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L a g

329/2011

om ändring av strafflagen

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 6 kap. 1 § 1 mom., 7 kap. 7 § och 8 kap. 11 §,
sådana de lyder, 6 kap. 1 § 1 mom. och 7 kap. 7 § i lag 515/2003 och 8 kap. 11 § i lag

297/2003, samt
fogas till 6 kap. en ny 11 a § som följer:

6 kap.

Om bestämmande av straff

1 §

Straffarter

Allmänna straffarter är ordningsbot, böter,
villkorligt fängelse, samhällstjänst, övervak-
ningsstraff och ovillkorligt fängelse.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Övervakningsstraff

En gärningsman döms till ett lika långt
övervakningsstraff i stället för ovillkorligt
fängelsestraff, högst sex månader, om

1) gärningsmannen på grund av ett hinder
enligt 11 § 1 mom. eller avsaknad av villko-

ret i 2 mom. i nämnda paragraf inte kan
dömas till samhällstjänst,

2) tidigare utdömda övervakningsstraff el-
ler ovillkorliga fängelsestraff eller det aktu-
ella brottets art inte ska anses utgöra ett hin-
der för att övervakningsstraff döms ut, och

3) övervakningsstraff ska anses motiverat
för att upprätthålla eller främja gärningsman-
nens sociala färdigheter.

Ett villkor för övervakningsstraff är också
att gärningsmannen har samtyckt till att straf-
fet döms ut som övervakningsstraff och att de
myndiga personer som bor i samma bostad
som gärningsmannen av sin egen bestämda
vilja har samtyckt till att övervakningsstraffet
verkställs i denna bostad. Ett ytterligare vill-
kor är att gärningsmannen kan åläggas i 2 § i
lagen om övervakningsstraff (330/2011) av-
sedd skyldighet att stanna i sin bostad och att
delta i verksamhet som anvisas honom eller
henne och att gärningsmannen kan antas
klara av övervakningsstraffet. Övervaknings-
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straff får inte dömas ut utan en verkställig-
hetsplan. I 8 § 3 mom. i lagen om övervak-
ningsstraff föreskrivs att de minderåriga som
bor i bostaden ska tillfrågas om sin åsikt och
höras.

7 kap.

Om gemensamt straff

7 §

Beaktande av ett tidigare utdömt samhälls-
tjänststraff och övervakningsstraff

Ett samhällstjänststraff och ett övervak-
ningsstraff som har dömts ut tidigare kan när
ett nytt straff döms ut beaktas på motsva-

rande sätt som ett tidigare ovillkorligt fängel-
sestraff enligt 6 §.

8 kap.

Om preskription

11 §

När utdömt samhällstjänststraff och övervak-
ningsstraff förfaller

Ett samhällstjänststraff och ett övervak-
ningsstraff förfaller på samma sätt som det
fängelsestraff som de motsvarar.

Denna lag träder i kraft den 1 november
2011.
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