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L a g

187/2012

om ändring av 32 kap. 11 och 12 § i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 27 april 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 32 kap. 11 och 12 §, sådana de lyder i lag 61/2003, som

följer:

32 kap.

Om häleri- och penningtvättsbrott

11 §

Begränsningsbestämmelser

För brott som avses i detta kapitel döms
inte en person som har medverkat till det
brott genom vilket egendomen har frånhänts
någon eller vinningen erhållits (förbrott).
Personen kan dock dömas för ett brott som
avses i 7 §, om penningtvättsbrottet, med
beaktande av hur fortgående och planmässiga
de olika gärningarna är, utgör den väsentli-
gaste och mest klandervärda delen av brotten
i fråga.

Detta kapitel tillämpas inte på den som har
gemensamt hushåll med gärningsmannen och
som endast använder eller förbrukar egen-
dom som gärningsmannen har anskaffat för
det gemensamma hushållets normala behov.

12 §

Förverkandepåföljd

Egendom som har varit föremål för ett
brott som avses i 6, 7 eller 9 § ska dömas
förverkad till staten. På förverkandepåföljden
tillämpas 10 kap. 11 § 3 mom.

I fråga om förverkande av annan egendom
iakttas 10 kap.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. kan,
med iakttagande i tillämpliga delar av 10 kap.
2 § 3 mom., egendom som har varit föremål
för penningtvätt tilldömas den som har
kränkts genom förbrottet som skadestånd el-
ler återbäring av obehörig vinst i stället för
att dömas förverkad till staten, om egendo-
men är av det slaget att den lämpar sig för
detta och personen i fråga inte har fått skade-
stånd eller återbäring av obehörig vinst.
Egendomen ska dock dömas förverkad, om
den inte är av lämpligt slag eller inte kan
tilldömas den kränkta som skadestånd eller
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återbäring av obehörig vinst på grund av ett
hinder som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. I fråga
om rätten för den som har kränkts genom
förbrottet att av statens medel få ett belopp
som motsvarar skadeståndet eller återbä-

ringen av obehörig vinst iakttas då 10 kap.
11 § 2 mom. i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Helsingfors den 27 april 2012

Republikens President
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Försvarsminister Stefan Wallin
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