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Lag
om ändring av 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 § i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fängelselagen (767/2005) 2 kap. 1 a § och 19 kap. 4 §, sådana de lyder, 2 kap.

1 a § i lag 382/2010 och 19 kap. 4 § delvis ändrad i lag 231/2015, som följer:

2 kap.

Inledande av verkställighet

1 a §

Verkställighetshandlingar och domstolens anmälningsskyldighet

Som verkställighetshandling i fråga om en dom fungerar en utskrift ur registret över av-
göranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande infor-
mationssystem. När det gäller fängelsestraff som överförts från ett annat land för verkstäl-
lighet i Finland är det justitieministeriets eller Brottspåföljdsmyndighetens beslut som är
verkställighetshandling för domen.

Domstolen ska föra in uppgifter som behövs för verkställighetshandlingen i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem. Om domstolen när den avgör ett ärende förordnar att den dömde ska
häktas eller hållas häktad, kan domstolen i stället för att registrera detta i informationssys-
temet anteckna uppgifterna i fångpasset. Fångpasset fungerar då som en temporär verk-
ställighetshandling. 

Domstolen ska underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om en sådan begäran från målsä-
ganden som avses i 4 kap. 19 § i förundersökningslagen (805/2011) genom att föra in upp-
gifterna om detta i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitie-
förvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna
till Rättsregistercentralen för förmedling till Brottspåföljdsmyndigheten.

På registrering och överföring enligt 2 och 3 mom. tillämpas lagen om justitieförvalt-
ningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd
av den.
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19 kap.

Anmälningar och lämnande av upplysningar

4 §

Anmälan om att en fånge frigivits eller avlägsnat sig från fängelset

Anmälan om att en fånge frigivits eller avlägsnat sig från fängelset får lämnas till mål-
säganden eller någon annan person, om det på grund av fångens beteende eller av denne
framförda hotelser finns grundad anledning att misstänka att fången gör sig skyldig till ett
brott som riktar sig mot någondera av de ovannämndas liv, hälsa eller frihet eller mot en
sådan persons liv, hälsa eller frihet som står någondera av dem nära. Har fången meddelats
besöksförbud enligt lagen om besöksförbud (898/1998) eller en skyddsåtgärd som anmälts
till informationssystemet för polisärenden med stöd av 4 § i lagen om tillämpning av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i ci-
vilrättsliga frågor (227/2015), kan anmälan också göras till den som förbudet eller åtgär-
den avses skydda. 

Om en målsägande på det sätt som avses i 4 kap. 19 § i förundersökningslagen har med-
delat att han eller hon vill få en anmälan om att en fånge som har dömts för våldtäkt, grov
våldtäkt, tvingande till sexuell handling, sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av barn,
grovt sexuellt utnyttjande av barn, dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter,
grov misshandel, förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa, grovt hemfridsbrott, grovt
frihetsberövande, människohandel, grov människohandel, tagande av gisslan, förberedel-
se till tagande av gisslan, olaga förföljelse, grovt rån eller förberedelse till grovt rån, eller
försök till eller medverkan till ett sådant brott, har frigivits, rymt, utan tillstånd har avlägs-
nat sig från ett fängelse, inte återvänt till fängelset vid den tidpunkt som anges i beslutet
om permission eller i något annat tillstånd samt före den tidpunkt som avses i 14 kap. 3 §
i denna lag har beviljats tillstånd att avlägsna sig från fängelset utan övervakning eller un-
der sådan övervakning som avses i 8 § 3 mom. i det kapitlet, ska målsäganden utan ogrun-
dat dröjsmål få en sådan anmälan, om Brottspåföljdsmyndigheten har underrättats om
målsägandens begäran enligt 2 kap. 1 a § i denna lag eller 2 kap. 2 § i häktningslagen.
Målsäganden ska underrättas också om den ovannämnda i 14 kap. 3 § i denna lag avsedda
tidpunkten från och med vilken en fånge kan beviljas permission på basis av strafftidens
längd och om den första permission som beviljats på denna grund samt om överförande
av verkställigheten av fängelsestraffet till en annan stat. För att ovannämnda anmälningar
ska få göras krävs det att detta inte bedöms äventyra fångens liv eller hälsa. 

Anmälan enligt denna paragraf ska göras finkänsligt. Målsäganden eller någon annan
som hotas och som avses i denna paragraf får inte underrättas mot deras uttryckliga vilja.

————
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 8 januari 2016
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