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L a g

181/2015

om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 44 kap. 11 §, sådan den lyder i lag 392/2005, som följer:

44 kap.

Om brott som äventyrar andras hälsa och
säkerhet

11 §

Brott mot bestämmelserna om
explosiva varor

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet i strid med lagen om säkerhet vid
hantering av farliga kemikalier och explosiva
varor eller en bestämmelse som utfärdats el-
ler ett förbud eller föreläggande som medde-
lats med stöd av den eller utan tillstånd eller
anmälan som förutsätts i den lagen eller i
strid med de villkor, begränsningar eller för-
bud som tagits in i ett beslut om tillstånd eller
anmälan

1) bedriver industriell hantering eller upp-
lagring av farliga kemikalier eller överför en
farlig kemikalie, eller

2) tillverkar, importerar, använder, överför,
släpper ut på marknaden, överlåter, innehar,
lagrar, förvarar eller förstör en explosiv vara,

ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för brott
mot bestämmelserna om explosiva varor dö-
mas till böter eller fängelse i högst två år.

För brott mot bestämmelserna om explo-
siva varor döms också den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet i strid med den lag
som nämns i 1 mom. eller en bestämmelse
som utfärdats med stöd av den tillverkar,
importerar, använder, överlåter, släpper ut på
marknaden, installerar eller underhåller en
anordning eller ett säkerhetssystem som an-
vänds i explosionsfarliga utrymmen eller en
annan produkt som avses i 5 kap. i den lag
som nämns i 1 mom., eller i strid med lagen
om pyrotekniska artiklars överensstämmelse
med kraven (180/2015) importerar, släpper ut
på marknaden eller annars överlåter pyrotek-
niska artiklar så att gärningen är ägnad att
äventyra någon annans liv eller hälsa eller så
att den medför fara för någon annans egen-
dom.

Som brott mot bestämmelserna om explo-
siva varor anses inte sådant innehav av en
explosiv vara som avses i 1 mom. och som
strider mot lagen om säkerhet vid hantering
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av farliga kemikalier och explosiva varor el-
ler mot bestämmelser som utfärdats eller för-
bud eller förelägganden som meddelats med
stöd av den, om den som innehar en sådan
explosiv vara på eget initiativ gör en anmälan

till polisen om den explosiva varan och över-
lämnar den till polisen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 6 mars 2015
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