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604/2019
Lag
om ändring av 28 och 37 § i lagen om verkställighet av böter
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 28 § 1 mom. och 37 §, sådana de
lyder, 28 § 1 mom. i lag 462/2011 och 37 § delvis ändrad i lag 1100/2006, som följer:
28 §
Avstående från yrkande på förvandlingsstraff
Åklagaren får avstå från att yrka att förvandlingsstraff ska bestämmas i stället för obetalda böter, om förvandlingsstraffet ska anses oskäligt eller oändamålsenligt med hänsyn
till
1) den bötfälldes personliga förhållanden eller hälsotillstånd,
2) den bötfälldes deltagande i social- och hälsovårdsåtgärder, eller
3) fängelsestraff eller samhällspåföljd som den bötfällde dömts till för något annat
brott.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
37 §
Uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff
Utmätningsmannen ska före verkställigheten fråga den som dömts till förvandlingsstraff om han fullgör sin värnplikt, deltar i reservens repetitionsövningar eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst eller om han eller hon har beviljats skuldsanering enligt lagen
om skuldsanering för privatpersoner. Samma utfrågningsskyldighet har en polisman som
påträffar en person som har efterlysts för verkställighet av ett förvandlingsstraff för böter.
Om den dömde som påträffats på basis av en efterlysning uppger att han eller hon begär
uppskov eller vårdas i en anstalt för missbrukarvård, ska polismannen utan dröjsmål ta
kontakt med utmätningsmannen.
Bestämmelser om uppskov med verkställigheten av ett förvandlingsstraff i övriga fall
utfärdas separat.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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