
Justitieutskottets betänkande 

1978/79:38 

med anledning av propositionen 1978/79:212 om ändring i brotts
balken, m. m. (avskaffande av ungdomsfångelsestraffet m. m.) 
jämte motion 

Propositionen m. m. 

I propositionen 1978179:212 har regeringen (justitiedepartementet) efter 

lagrådets hörande föreslagit riksdagen att anta i propositionen upptagna 

förslag till 

1. lag om ändring i brottsbalken, 

2. lag om ändring i rättegångsbalken, 

3. lag om ändring i lagen (1937:249) om inskr.:inkningar i rätten att 

utbekomma allmänna handlingar, 

4. lag om ändring i lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, 

Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff 

m.m., 

5. lag om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregis

ter, 

6. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare, 

7. lag om ändring i lagen (1964:450)om åtgärder vid samhällsfarlig 

asocialitet, 

8. lag om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i 

brottmål, 

9. lag om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m., 

10. lag om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten 

psykiatrisk vård i vissa fall, 

11. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), 

12. lag om ändring i lagen (1973: 18) om disciplinstraff för krigs

män, 

13. lag om ändring i lagen (1974:202) om ber.:ikning av strafftid 

m.m., 

14. lag om ändring i lagen (l 974:203) om kriminalvård i anstalt, 

15. lag om ändring i lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsin

skränkning, 

16. Jag om ändring i passlagen (1978:302), 

l 7. lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete 

rörande kriminalvård i frihet. 

Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet till vad 

som anförs nedan under rubriken Utskottet. 

I Rik~dagen 1978179. 7 sam/. Nr 38 

Ju u 1978/79: 38 
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I samband med propositionen behandlar utskottet den med anledning av 

propositionen väckta motionen 1978/79:2683 av Håkan Winberg m. fl. (m). 

Motionsyrkandet redovisas på s. 43. 
De vid propositionen fogade lagförslagen är av följande lydelse. 

Fiirslag till 

Lag om ii11dring i brottsbalken 

JWri;:cn11111 fiirc,kriv-; i fr{\ga om brottsbalken' 
,/,/_1 :il! ::9 kap. och 34 k:rp. 7, 8 och 12 **skall upphiira att giilla. 
if,):. :rit I k;1p. _1 ~- :?<1 kap. L 4. 6, 19 och 21 ~*· :?8 kap. I. J. 4, 7--9 och 

11 :'~ .. n k:rp. :?. 4. 5 och 7 'i~ .. 14 kap. I, 4, 6, 9-11. 13 och 18 **· 35 kap. 10 

*· J{; kar. 6 ~. 37 kap. I. 4- 6, 8, 9 och Il*~ samt 38 kap. I. 4. (, 9 och I:? 
~*~.bl! ha nedan angivn;i lydelse, 

dl'/•. att i balken skall införas en ny paragraf. 28 kap. 6 a ~, av ned:111 

<in~ivn<• \vllds~. 

Fijreslt1ge11 lrdelse 

I kap. 

3 ~·l . ~ 

\kd p:ifiiljd fi.ir hrntt förstf1<; i 

dcn11:1 h:ilk: 
d<.: ;1llmiinn:r str;ifkn hiiter och 

fä11;:1•l'l'. 
dis.:ipli11slraff för krigsmiin. samt 
\ illkorlig dnm. skyddstill,yn. 

1111:•d1:1w:fii11gd1e, internering och 
iivul:!nrnande till siirskild \[ini. 

Med pMöljd för brott filrstih i 
denna balk: 

de allmiinna straffen hiitcr och 
fängelse. 

disciplinstraff fiir krigsmän, samt 
villkorlig dom. skyddstillsyn, in

ternering och i:iverliirnnandc till siir
skild vflrd. 

26 kap. 

Fiinµdse adörncs enligt vad för 
hrotlct iir st;idgat pf1 viss tid. t'.i över 
tio [tr. eller pil livstid. Hingelse på 
viss tid m?t ej understiga en mänad. 

I § 

Fängelse ådömes enligt vad för 
brottet är stadgat på viss tid. ej över 
tio fir. eller på livstid. Fiingdse pfl 
viss tid ml\ ej understiga en månad. 
Vid åcfijmandc enligt 2R kap. 3 ~ m· 
fiingelsi· i ji.jrcning med sA.yddsti/1-
syn i.:iiller ifråga om tiden.fi"irfii11g
cl.1·p.1·tr<~ffi't wul i nämnda lagrum 
stac/gas. 

Om fängelse si) som forvandlingsstraff för böter är särskilt stadgat. 

4 I; 

' 
Den ~om iir under aderton år mfl e.i dömas till fängelse. med mindre 

synnerliga skiil iiro diirtill. 

