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102/2018

Lag
om ändring av 6 kap. 13 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 6 kap. 13 §, sådan den lyder i lagarna 515/2003,

1195/2004, 395/2015 och 985/2016, som följer:

6 kap.

Om bestämmande av straff

13 §

Avräkning av tiden för frihetsberövande och tiden för begränsning av friheten

Om någon döms till ett fängelsestraff på viss tid för en gärning på grund av vilken gär-
ningsmannen har varit berövad friheten, ska domstolen avräkna tiden för frihetsberövan-
det från straffet eller anse frihetsberövandet som fullt avtjänat straff. Om någon döms till
ett fängelsestraff på viss tid för en gärning på grund av vilken gärningsmannen har ålagts
förstärkt reseförbud eller häktningsarrest som varar oavbrutet i minst två dygn, ska dom-
stolen avräkna tiden för begränsningen av friheten från straffet så att ett förstärkt reseför-
bud eller en häktningsarrest i två dygn motsvarar en dag fängelse eller anse begränsningen
av friheten som fullt avtjänat straff. Om antalet dagar som ska avräknas inte är delbart med
två, avräknas inte den dag som blir över. Tiden för frihetsberövandet och tiden för be-
gränsning av friheten räknas i dagar. De dagar när frihetsberövandena, det förstärkta rese-
förbudet och häktningsarresten började och upphörde ska anges i domen.

På samma sätt ska förfaras, om frihetsberövandet föranletts av något annat brott som i
samband med målet har varit föremål för åtal eller förundersökning eller av att svaranden
har förordnats att hämtas till domstolen och därför har tagits i förvar.

Om straffet är böter ska den tid som avses i 1 mom. avräknas i skälig mån, dock minst
hela den tid som frihetsberövandet och begränsningen av friheten har varat, eller anses
som fullt avtjänat straff.

Om straffet är ungdomsstraff, ska det frihetsberövande och den begränsning av friheten
som avses i 1 mom. avräknas. När avräkning görs motsvarar ett dygns frihetsberövande
två ungdomsstraffdagar och ett dygns begränsning av friheten en ungdomsstraffdag, om
inte avvikelse från detta görs av särskilda skäl.

Om straffet är ordningsbot, ska frihetsberövandet betraktas som fullt avtjänande av
straffet.
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