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om ändring av 17 kap. i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 15, 23 och 24 §,
sådana de lyder, 15 § i lag 563/1998, 23 § i lagarna 563/1998, 875/2001 och 1431/2006 och

24 § i lag 663/2010, samt
fogas till 17 kap. nya 14 a, 23 a och 23 b § som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

14 a §

Grovt djurskyddsbrott

Om vid djurskyddsbrott
1) brottet begås på ett synnerligen rått eller

grymt sätt,
2) brottet riktar sig mot ett mycket stort

antal djur, eller
3) eftersträvas avsevärd ekonomisk vin-

ning
och brottet även bedömt som en helhet är

grovt, ska gärningsmannen för grovt djur-
skyddsbrott dömas till fängelse i minst fyra
månader och högst fyra år.

15 §

Lindrigt djurskyddsbrott

Om djurskyddsbrottet, med hänsyn till att
lidandet, smärtan eller plågan är ringa eller
andra omständigheter vid brottet, bedömt

som en helhet är ringa, ska gärningsmannen
för lindrigt djurskyddsbrott dömas till böter.

23 §

Djurhållningsförbud

Den som döms för grovt djurskyddsbrott
ska samtidigt av domstolen meddelas djur-
hållningsförbud. Domstolen kan dock avstå
från att meddela djurhållningsförbud, om det
finns särskilt vägande skäl för detta. Den som
döms för djurskyddsbrott eller lindrigt djur-
skyddsbrott kan samtidigt meddelas djurhåll-
ningsförbud. Djurhållningsförbud kan också
meddelas en person som döms för djur-
skyddsförseelse med stöd av 54 § 1 mom. i
djurskyddslagen eller för djurtransportförse-
else med stöd av 39 § i lagen om transport av
djur och som kan anses olämplig eller oför-
mögen att sörja för djurens välfärd. Djurhåll-
ningsförbud kan också meddelas en person
som med stöd av 3 kap. 4 § 2 mom. eller 6
kap. 12 § 4 eller 5 punkten i denna lag inte
döms till straff. Djurhållningsförbud medde-
las på yrkande av åklagaren.

RP 97/2010
LaUB 18/2010
RSv 170/2010

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20100097


Den som har meddelats djurhållningsför-
bud får inte äga, hålla eller sköta djur och
inte heller annars sörja för djurs välfärd. För-
budet kan gälla vissa djurarter eller djur över
huvud taget. Domstolen kan dock av sär-
skilda skäl förordna att den dömde alltjämt
helt eller delvis får äga djur som inte är
föremål för brott och som den dömde äger då
beslutet fattas, om det är möjligt att i beslutet
ange vilka dessa djur är.

Förbudet kan meddelas för minst ett år
eller så att det blir bestående. Ett djurhåll-
ningsförbud kan meddelas så att det blir be-
stående, om den som meddelas förbudet

1) har gjort sig skyldig till grovt djur-
skyddsbrott,

2) tidigare med en lagakraftvunnen dom
har dömts till djurhållningsförbud för viss tid,
eller

3) har svag hälsa
och han eller hon ska anses bestående

olämplig eller oförmögen att äga, hålla eller
sköta djur eller annars sörja för deras välfärd.

Djurhållningsförbud gäller även om det
överklagas. Om domstolen dock i enlighet
med 23 a § 4 mom. förbjuder verkställigheten
av en dom som gäller förverkande av djur till
staten, gäller djurhållningsförbudet inte så-
dana djur som har hållits i enlighet med
domstolens förordnande.

23 a §

Förverkandepåföljd som har samband med
djurskyddsbrott

Djur som avses i ett djurhållningsförbud
och som vid den tidpunkt när beslutet medde-
las hålls eller ägs av den som meddelas för-
budet ska dömas förverkade till staten. Djur
som har varit föremål för ett brott mot djur-
hållningsförbud ska också dömas förverkade
till staten. Till förverkandepåföljd döms obe-
roende av vem som äger de djur som döms
förverkade. I andra hand ska djurens värde
dömas förverkat till staten i stället för de djur
som varit föremål för ett brott mot djurhåll-
ningsförbudet.

En förverkandepåföljd som avses i 1 mom.
döms ut på yrkande av åklagaren. På dessa
förverkandepåföljder tillämpas 10 kap. 1 §
och 11 § 3 mom. På förverkande av värde

tillämpas dessutom 10 kap 10 §. På andra än i
1 mom. avsedda förverkandepåföljder tilläm-
pas vad som föreskrivs i 10 kap.

Domstolen kan förordna att berörda person
ska ges tillfälle att själv sälja eller på annat
sätt överlåta de djur som han eller hon äger
och som avses i förbudet. Om en förverkan-
depåföljd gäller djur som helt eller delvis ägs
av någon annan än den som har meddelats
djurhållningsförbud, kan den personen ges
tillfälle att utan ersättning avhämta djuren. I
domen ska det sättas ut en tid inom vilken
djuren ska överlåtas eller avhämtas. Om dju-
ren avhämtas eller överlåts i enlighet med
domen, förfaller förverkandepåföljden.

En dom som gäller förverkande av djur till
staten kan verkställas även om den överkla-
gas. Om domstolen ger ett tillfälle som avses
i 3 mom. att överlåta eller avhämta djuren
eller det annars finns särskilt vägande skäl till
det, ska domstolen förordna att förverkande-
påföljden inte ska verkställas förrän den frist
som avses i 3 mom. löper ut eller något annat
bestäms i saken eller förverkandepåföljden
annars är verkställbar.

23 b §

Förverkandepåföljd som har samband med
hasardspel

En hasardspelsbank och andra sådana
pengar och föremål med penningvärde som
har använts i ett anordnat hasardspel ska dö-
mas förverkade till staten, oberoende av vem
som ägde dem. I övrigt ska 10 kap. iakttas.

24 §

Juridiska personers straffansvar

På deltagande i en organiserad kriminell
sammanslutnings verksamhet, ordnande av
olaglig inresa, grovt ordnande av olaglig in-
resa, djurskyddsbrott, grovt djurskyddsbrott,
anordnande av hasardspel, penningspelsbrott,
lotteribrott, penninginsamlingsbrott, sprid-
ning av våldsskildring, spridning av porno-
grafisk bild, grov spridning av barnpornogra-
fisk bild, innehav av barnpornografisk bild
och sedlighetssårande marknadsföring tilläm-
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pas vad som bestäms om juridiska personers
straffansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Helsingfors den 14 januari 2011

Republikens President
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Minister Anni Sinnemäki
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