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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av 34 a kap. 1 och 4 § strafflagen och
34 kap. 12 § lagen om ändring av strafflagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås en ändring av skall kunna sättas i kraft.
Avsikten är att lagen om ändring av
bestämmelserna i strafflagen om terroristbrott så att vissa senare gjorda ändringar som 34 a kap. 1 och 4 § strafflagen skall träda i
påverkat hänvisningarna till straffbestämmel- kraft den 1 oktober 2003 samtidigt som ordningslagen träder i kraft eller så snart som
serna beaktas.
Dessutom föreslås en ändring av numre- möjligt efter detta. Lagen om ändring av
ringen av en paragraf som ingår i lagen den 34 kap. 12 § lagen om ändring av strafflagen
30 december 1998 om ändring av strafflagen. avses träda i kraft så snart som möjligt.
Denna ändring behövs för att lagen i fråga
—————
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MOTIVERING
1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g ar

Strafflagens (39/1889) 34 a kap. om terroristbrott trädde i kraft vid ingången av februari 2003. Kapitlets 1 § gäller brott som begåtts i terroristiskt syfte. I 1 § 1 mom.
2 punkten ingår en hänvisning till brott mot
lagen om eggvapen (108/1977). Lagen om
eggvapen har sedermera upphävts och ersatts
med en ny ordningslag (612/2003) som träder i kraft den 1 oktober 2003.
En gärning kan betraktas som ett brott som
begåtts i terroristiskt syfte endast i sådana
fall då den, vid sidan av andra kriterier, är
ägnad att allvarligt skada en stat eller en internationell organisation. Detta kriterium
uppfylls endast om brottet innebär spridning
av de mest farliga och enligt ordningslagen
förbjudna föremålen. Sådana föremål är de
farliga föremål som räknas upp i 9 § ordningslagen och som det är förbjudet att tillverka, importera, saluföra och inneha på det
sätt som framgår närmare av paragrafen. Enligt 17 § 1 mom. ordningslagen skall den
som uppsåtligen i strid med 9 § inför i landet,
tillverkar eller saluför ett farligt föremål dömas för brott mot bestämmelserna om farliga
föremål. Paragrafens 3 mom. gäller innehav
av farliga föremål för vilket föreskrivs ett
lindrigare straff. Brottsbenämningen är likväl
den samma i både 1 och 3 mom.
I denna proposition föreslås att den hänvisning till brott mot lagen om eggvapen som
ingår i 34 a kap. 1 § 1 mom. 2 punkten
strafflagen skall ersättas med en hänvisning
till i 17 § 1 mom. ordningslagen avsett brott
mot bestämmelserna om farliga föremål.
Ändringen innebär inte någon materiell utvidgning eller inskränkning av tillämpningsområdet. Ändringen motsvarar dessutom det
som förutsågs i regeringens proposition om
terroristbrott (RP 188/2002 rd, s. 17 och s.
34—35).
Strafflagens 34 a kap. 4 § gäller främjande
av terroristgrupps verksamhet. I 1 mom.
7 punkten anges brott som avses i 32 kap.
1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten strafflagen, dvs.
penningtvätt, som ett av tillvägagångssätten.

Genom en lag som trädde i kraft den 1 april
2003 har nya straffbestämmelser om penningtvätt fogats till strafflagen.
Det föreslås att hänvisningen till 34 a kap.
4 § 1 mom. 7 punkten strafflagen skall ändras så att den gäller de nya straffbestämmelserna om penningtvätt och grov penningtvätt,
dvs. 32 kap. 6 och 7 §. Däremot är det inte
nödvändigt att utsträcka hänvisningen till att
omfatta straffbestämmelserna i 32 kap. 8–
10 § om stämpling till grov penningtvätt,
penningtvätt av oaktsamhet och penningtvättförseelse. Straffbestämmelsen om främjande
av en terroristgrupps verksamhet gäller inte
gärningar som begås av oaktsamhet eller
gärningar som skall betraktas som förseelser.
Straffbestämmelsen angående stämpling till
grov penningtvätt gäller för sin del endast
vissa förbrott och enligt regeringspropositionen i fråga (RP 53/2002 rd. s. 20—21 och s.
37) är tillämpningsområdet för denna bestämmelse också i övrigt mycket snävt.
I 34 a kap. 4 § 2 mom. strafflagen ingår en
hänvisning till 6 punkten i samma paragraf.
Avsikten är att komplettera hänvisningen så
att det tydligt framgår att det är fråga om
1 mom. 6 punkten.
Genom lagen den 30 december 1998 om
ändring av strafflagen fogades ett nytt
2 mom. till 1 kap. 7 § strafflagen och ändrades 34 kap. Lagen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning. I regeringens proposition om terroristbrott
(RP 188/2002 rd, s. 41) konstaterades det att
lagen i fråga borde sättas i kraft eftersom den
lagens straffbestämmelse om kärnladdningsbrott (34 kap. 6 §) motsvarar syftet med propositionen om terroristbrott bättre än den gällande bestämmelsen.
Det har dock inte varit möjligt att sätta i
kraft lagen av den 30 december 1998 om
ändring av strafflagen som sådan i samband
med lagreformen om terroristbrott. Orsaken
är att i nämnda lag ingår 34 kap. 12 § om juridiska personers straffansvar. En paragraf
med detta nummer har godkänts år 2000 om
en annan sak. Därför måste paragrafen om
juridiska personers straffansvar i lagen av
den 30 december 1998 omnumreras innan la-
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gen kan träda i kraft. Den nya paragrafen
skall få nummer 13.
2.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

De föreslagna ändringarna är av teknisk art
och de har varken ekonomiska eller organisatoriska verkningar.
3.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänstearbete
i justitieministeriet.