' Sl'na.;tl' lvdebe av 29 kar. 3 * 1974: 205 
. 29 J..ap. X* 197:1: 918. 

2 Scn;i,;tc lyJl'lse 1975: 6117. 
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Fiingelse m:'! adömas den som 

fyllt aderton men ej tjugoett år al

lenast niir .fi'ihetsherii1·a11de iir på

/..allat .fi'ii1111t i/I' hiins\'11 till allmän 

li1g/.1·c/11i1cl eller fiingelse eljest 

.fi1111cs lii111p/ig11re iin a111u111 påfiiljd. 

F:ingelsc p~1 livstid må ej ådömas 

fiir hrott som n[1gon hegått innan 

han fyllt 11tlerto11 f1r. 

3 

fi'ires/11ge11 /yclel.1e 

Fiingelse mt1 !tdömas den som 

fyllt aderton men ej tjugoett ftr al

lenast när (frt a1· hii11sy11 till i1ll111ii11 

laglydnad .f<'ire/igf,!l'I' siirs/.:iltla sAiil 

förfrihetsheriil'llnde . 

Fängelse på livstid ml\ ej ihlömas 

för hrott som nagon hegt11 t inm111 

han fyllt tj11goe11 är. 

6 ~3 

Den som undergår fängelse på 
vi~s tid m{1 vill1'orligt frigivas sedan 
tv~i tredjedelar av tiden eller, om 
särskilda skäl föreligga, halva tiden 
avtjiinats. rrigivning mr1 doc1' ej 
s1'e fördin verkstiilligheten pågått 
minst .f.\·ra m!111adcr. 

Har villkorligt frigiven allvarligt 
åsidosatt sina ttligganden och kan 
det antagas att han icke skall låta 
sig rätta genom annan :'!tgärd som 
övervakningsnämnden äger vid
taga, må niimnden förklara den vill
korligt medgivna friheten förver
kad. 

Den som undergnr fängelse pa 
viss tid mf\ villkorligt frigivas sedan 
två tredjedelar av tiden eller. om 
särskilda skäl föreligga, halva tiden 
avtjänats. Frigivning mf1 dock ej 
ske förrän verkstiilligheten pflg:'t!I 
minst tre månader. 

Har villkorligt frigiven allvarligt 
åsidosatt sina åligganden och kan 
det antaga~ att han icke skall lftta 
sig rätta genom annan åtgiird som 
övervakningsnämnden ~igcr vid
taga, må nämnden förklara den vill
korligt medgivna friheten eller del 
diirm• förverkad. 

23§5 

Förklaras villkorligt medgiven 
frihet förverkad, skall med avseen
Je å frågan om ny villkorlig frigiv
ning ilterstoden Il\' stn~{fet anses 
sf1som nytt straff. Dömes icke den 
frigivne samtidigt till fängelse på 
viss tid, mil dock villkorlig frigiv
ning tiga rum iindä att tid som i 6 § 
siigs icke gått till ända. 

" Senaste lydelse 1965: 620. 
• Senaste lydelse 1973: 918. 
' Senaste lydelse 1965: 620. 

Förklaras villkorligt medgiven 
frihet helt eller dell'i.1· förverkad, 
skall med avseende å frågan om ny 
villkorlig frigivning l'lld som ji'irl'er
kats anses sf1som nytt straff. 
Dömes icke den frigivne samtidigt 
till fängelse på viss tid, mft dock 
villkorlig frigivning äga rum ändå 
att tid som i 6 * sägs icke gått till 
ända. 
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N 111·11r1111cle lydelse Föreslagen lydelse 

28 kap. 

I § 

Skyddstillsyn må ådömas för brott varå kan följa fängelse. såframt det 
prövas erforderligt att den tilltalade ställes under övervakning och mera 
ingripande påföljd än skyddstillsyn ej finnes påkallad. 

Den som är under aderton är må ej dömas till skyddstillsyn, med mindre 
denna påföljd finnes lämpligare än värd enligt barnavårdslagen. 

Är det lindrigaste straff som är Är det lindrigaste straff som är 
~tadgat för brottet fängelse i ett år stadgat för brottet fängelse i ett år 
eller diiriiver, mt1 dömi1s till skydds- eller däröver. må dömas till skydds-
tillsyn allenast om .\'.\'1111erliga skäl tillsyn allenast om särskilda skäl 
iiro diirtill. äro därtill. 

liar den tilltalade fyllt aderton 
är, må riitten, s1~framt det finnes 
erjimlerligt för hans ti/lriitta.fö
rwult• eller eljest, i domen j()rordna 
att i skyddstillsynen skall ingå be
l11111dli11g i anstalt. Sådan belwnd
ling skall, enligt vad diirom be
srii111111e.1· 1111der behandlingens 
gi/11g, pågå minst e11 månad och 
hiig.1·1 t1·å månader. Sedan behand
lingen pågtltt en månad skall den 
upphiira så snart fi1rtsatt omhän
dertagwule i anstalt ej kan an.1·e.1· 
e1:fim/erligt. Om behandlingen iir i 
iilTigt särskilt stadgat. 

