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272/2019
Lag
om ändring av 6 kap. 10 § i strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 6 kap. 10 §, sådan den lyder i lagarna 515/2003 och
401/2015, som följer:
6 kap.
Om bestämmande av straff
10 §
Tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse
Om villkorligt fängelse inte kan anses vara ett tillräckligt straff för brottet, kan dessutom böter dömas ut eller, om det villkorliga fängelsestraffet är åtta månader eller längre,
kan samhällstjänst i minst 14 och högst 120 timmar dömas ut.
Den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet kan dömas till villkorligt fängelse förenat med övervakning under ett år och tre månader, om
1) detta behövs för att förhindra återfall i brott med beaktande av gärningsmannens tidigare brottslighet och personliga förhållanden samt de omständigheter som har lett till
brottet, eller
2) villkorligt fängelse inte kan anses vara ett tillräckligt straff för brottet och det villkorliga fängelsestraffet är minst åtta månader.
Den som inte hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet kan dömas till villkorligt
fängelse förenat med övervakning under ett år och tre månader, om detta ska anses motiverat för att främja gärningsmannens anpassning i samhället eller för att förhindra återfall
i brott.
Som tilläggspåföljd kan samtidigt dömas ut både böter och i 2 eller 3 mom. avsedd
övervakning.
Vad som särskilt föreskrivs om böter och samhällstjänst tillämpas också när de utgör
tilläggspåföljder. Samhällstjänst som dömts ut som tilläggspåföljd kan dock förvandlas till
fängelse i minst fyra och högst 120 dagar. Bestämmelser om innehållet i och verkställigheten av den övervakning som avses i 2 och 3 mom. finns i lagen om verkställighet av
samhällspåföljder.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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