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L a g

146/2014

om ändring av 17 kap. 7 och 8 § i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 28 februari 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 7 § 1 mom. och 8 §,
sådana de lyder, 7 § 1 mom. i lag 563/1998 och 8 § i lagarna 563/1998 och 650/2004, som

följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

7 §

Riksgränsbrott

Den som
1) överskrider eller försöker överskrida

Finlands gräns utan att inneha ett till detta
berättigande resedokument, visum, uppe-
hållstillstånd eller något annat dokument som
kan jämställas med ett resedokument, eller
som överskrider eller försöker överskrida
gränsen någon annanstans än genom ett tillå-
tet inrese- eller utreseställe eller i strid med
ett på lag grundat förbud,

2) annars bryter mot bestämmelserna om
överskridande av gränsen, eller

3) i strid med 51 § i gränsbevakningslagen
eller utan tillstånd som avses i 52 § i den
lagen vistas eller färdas inom gränszonen el-
ler vidtar någon åtgärd som är förbjuden
inom den,

ska för riksgränsbrott dömas till böter eller
fängelse i högst ett år.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Ordnande av olaglig inresa

Den som
1) för in eller försöker föra in en sådan

utlänning i Finland, eller genom Finland till
ett annat land, som inte har ett resedokument,
visum, uppehållstillstånd eller något annat
med ett resedokument jämställbart dokument
som krävs för inresa,

2) för in eller försöker föra in en sådan
utlänning i Finland, eller genom Finland till
ett annat land, som har ett i 1 punkten avsett
dokument som är falskt eller förfalskat eller
har beviljats någon annan, eller som har fåtts
av en myndighet genom att ge osanna eller
vilseledande uppgifter som är betydelsefulla
för beviljandet av dokumentet, genom att
muta myndigheten eller genom våldsamt
motstånd mot tjänsteman,

3) ordnar eller förmedlar transport till Fin-
land för en utlänning som avses i 1 eller
2 punkten, eller

4) till någon annan överlåter ett dokument
som avses i 2 punkten för att användas i
samband med inresa,
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ska för ordnande av olaglig inresa dömas
till böter eller fängelse i högst två år.

Som ordnande av olaglig inresa betraktas
inte en gärning som bedömd som en helhet
bör anses ha begåtts av godtagbara skäl, sär-
skilt med beaktande av gärningsmannens be-
vekelsegrunder när dessa har samband med

humanitära skäl eller nära familjeförhållan-
den samt sådana förhållanden i utlänningens
hemland eller i det land där han eller hon
stadigvarande är bosatt som påverkar hans
eller hennes säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

Helsingfors den 28 februari 2014

Republikens President
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