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521/2019

Lag
om ändring av 2 c kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 2 c kap. 5 och 6 § samt 7 § 1 mom.,
sådana de lyder, 5 § i lagarna 780/2005 och1099/2010, 6 § i lag 780/2005 och 7 §

1 mom. i lag 800/2017, som följer:

2 c kap.

Om fängelse och kombinationsstraff

5 §

Definition och bestämmande av villkorlig frigivning

Villkorlig frigivning innebär att en fånge som dömts till ovillkorligt fängelsestraff får
avtjäna resten av straffet i frihet.

Den som avtjänar ett fängelsestraff på viss tid ska friges villkorligt, om inte något annat
följer av 9 §, när han eller hon har avtjänat två tredjedelar av straffet. En fånge som under
fem år före brottet inte avtjänat ett fängelsestraff i ett fängelse ska friges villkorligt när
hälften av straffet har avtjänats.

Trots det som föreskrivs i 2 mom. ska en fånge som avtjänar ett fängelsestraff på viss
tid för ett brott som han eller hon har begått före 21 års ålder friges villkorligt, om inte
något annat följer av 9 §, när han eller hon har avtjänat hälften av straffet. En fånge som
under tre år före brottet inte avtjänat ett fängelsestraff i fängelse ska friges villkorligt när
en tredjedel av straffet för ett brott som han eller hon begått före 21 års ålder avtjänats.

De lindrigare kvotdelarna enligt 2 och 3 mom. kan tillämpas även om personen i fråga
under fem eller tre år före brottet i fängelse har avtjänat förvandlingsstraff för böter eller
straff för vägran att fullgöra civiltjänst enligt 74 § i civiltjänstlagen (1446/2007) eller för
civiltjänstgöringsbrott enligt 75 § i den lagen, för vägran att fullgöra civiltjänst under extra
tjänstgöring eller under mobilisering enligt 76 § i den lagen eller för civiltjänstgörings-
brott under extra tjänstgöring eller under mobilisering enligt 77 § i den lagen eller för väg-
ran att fullgöra värnplikt enligt 118 § i värnpliktslagen (1438/2007), för uteblivande från
uppbåd under mobilisering enligt 120 § i den lagen, för undvikande av tjänstgöring enligt
122 § i den lagen eller för undvikande av tjänstgöring under mobilisering enligt 123 § i
den lagen. Vid beräkning av kvotdelar beaktas inte delar av en dag. Den avräkning för ti-
den för frihetsberövande som avses i 6 kap. 13 § i denna lag ska dras av från ovannämnda
kvotdelar.

Villkorlig frigivning är möjlig när fjorton dagar avtjänats av ett fängelsestraff.
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521/2019  
6 §

Villkorlig frigivning från ett gemensamt fängelsestraff

Om de olika brott som har begåtts av den som avtjänar ett gemensamt fängelsestraff le-
der till att olika kvotdelar enligt 5 § 2 och 3 mom. ska tillämpas, ska han eller hon friges
villkorligt enligt den större kvotdelen.

7 §

Villkorlig frigivning från flera fängelsestraff på viss tid som verkställs på samma gång

En fånge som avtjänar flera fängelsestraff på viss tid som verkställs på samma gång fri-
ges villkorligt efter att ha avtjänat den tid av straffet som utgör summan av den tid som
ska avtjänas av varje straff enligt den kvotdel som avses i 5 § 2 och 3 mom. När kvotdelar
räknas samman beaktas inte delar av en dag.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På brott som har begåtts före ikraftträdandet av denna lag och på verkställigheten av

straff som följer av ett sådant brott tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det.

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen
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