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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 16 kap. 20 § 1 och 2 mom., 21 kap. 18 § och 40 kap. 12 §

3 mom.,
sådana de lyder, 16 kap. 20 § 1 och 2 mom. samt 40 kap. 12 § 3 mom. i lag 282/2007 och

21 kap. 18 § i lag 604/2002, som följer:

16 kap.

Om brott mot myndigheter

20 §

Bestämmelser om tillämpningsområdet

Vid tillämpningen av 1—3 § i detta kapitel
jämställs med en tjänsteman mot vilken gär-
ningen är riktad de personer som avses i
40 kap. 11 § och som sköter offentliga förtro-
endeuppdrag, sådana utländska tjänstemän
som är anställda hos Internationella brott-
målsdomstolen eller som på finskt territorium
med stöd av ett internationellt avtal eller nå-
gon annan internationell förpliktelse utför
kontroll, övervakning, förföljande, upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet eller
förebyggande av brott och förundersökning,
eller som på finskt territorium med stöd av
lagen om internationell rättshjälp i straffrätts-

liga ärenden (4/1994) utför förundersökning
eller andra tjänsteuppdrag på basis av en
begäran om rättshjälp som har framställts
eller godkänts av en finsk myndighet, och
personer som utövar offentlig makt samt
tjänstgörande krigsmän.

Vid tillämpningen av 9 § i detta kapitel
jämställs med tjänstemän personer som avses
i 40 kap. 11 § och som sköter offentliga
förtroendeuppdrag, sådana utländska tjänste-
män som är anställda hos Internationella
brottmålsdomstolen eller som på finskt terri-
torium med stöd av ett internationellt avtal
eller någon annan internationell förpliktelse
utför kontroll, övervakning, förföljande, upp-
rätthållande av allmän ordning och säkerhet
eller förebyggande av brott och förundersök-
ning, eller som på finskt territorium med stöd
av lagen om internationell rättshjälp i straff-
rättsliga ärenden utför förundersökning eller
andra tjänsteuppdrag på basis av en begäran
om rättshjälp som har framställts eller god-
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känts av en finsk myndighet, och personer
som utövar offentlig makt.
— — — — — — — — — — — — —

21 kap.

Om brott mot liv och hälsa

18 §

Bestämmelser om tillämpningsområdet

Vid tillämpningen av 2 § 4 punkten i detta
kapitel jämställs med en tjänsteman mot vil-
ken gärningen är riktad de personer som av-
ses i 40 kap. 11 § och som sköter offentliga
förtroendeuppdrag, sådana utländska tjänste-
män som är anställda hos Internationella
brottmålsdomstolen eller som på finskt terri-
torium med stöd av ett internationellt avtal
eller någon annan internationell förpliktelse
utför kontroll, övervakning, förföljande eller
förundersökning, eller som på finskt territo-
rium med stöd av lagen om internationell
rättshjälp i straffrättsliga ärenden utför förun-
dersökning eller andra tjänsteuppdrag på ba-
sis av en begäran om rättshjälp som har fram-
ställts eller godkänts av en finsk myndighet,
personer som utövar offentlig makt och per-
soner som avses i 16 kap. 20 § 5 mom.

40 kap.

Om tjänstebrott

12 §

Bestämmelser om tillämpningsområdet

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelserna i 1—3 och 14 § i detta

kapitel tillämpas, med undantag för avsätt-
ningspåföljden, även på utländska tjänste-
män. På utländska tjänstemän som med stöd
av ett internationellt avtal eller någon annan
internationell förpliktelse på finskt territo-
rium utför kontroll, övervakning, förföljande,
upprätthållande av allmän ordning och säker-
het eller förebyggande av brott och förunder-
sökning, eller som på finskt territorium med
stöd av lagen om internationell rättshjälp i
straffrättsliga ärenden utför förundersökning
eller andra tjänsteuppdrag på basis av en
begäran om rättshjälp som har framställts
eller godkänts av en finsk myndighet tilläm-
pas även, med undantag för avsättningspå-
följden, 5 och 7—10 § i detta kapitel.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 15 april 2014.

Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

2 302/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


