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L a g
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om ändring av djurskyddslagen

Utfärdad i Helsingfors den 14 januari 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i djurskyddslagen (247/1996) 50 § 3 mom., 53 §, 54 § 1 mom. samt 55 och 57 §,
sådana de lyder, 50 § 3 mom. och 57 § i lag 891/2001, 53 § i lag 594/1998, 54 § 1 mom. i

lag 1430/2006 och 55 § i lagarna 594/1998 och 387/2010, som följer:

50 §

Handräckning

— — — — — — — — — — — — —
Kommunalveterinären ska vid behov ge

polisinrättningen handräckning vid verkstäl-
ligheten av förverkandepåföljd som gäller
djur.

53 §

Hänvisningsbestämmelser som gäller straff

Bestämmelser om straff för djurskydds-
brott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15 § i
strafflagen (39/1889).

54 §

Djurskyddsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) behandlar ett djur i strid med 3—6, 8,

32 eller 33 § eller bestämmelser och före-
skrifter som har utfärdats med stöd av dem,

2) använder anordningar, redskap eller äm-
nen som avses i 12 § och som är förbjudna,

3) i strid med 7 eller 9—11 § vidtar en
åtgärd som avses i dem, eller

4) importerar eller försöker importera ett
djur i strid med förbudet i 28 §,

ska, om inte gärningen utgör brott enligt
17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen eller
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag, för djurskyddsförseelse
dömas till böter.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Djurhållningsförbud

Bestämmelser om djurhållningsförbud
finns i 17 kap. 23 § i strafflagen.

Om någon har meddelats djurhållningsför-
bud eller fullföljdsdomstolen har förbjudit
verkställigheten av ett djurhållningsförbud,
ska domstolen göra anmälan om avgörandet
till Rättsregistercentralen. Genom förordning
av justitieministeriet föreskrivs det vid behov
om domstolens skyldighet att göra anmälan
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genom registrering av uppgifter om sina av-
göranden i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieförvalt-
ningens riksomfattande informations-system
eller genom överföring av uppgifterna till
Rättsregistercentralen. På registreringen och
överföringen tillämpas lagen om justitieför-
valtningens riksomfattande informationssys-
tem (372/2010) och vad som föreskrivs med
stöd av den.

57 §

Förverkandepåföljd

Bestämmelser om förverkandepåföljder
som har samband med djurskyddsbrott finns i
17 kap. 23 a § i strafflagen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.
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