0111 ji)r/1111/andena ptlkalla det, 
iiger riitten besluta att färordnande 
som i ./i'irsta stycket siigs skall gå i 
1·erks1iillighet utan hinder 111• att do
men å .1-kyddstil/syn icke vunnit 
laga krufi. 

Bes/111 om 11pphiirande m• be
l1111ul/i11g enligt fifrsta stycket med
delas m· den ii1·erl'l1kningsniimnd 
till Fars verksamhetsområde an
.\'fa/ten hiir. 

3 ~6 

Om det m· hänsyn till al/miin lag
lydnad prövas 01mdgiingligen er
forderligt att skyddstillsyn förenas 
med .frihetsberövande, må jiimte 
skyddstillsyn dömas till fängelse 
lägst en och hiigst tre månader. 

H 
Skyddstillsyn fortgår under en prövotid av tre år. 
Prövotiden räknas frän den dag rättens avgörande i vad angår påföljd för 

brottet genom nöjdförklaring eller eljest vinner laga kraft mot den dömde. 
liar riitten meddelat beslut som i 

3 § andm stycket s1/gs, rtlkna.1· prt)-
1•otide11 frtln dagen fiir domen. 

6 Senaste lydelse 1974: 205. 
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Nuw1rande lydelse Föreslage11 lydelse 

6a§ 

Överw1k11ing.l'11ii111nden kan med
dela den dr)mde siirskild fiireskrift 
om vad som .1·kall gii/la fiir 1)1•erl'llk
ningen. I före.1-kriji får angil'lls på 
1•i/ket siill och i 1•ilken omfa11ni11g 
den dömde skall hålla kontakt med 
1)vervakaren. Vidare får fiireskrfras 
skyldif(het fijr den diimde all ome
delbart liimna underriittelse till 
iiverw1karen eller skyddskon.rnlent 
ho.1· nämnden om utevaro från ar
bet.l'plat.1', skola eller 111111<111 i jl'ire
skrifte11 1ingi1•e11 · verksamhet eller 
inriittning. Skyddskon.rnlenten filr 
meddela jl'ireskrift som nu .rngt.1· j('ir 
tiden i11till dess 11ii111nden beslutat i 
fråg1111. 

Skyddskonsulenten skall fort/ii
pande hålla sig umlerriittad om defl 
dömdes livsföring och om lwnsfiir
hållanden i övrigt samt omedelbart 
föreslå iivervakning.rniim11den si/
dan iindring i föreskrift enligt fiir.1·ta 
stycket som a1· omständigheterna 
finne.~ påkallad. Skyddskon.rnle11-
ten får iindra sådan .fiireskriji fiir 
tiden intill dess niimnde11 be.1·l11tat i 
frågan. 

Övervakaren må meddela anvis
ningar i fråga om 1·erkstiillandet m• 
föreskrift enligt .fiir.1·ta stycket, så 
ock medgi1·a til/fiil/i1; liittmul och 
1•idtaga omedelhart erforderlig 
jiimkning. 

7 §1 

Iakttager den dömde icke vad 
som åligger honom till följd av do
men ä skyddstillsyn, äger övervak
ningsnämnden, utom att förordna 
om övervakning eller meddela före
skrift enligt 26 kap. 15 §. besluta att 
varning skall meddelas den dömde. 

lakttager den dömde icke vad 
som ttligger honom till följd av do
men å skyddstillsyn, äger övervak
ningsnlimnden, utom att förordna 
om övervakning eller meddela före
skrift enligt 26 kap. 15 §eller enligt 
6 a .~i detta kapitel, besluta att var
ning skall meddelas den dömde. 

Åtgärd som avses i denna paragraf mä ej av övervakningsnämnden 
beslutas efter prövotidens utgång. 

8 *" 
Har den dömde allvarligt åsido-

' Senaste lydelse 1973: 918. 
" Senaste lydelse 1973: 918. 

Har den dömde allvarligt t1sido-
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';11t -;ina ;·iligg;mdcn och kan det an
tagas att han icke skall Inta sig riitta 
gcnum t1tglird som övcr\'aknings-
11:i111nden iigcr vidtaga, skall niirnn-
1k11 hos tildagarc göra fram.stiillning 
;1tt vid domstol fiires talan om un
da111 i~andc av skyddstillsynen eller 
om hch<111d/i11g r<1ro111 .1tadgus i 3 ~-

6 

Fi.ireslagen lydelse 

satt sina åligganden och kan det an
tagas att han icke skall låta sig riitta 
genom tttgärd som övervaknings
niirnnden äger vidtaga, skall nämn
den hos i\klagare göra framställning 
att vid domstol föres talan om un
danröjande av skyddstillsynen. 

