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L a g

28/2012

om ändring av 22 och 25 kap. i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 22 kap. 6 §, sådan den lyder i lag 373/2009, och
fogas till 25 kap. nya 3 b och 3 c § som följer:

22 kap.

Om kränkning av foster, embryo och
genom

6 §

Kränkning av ett barns identitet

Den som underlåter att iaktta
1) det som i 12 § 2 eller 3 mom. eller 14 §

i lagen om assisterad befruktning föreskrivs
om användning av, innehållet i, anteckning
av eller underrättelse om donatorskoden,

2) det som i 18 § i lagen om assisterad
befruktning föreskrivs om anmälan till dona-
tionsregistret,

3) det som i 10 § 2 mom., 28 eller 30 § i
lagen om assisterad befruktning föreskrivs
om utlämnande, överföring, deponering eller
förvaring av uppgifter och handlingar, eller

4) det som i 92 eller 93 § i adoptionslagen
(22/2012) föreskrivs om bevarande eller
överlämnande av handlingar eller utlämnande
av uppgifter,

på ett sådant sätt att gärningen är ägnad att
äventyra barnets rätt att få reda på sitt ur-
sprung, ska för kränkning av ett barns identi-
tet dömas till böter eller fängelse i högst ett
år.

25 kap.

Om brott mot friheten

3 b §

Olagligt framkallande av samtycke till
adoption

Den som genom att
1) utlova eller ge ersättning, eller
2) vilseleda eller utnyttja misstag
får någon annan att lämna sådant samtycke

till adoption av ett barn som inte fyllt 18 år
och som avses i 10 § 1 mom., 11 § 1 mom.
eller 13 § 3 mom. i adoptionslagen, ska för
olagligt framkallande av samtycke till adop-
tion dömas till böter eller fängelse i högst två
år.

Försök är straffbart.

3 c §

Olaglig adoptionsförmedling

Om någon annan än vårdsnadshavaren el-
ler någon annan än en sådan tillhandahållare
av adoptionsrådgivning som avses i 22 § i
adoptionslagen eller något annat än ett sådant
adoptionstjänstorgan som avses i 32 § i den
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lagen i adoptionssyfte placerar ett barn som
inte fyllt 18 år i ett privathem för att uppfost-
ras där eller på något annat sätt ger någon
annan en möjlighet att adoptera barnet, ska
han eller hon för olaglig adoptionsförmedling
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

För olaglig adoptionsförmedling döms

också den som offentligt eller annars bland
allmänheten bjuder ut ett barn för adoption
eller erbjuder sig att ta ett barn till sig i
adoptionssyfte.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
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