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425/2018

Lag
om ändring av lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 30 § 3 mom. samt 31 och 36 §, av

dem 31 § sådan den lyder i lag 985/2005, som följer:

30 §

Behandlingen av ett ärende vid domstol

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den betalningsskyldige ska infinna sig till domstolsbehandlingen om han eller hon öns-

kar bli hörd. Om den betalningsskyldige uteblir utan att ha meddelat laga hinder, kan sa-
ken avgöras trots hans eller hennes utevaro. Den betalningsskyldige kan före behandling-
en av ärendet lämna ett skriftligt bemötande till domstolens kansli. Om domstolen finner
det lämpligt kan behandlingen av ett ärende ske med anlitande av en teknisk metod för da-
taöverföring där de som deltar i behandlingen har sådan kontakt att de kan tala med och
se varandra.

31 §

Uppskov med domstolsbehandlingen

Domstolen kan skjuta upp behandlingen av ett ärende som gäller bestämmande av för-
vandlingsstraff

1) för att situationen i fråga om betalningen av böterna ska kunna utredas, eller
2) för att den betalningsskyldiges svaga ekonomiska ställning och orsakerna till att

den är svag eller andra omständigheter som avses i 2 a kap. 6 § 1 mom. 3 punkten eller
7 § 2 punkten i strafflagen ska kunna utredas.

Då behandlingen skjutits upp av i 1 mom. 2 punkten nämnd orsak ska domstolen med-
dela den betalningsskyldige en ny tidpunkt för behandlingen och påföljderna vid utevaro.
Ett meddelande behöver inte lämnas till en betalningsskyldig som uteblivit från behand-
lingen om ärendet skjuts upp för att betalningssituationen ska kunna utredas.

36 §

Inledande av verkställigheten av ett förvandlingsstraff

När ett avgörande som gäller bestämmande av förvandlingsstraff har vunnit laga kraft
eller kan verkställas som en lagakraftvunnen dom, ska Rättsregistercentralen sända den
betalningsskyldige en sådan betalningsuppmaning som avses i 7 §. Innan verkställigheten
av ett förvandlingsstraff inleds kan Rättsregistercentralen med iakttagande av bestämmel-
serna i 14–18 § bevilja den betalningsskyldige en betalningstid på högst sex månader.
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Om den betalningsskyldige inte fullgör hela sin betalningsskyldighet inom den tidsfrist
som anges i den i 1 mom. avsedda betalningsuppmaningen eller inom den betalningstid
som har beviljats med stöd av 1 mom., ska Rättsregistercentralen ansöka om verkställighet
av förvandlingsstraffet hos utmätningsmannen på den ort där den som dömts till förvand-
lingsstraffet bor eller vistas. Utmätningsmannen ska se till att den dömde förpassas till en
straffanstalt. Rättsregistercentralen ska till den betalningsskyldige återbetala en delvis er-
lagd betalning på det sätt som föreskrivs i 22 §.

I fråga om efterlysning samt återkallande och rättelse av efterlysning gäller i tillämpliga
delar vad som föreskrivs i 19 och 20 §.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På ärenden som avser förvandlingsstraff och som är anhängiga vid ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 1 juni 2018
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