4.

I kr a f t t r ä d a n d e

Det föreslås att lagen om ändring av
34 a kap. strafflagen skall träda i kraft samtidigt med den nya ordningslagen den 1 oktober 2003 eller så snart som möjligt efter detta.
Lagen om ändring av lagen om ändring av
34 kap. 12 § strafflagen föreslås träda i kraft
så snart som möjligt.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av 34 a kap. 1 och 4 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 a kap. 1 § 1 mom. 2 punkten och
4 §, sådana de lyder i lag 17/2003, som följer:
3) ordnar eller försöker ordna utbildning
för en terroristgrupp eller ger en terroristgrupp utbildning för brottslig verksamhet,
Om terroristbrott
4) för en terroristgrupp skaffar eller försöker skaffa eller till en terroristgrupp överlåter
1§
lokaler eller andra utrymmen som den behöver eller fordon eller andra hjälpmedel av
Brott som begåtts i terroristiskt syfte
synnerlig vikt för gruppens verksamhet,
5) skaffar eller försöker skaffa information
Den som i terroristiskt syfte och så att gärningen är ägnad att allvarligt skada en stat el- som, om den kommer till terroristgruppens
ler en internationell organisation gör sig kännedom, är ägnad att allvarligt skada en
stat eller en internationell organisation, eller
skyldig till
förmedlar eller överlåter sådan information
——————————————
2) uppsåtligt framkallande av fara, uppsåt- till eller röjer sådan information för en terroligt sprängämnesbrott eller i 17 § 1 mom. ristgrupp,
6) har hand om en terroristgrupps viktiga
ordningslagen (612/2003) avsett brott mot
bestämmelserna om farliga föremål, skall ekonomiska angelägenheter eller ger ekonodömas till fängelse i minst fyra månader och miska eller juridiska råd som är av synnerlig
vikt för gruppens verksamhet, eller
högst fyra år,
7) begår ett brott som avses i 32 kap. 6 el——————————————
ler 7 §,
skall, om i terroristgruppens verksamhet
4§
begås ett brott som avses i 1 § eller ett straffFrämjande av en terroristgrupps verksamhet bart försök till ett sådant brott eller ett brott
som avses i 2 §, om gärningen inte utgör
Den som i avsikt att främja en terrorist- brott enligt 1 eller 2 § eller om ett lika strängt
grupps brottsliga verksamhet enligt 1 eller eller strängare straff för gärningen inte be2 § eller som med vetskap om att han eller stäms på något annat ställe i lag, för främjande av en terroristgrupps verksamhet dömas
hon främjar denna verksamhet
1) grundar eller organiserar en terrorist- till fängelse i minst fyra månader och högst
grupp eller värvar eller försöker värva med- åtta år.
Vad som i 1 mom. 6 punkten föreskrivs om
lemmar till en terroristgrupp,
2) utrustar eller försöker utrusta en terro- juridisk rådgivning gäller inte uppdrag som
ristgrupp med explosiva varor, vapen, skjut- juridiskt biträde eller ombud vid förunderförnödenheter eller ämnen eller förnödenhe- sökning eller domstolsbehandling av brott elter som är avsedda för tillverkning av sådana ler straffverkställighet.
———
eller med andra farliga föremål eller ämnen,
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
34 a kap.
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2.
Lag
om ändring av lagen om ändring av 34 kap. 12 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 30 december 1998 om ändring av strafflagen 34 kap. 12 § som följer:
allmänfarligt brott enligt 9 § 2 mom. tillämpas vad som bestäms om juridiska personers
straffansvar.

34 kap.
Om allmänfarliga brott

———

13 §
Juridiska personers straffansvar

Denna lag träder i kraft den

20 .

På kärnladdningsbrott och förberedelse till
—————
Helsingfors den 5 september 2003
Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av 34 a kap. 1 och 4 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 34 a kap. 1 § 1 mom. 2 punkten och
4 §, sådana de lyder i lag 17/2003, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
34 a kap.

34 a kap.

