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L a g

815/2011

om ändring av 15 och 16 kap. i strafflagen

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 15 kap. 2 § 1 mom. samt 16 kap. 4 § och 10 § 1 mom., sådana

de lyder i lag 563/1998, som följer:

15 kap.

Om brott mot rättskipning

2 §

Osann utsaga vid myndighetsförfarande

Om
1) någon under ed eller försäkran vid ett

myndighetsförfarande som kan jämställas
med en rättegång,

2) någon annan än den för brottet miss-
tänkte vid förhör där han eller hon är person-
ligen närvarande vid förundersökning i brott-
mål, eller

3) någon annan än den som har sådan
ställning som avses i 6 kap. 2 § 2 mom. i
polislagen (872/2011) i förhör där han eller
hon är personligen närvarande vid polisun-
dersökning eller därmed jämförbart myndig-
hetsförfarande

lämnar en osann uppgift i saken eller utan
lagligt skäl förtiger en omständighet som hör
till saken, ska han eller hon för osann utsaga

vid myndighetsförfarande dömas till böter el-
ler fängelse i högst två år.
— — — — — — — — — — — — —

16 kap.

Om brott mot myndigheter

4 §

Tredska mot polis

Den som
1) underlåter att lyda en befallning eller ett

förbud som en polisman för upprätthållande
av allmän ordning och säkerhet eller utföran-
det av ett uppdrag meddelar inom ramen för
sina befogenheter,

2) vägrar lämna en polisman personuppgif-
ter som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i polisla-
gen,

3) underlåter att följa ett tydligt tecken
eller en befallning som en polisman ger enligt
2 kap. 11 § 1 mom. i polislagen för att stoppa
ett fordon eller få det flyttat,
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4) försummar sin biståndsskyldighet enligt
9 kap. 3 § i polislagen, eller

5) utan anledning tillkallar polis eller för-
svårar polisens verksamhet genom att lämna
falska uppgifter,

ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för tredska
mot polis dömas till böter eller fängelse i
högst tre månader.

10 §

Överträdelse av myndighetsförbud som
gäller egendom

Den som obehörigen
1) bryter lås, sigill, hinder eller en marke-

ring, varmed en myndighet har stängt eller
avspärrat ett föremål eller något annat objekt
eller på annat sätt bryter sig in i ett föremål
eller ett annat objekt som på detta sätt stängts
av en myndighet,

2) tränger in i en byggnad eller ett rum
som stängts av en myndighet, eller annars
bryter mot ett förbud som med stöd av 9 kap.
1 § 1 mom. 2 punkten i tvångsmedelslagen
(806/2011) har utfärdats för att säkerställa
utredningen av ett brott,

3) tar befattning med lös egendom som är
föremål för beslag, kvarstad eller utmätning
eller vars flyttning till en annan plats har
förbjudits av en myndighet, eller

4) i strid med ett myndighetsförbud sking-
rar eller överlåter egendom eller i strid med
ett betalningsförbud betalar en fordran eller
lön,

ska för överträdelse av myndighetsförbud
som gäller egendom dömas till böter eller
fängelse i högst ett år.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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