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L a g

475/2015

om ändring av lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda
straff-, underhålls- och vårdanstalter

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-,

underhålls- och vårdanstalter (894/1946) 5 § samt
ändras 1 § 1 mom. samt 4 och 6 §, av dem 4 § sådan den lyder i lagarna 528/1981 och

946/1988, som följer:

1 §
Om en straffånge i arbete som leds och

övervakas av en myndighet har drabbats av
olycksfall i arbetet enligt lagen om olycksfall
i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)
eller ådragit sig en yrkessjukdom enligt den
lagen, ska till fången och fångens anhöriga
betalas ersättning på det sätt som bestäms i
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkes-
sjukdomar, om inte något annat föreskrivs i
denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Om en person till vilken eller till vars

anhörig det ska betalas ersättning i enlighet
med 1 §, på grund av brott har dömts att
betala skadestånd för skada eller sjukdom
eller ersättning till anhöriga till en person

som avlidit till följd av skada eller sjukdom,
får den ersättning som enligt denna lag ska
betalas till den skadade eller sjuke eller den-
nes anhöriga, med undantag av menersättning
och ersättning för sjukvårds- och begrav-
ningskostnader, i sin helhet utmätas för betal-
ning av nämnda ersättningsfordran. För betal-
ning av något annat skadestånd som dömts ut
på grund av brott får högst hälften av den
ovan avsedda ersättningen utmätas för målsä-
gandens räkning.

På utmätning av ersättningar som baserar
sig på denna lag tillämpas i övrigt bestäm-
melserna i lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar och i utsökningsbalken
(705/2007).

6 §
På behandlingen av och sökande av änd-

ring i ersättnings- och försäkringsärenden en-
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ligt denna lag tillämpas bestämmelserna i
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkes-
sjukdomar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 24 april 2015
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