Om terroristbrott

Om terroristbrott

1§

1§

Brott som begåtts i terroristiskt syfte

Brott som begåtts i terroristiskt syfte

Den som i terroristiskt syfte och så att
gärningen är ägnad att allvarligt skada en
stat eller en internationell organisation gör
sig skyldig till
——————————————
2) uppsåtligt framkallande av fara, uppsåtligt sprängämnesbrott eller brott mot lagen
om eggvapen (108/1977), skall dömas till
fängelse i minst fyra månader och högst fyra
år,

Den som i terroristiskt syfte och så att
gärningen är ägnad att allvarligt skada en
stat eller en internationell organisation gör
sig skyldig till
——————————————
2) uppsåtligt framkallande av fara, uppsåtligt sprängämnesbrott eller i 17 § 1 mom.
ordningslagen (612/2003) avsett brott mot
bestämmelserna om farliga föremål, skall
dömas till fängelse i minst fyra månader och
högst fyra år,
——————————————

——————————————
4§

4§

Främjande av en terroristgrupps verksamhet

Främjande av en terroristgrupps verksamhet

Den som i avsikt att främja en terroristgrupps brottsliga verksamhet enligt 1 eller
2 § eller som med vetskap om att han eller
hon främjar denna verksamhet
1) grundar eller organiserar en terroristgrupp eller värvar eller försöker värva medlemmar till en terroristgrupp,
2) utrustar eller försöker utrusta en terroristgrupp med explosiva varor, vapen, skjutförnödenheter eller ämnen eller förnödenhe-

Den som i avsikt att främja en terroristgrupps brottsliga verksamhet enligt 1 eller
2 § eller som med vetskap om att han eller
hon främjar denna verksamhet
1) grundar eller organiserar en terroristgrupp eller värvar eller försöker värva medlemmar till en terroristgrupp,
2) utrustar eller försöker utrusta en terroristgrupp med explosiva varor, vapen, skjutförnödenheter eller ämnen eller förnödenhe-

Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

ter som är avsedda för tillverkning av sådana eller med andra farliga föremål eller ämnen,
3) ordnar eller försöker ordna utbildning
för en terroristgrupp eller ger en terroristgrupp utbildning för brottslig verksamhet,
4) för en terroristgrupp skaffar eller försöker skaffa eller till en terroristgrupp överlåter lokaler eller andra utrymmen som den
behöver eller fordon eller andra hjälpmedel
av synnerlig vikt för gruppens verksamhet,
5) skaffar eller försöker skaffa information
som, om den kommer till terroristgruppens
kännedom, är ägnad att allvarligt skada en
stat eller en internationell organisation, eller
förmedlar eller överlåter sådan information
till eller röjer sådan information för en terroristgrupp,
6) har hand om en terroristgrupps viktiga
ekonomiska angelägenheter eller ger ekonomiska eller juridiska råd som är av synnerlig vikt för gruppens verksamhet, eller
7) begår ett brott som avses i 32 kap.
1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten,
skall, om i terroristgruppens verksamhet
begås ett brott som avses i 1 § eller ett
straffbart försök till ett sådant brott eller ett
brott som avses i 2 §, om gärningen inte utgör brott enligt 1 eller 2 § eller om ett lika
strängt eller strängare straff för gärningen
inte bestäms på något annat ställe i lag, för
främjande av en terroristgrupps verksamhet
dömas till fängelse i minst fyra månader och
högst åtta år.
Vad som i 6 punkten föreskrivs om juridisk rådgivning gäller inte uppdrag som juridiskt biträde eller ombud vid förundersökning eller domstolsbehandling av brott eller
straffverkställighet.

ter som är avsedda för tillverkning av sådana eller med andra farliga föremål eller ämnen,
3) ordnar eller försöker ordna utbildning
för en terroristgrupp eller ger en terroristgrupp utbildning för brottslig verksamhet,
4) för en terroristgrupp skaffar eller försöker skaffa eller till en terroristgrupp överlåter lokaler eller andra utrymmen som den
behöver eller fordon eller andra hjälpmedel
av synnerlig vikt för gruppens verksamhet,
5) skaffar eller försöker skaffa information
som, om den kommer till terroristgruppens
kännedom, är ägnad att allvarligt skada en
stat eller en internationell organisation, eller
förmedlar eller överlåter sådan information
till eller röjer sådan information för en terroristgrupp,
6) har hand om en terroristgrupps viktiga
ekonomiska angelägenheter eller ger ekonomiska eller juridiska råd som är av synnerlig vikt för gruppens verksamhet, eller
7) begår ett brott som avses i 32 kap. 6 eller 7 §,
skall, om i terroristgruppens verksamhet
begås ett brott som avses i 1 § eller ett
straffbart försök till ett sådant brott eller ett
brott som avses i 2 §, om gärningen inte utgör brott enligt 1 eller 2 § eller om ett lika
strängt eller strängare straff för gärningen
inte bestäms på något annat ställe i lag, för
främjande av en terroristgrupps verksamhet
dömas till fängelse i minst fyra månader och
högst åtta år.
Vad som i 1 mom. 6 punkten föreskrivs
om juridisk rådgivning gäller inte uppdrag
som juridiskt biträde eller ombud vid förundersökning eller domstolsbehandling av
brott eller straffverkställighet.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen (utkast)

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs:
1§
2§
Lagen den 30 december 1998 om ändring
Denna förordning träder i kraft den
av strafflagen träder i kraft den 20 .
—————

20 .

