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L a g

879/2013

om ändring av strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 13 § samt 24 kap. 1, 8—10 och 12 §,
sådana de lyder, 17 kap. 13 § i lag 613/2003, 24 kap. 1 § i lag 685/2009, 24 kap. 8—10 § i

lag 531/2000 samt 24 kap. 12 § i lag 441/2011, och
fogas till 24 kap. nya 1 a och 8 a § och till 25 kap. en ny 7 a § som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

13 §

Ofog

Den som
1) genom att föra oljud eller på något annat

sådant sätt orsakar betydande störning i sam-
band med tjänsteutövning någon annanstans
än på en allmän plats eller i ett ämbetsverk,
ett kontor, en affär eller en fabrik dit allmän-
heten inte äger tillträde eller på någon annan
motsvarande plats,

2) orsakar betydande störning genom att
skicka meddelanden eller ringa samtal till ett
ämbetsverk, ett kontor, en affär eller till nå-
gon annan motsvarande plats, eller

3) av okynne orsakar falskt alarm genom
att använda nödbroms eller larmanordning i
ett kollektivt trafikmedel, en hiss eller någon
annan anordning,

ska, om inte straff för gärningen föreskrivs
på något annat ställe i lag, för ofog dömas till
böter.

24 kap.

Om kränkning av integritet och frid samt
om ärekränkning

1 §

Hemfridsbrott

Den som obehörigen
1) tränger sig in eller i smyg eller genom

att vilseleda någon tar sig in på en hemfrids-
skyddad plats eller gömmer sig eller stannar
kvar på en sådan plats, eller

2) stör någons hemfrid genom att föra ovä-
sen eller kasta föremål eller på något annat
motsvarande sätt,

ska för hemfridsbrott dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader.
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1 a §

Brott mot kommunikationsfrid

Den som i syfte att störa skickar meddelan-
den eller ringer till någon annan upprepade
gånger så att gärningen är ägnad att orsaka
denne betydande störning eller olägenhet, ska
för brott mot kommunikationsfrid dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader.

8 §

Spridande av information som kränker
privatlivet

Den som obehörigen
1) genom ett massmedium eller
2) genom att på något annat sätt göra till-

gängligt för ett stort antal människor
framför en uppgift, antydan eller bild som

gäller någons privatliv så att gärningen är
ägnad att orsaka skada eller lidande för den
kränkte eller utsätta honom eller henne för
missaktning, ska för spridande av informa-
tion som kränker privatlivet dömas till böter.

Som spridande av information som krän-
ker privatlivet anses inte framförande av en
uppgift, antydan eller bild som gäller en så-
dan persons privatliv som verkar inom politi-
ken, näringslivet, i en offentlig tjänst eller i
ett offentligt uppdrag eller i något annat med
dessa jämförbart uppdrag, om uppgiften, an-
tydan eller bilden kan påverka bedömningen
av personens förfarande i nämnda uppdrag
och framförandet behövs för behandlingen av
någon samhälleligt betydelsefull sak.

Som spridande av information som krän-
ker privatlivet anses inte heller information
som lämnats för att en fråga som är av vikt
från allmän synpunkt ska kunna behandlas,
om informationen med hänsyn till dess inne-
håll, andra personers rättigheter och övriga
omständigheter inte tydligt överskrider det
som kan anses som godtagbart.

8 a §

Grovt spridande av information som kränker
privatlivet

Om spridandet av information som kränker

privatlivet orsakar stort lidande eller särskilt
stor skada, och brottet även bedömt som en
helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt
spridande av information som kränker pri-
vatlivet dömas till böter eller fängelse i högst
två år.

9 §

Ärekränkning

Den som
1) framför en osann uppgift eller antydan

om någon så att gärningen är ägnad att orsaka
skada eller lidande för den kränkte eller ut-
sätta honom eller henne för missaktning, eller

2) på något annat än i 1 punkten avsett sätt
förnedrar någon,

ska för ärekränkning dömas till böter.
För ärekränkning döms också den som

framför en osann uppgift eller antydan om en
avliden person så att gärningen är ägnad att
orsaka lidande för en person som den avlidne
stod särskilt nära.

Som ärekränkning enligt 1 mom. 2 punk-
ten anses inte kritik som riktar sig mot nå-
gons förfarande inom politiken, näringslivet,
i en offentlig tjänst eller ett offentligt uppdrag
eller inom vetenskap, konst eller med dessa
jämförbar offentlig verksamhet och som inte
tydligt överskrider det som kan anses som
godtagbart.

Som ärekränkning anses inte heller infor-
mation som lämnats för att en fråga som är av
vikt från allmän synpunkt ska kunna behand-
las, om informationen med hänsyn till dess
innehåll, andra personers rättigheter och öv-
riga omständigheter inte tydligt överskrider
det som kan anses som godtagbart.

10 §

Grov ärekränkning

Om ärekränkning som avses i 9 § 1 mom.
orsakar stort lidande eller särskilt stor skada,
och brottet även bedömt som en helhet är
grovt, ska gärningsmannen för grov äre-
kränkning dömas till böter eller fängelse i
högst två år.
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12 §

Åtalsrätt

Åklagaren får inte väcka åtal för hemfrids-
brott, brott mot kommunikationsfrid, grovt
hemfridsbrott, brott mot offentlig frid, olov-
lig avlyssning eller olovlig observation eller
för förberedelse till olovlig avlyssning eller
till olovlig observation, om inte målsäganden
anmäler brottet till åtal eller ett synnerligen
viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

Åklagaren får inte väcka åtal för spridande
av information som kränker privatlivet, grovt
spridande av information som kränker privat-
livet, ärekränkning eller grov ärekränkning,
om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.
Riksåklagaren kan dock förordna att åtal ska
väckas, om brottet har begåtts genom ett
massmedium och ett synnerligen viktigt all-
mänt intresse kräver att åtal väcks.

Ett brott som avses i 9 § 2 mom. kan
anmälas till åtal av den avlidnes efterlevande

make, syskon, släkting i rakt upp- eller ned-
stigande led eller den som levt i gemensamt
hushåll med den avlidne eller av någon annan
som den avlidne stod särskilt nära.

25 kap.

Om brott mot friheten

7 a §

Olaga förföljelse

Den som upprepade gånger hotar, följer
efter, iakttar, eller kontaktar eller på något
annat jämförbart sätt obehörigen förföljer nå-
gon annan så att förfarandet är ägnat att
skapa rädsla eller ångest hos den som förföljs
ska, om lika strängt eller strängare straff för
gärningen inte föreskrivs någon annanstans i
lag, för olaga förföljelse dömas till böter eller
fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 13 december 2013
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