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om ändring av 20 kap. i strafflagen

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i strafflagen (39/1889) 20 kap. 3 och 12 §, sådana de lyder, 3 § i lag 563/1998 och

12 § i lag 540/2011,
ändras 20 kap. 1 och 2 §, 5 § 1 mom. 3 punkten samt 10 § och 11 §,
sådana de lyder, 20 kap. 1 § i lagarna 563/1998 och 495/2011, 2 § och 5 § 1 mom. 3 punkten

i lag 563/1998, 10 § i lagarna 563/1998 och 540/2011 och 11 § i lag 540/2011, samt
fogas till 20 kap. en ny 5 a § som följer:

20 kap.

Om sexualbrott

1 §

Våldtäkt

Den som genom våld på person eller med
hot om sådant våld tvingar någon till samlag
ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett
och högst sex år.

För våldtäkt ska också den dömas som
genom att utnyttja att någon till följd av
medvetslöshet, sjukdom, funktionsnedsätt-
ning, rädsla eller något annat hjälplöst till-
stånd inte kan försvara sig eller förmår ut-
forma eller uttrycka sin vilja, har samlag med
honom eller henne.

Om våldtäkten med hänsyn till att hotet har
varit ringa eller andra omständigheter vid
brottet bedömd som en helhet är mindre all-
varlig än de gärningar som avses i 1 och
2 mom., ska gärningsmannen dömas till fäng-
else i minst fyra månader och högst fyra år.

På samma sätt döms den som med annat hot
än sådant som avses i 1 mom. tvingar någon
annan till samlag. Detta moment tillämpas
inte, om våld brukats vid våldtäkten.

Försök är straffbart.

2 §

Grov våldtäkt

Om vid våldtäkt
1) någon orsakas svår kroppsskada, en all-

varlig sjukdom eller försätts i livshotande
läge,

2) brottet begås av flera eller genom brottet
orsakas synnerligen kännbart psykiskt eller
fysiskt lidande,

3) brottet begås mot ett barn som är under
arton år,

4) brottet begås på ett synnerligen rått,
grymt eller förnedrande sätt eller

5) används skjut- eller eggvapen eller nå-
got annat livsfarligt hjälpmedel eller annars
hotas med allvarligt våld,

och våldtäkten även bedömd som en helhet
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är grov, ska gärningsmannen för grov våld-
täkt dömas till fängelse i minst två och högst
tio år.

Försök är straffbart.

5 §

Sexuellt utnyttjande

Den som genom att utnyttja sin ställning
förmår en person som
— — — — — — — — — — — — —

3) vårdas på ett sjukhus eller en annan
inrättning och på grund av sjukdom, funk-
tionsnedsättning eller något annat svaghets-
tillstånd har en väsentligt nedsatt förmåga att
försvara sig eller utforma eller uttrycka sin
vilja, eller
— — — — — — — — — — — — —

till samlag eller att företa eller underkasta
sig någon annan sexuell handling som vä-
sentligt kränker hans eller hennes sexuella
självbestämmanderätt, skall för sexuellt ut-
nyttjande dömas till böter eller fängelse i
högst fyra år.
— — — — — — — — — — — — —

5 a §

Sexuellt antastande

Den som genom beröring utsätter en per-
son för en sexuell handling som är ägnad att

kränka personens sexuella självbestämman-
derätt ska, om inte straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i detta kapitel, för
sexuellt antastande dömas till böter eller till
fängelse i högst sex månader.

10 §

Definitioner

Med samlag avses i denna lag inträngande
med könsorgan i en annans kropp eller sexu-
ellt inträngande i en annans könsorgan eller
anus eller tagande av en annans könsorgan i
sin kropp.

Med sexuell handling avses i denna lag en
gärning som har en väsentligt sexuell inne-
börd med hänsyn till gärningsmannen och
den som gärningen riktar sig mot samt gär-
ningsomständigheterna.

11 §

Åtalsrätt

Åklagaren får inte väcka åtal för sexuellt
antastande som riktats mot en person som
fyllt arton år, om inte målsäganden anmäler
brottet till åtal eller ett synnerligen viktigt
allmänt intresse kräver att åtal väcks.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2014.

Nådendal den 27 juni 2014
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