Talan -;om nu sagts skall anhlingiggöras före prövotidens utgång. 

Undanröjes -;kyddstillsynen. 
~k;tll riittcn bcstlimnia annan på
fiiljd fiir brnttel. Dlirvid skall skiilig 
hiinsyn tagas till v.1d den dömde un
dergi\tt till följd av domen i\ skvdds
tillsyn '>amt till biiter som ftdiimts 
cilligt 2 ~ och 34 kap. 6 ~; och må 
ningelse t1diirnas pf1 kortare tid tin 
fiir brottet lir stadgat. 

Finnas tillriickliga skiil ej förelig
ga att undanröja skyddstillsynen, 
ma riitten i stiillet besluta fttgiird 
~<Jlll avses i 7 *eller. 0111 den diimde 
f\ lit aderton ,)r, F>rordnt1 att han 
.'kt1ll 111iderg1i hel1t111d{i11g e11/ig1 3 ~
/'"iire.1· t11ft111 0111 .1<lda11 hel11111dli11g. 
1111/ i stiillet hesl11tt1.1· 1111da11rc'ijande 
a1· .1/..yddstilln·11e11 eller ätgiird som 
111·se.1 i 7 ~- l/<1r 11r,h·otiilen utgi/11, 
111,/ <'.i hesl11tt1s tltgiird .10111 m·ses i 7 

-~-

Undanröjes skyddstillsynen, 
skall rätten bestämma annan ph
föijd för brottet. Därvid skall skälig 
hänsyn tagas till vad den dömde un
derghtt till följd av domen j skydds
tillsyn samt till höter eller fiingelse 
som ådömts enligt 2 eller 3 §eller 34 
kap. 6 ~; och må fängelse ådömas 
på kortare tid än för brottet är stad
gat. 

Finnas tillräckliga skäl ej förelig
ga att undanröja skyddstillsynen, 
må rätten i stället besluta åtglird 
som avses i 7 §.Sådan tltgiird mtl ej 
hes/111a.1· efter prifrotidens utgäng. 

11 § 

Uppkommer fråga orn att undan
ri~ia skyddstillsynen eller om he
handli11g enligt 3 ~ eller {1tgärd som 
avses i 7 *·må övervakningsniimn
dcn eller domstol vid vilken föres 
talan enligt 8 ~. såframt l)mstiindig
heterna föranleda dlirtill. förordna 
att den dömde skall på lämpligt sätt 
omhiindcrtagas i avbidan pft vidare 
fi.ininlnandc. 

Uppkommer fråga om att undan
röja skyddstillsynen eller om åtgiird 
som avses i 7 ~. må övervaknings
nämnden eller domstol vid vilken 
föres talan enligt 8 *· såframt om
ständigheterna föranleda därtill. 
förordna att den dömde skall på 
lämpligt sätt omhändertagas i avbi
dan på vidare förordnande. 

Den som sålunda omhiindertages må ej kvarhållas längre än en vecka. 
O:n synnerliga sbl iirn dtirtill. må dock genom nytt beslut förordnas att 
han skall kvarhällas ytterligare högst en vecka. Efter prövotidens utgfrng 
mii den ,imhiindertagne ej kvarhållas. 

'' Senaste lydc.:lsc 1975: 1395. 
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i\'111·1ir1111,/e /rt!dse Fiirl:'slage11 frtlei.l"l' 

_<J kap. 
, s 
~ s 

Fiir hn.ill S<Hll n;'1gon heg:Ht under innytande av sinnessjukdom. ~inne ... -
,;iiihc·t eller annan sjiilslig abnormitet av sf1 djupgih:nde natur, att den m;1-;te 
a11ses _;;·,111,1:illd med ,itllll'Ssjukdom. ma ej tilfarnpas annan p[1följd iin 
iiverl:i11111a11de till siir-;kild v;\rd eller, fall som angivas i andra 'tycket, 
lHiter eller ,1.;.~ dlhtillsyn. 

·1 ill hiitn rn;i diimas. 0111 det 
finnes iinda111:'tl-;enligt för att avh:il
la den 1il11;tl;1de fra11 fortsatt brotts
lighl·t. Skyddstillsyn mfl :'11Jii111as. 
diirl''l "-1d:111 pafi'ijd med hiinsyn till 
01nst:indighet.:rna finnes liimpligare 
iin siirskild ,.;·1rd: t'.i n1<1 i .11/da111.fi1// 

Jiimrdnus 11111 i>c/i1111t!/i11g 1·aro111 

.'1udt!t1s i _;s /"i/l. -~ :~. 

Till böter 111{1 diima-;, om dl't 
finnes iindam<'ilsenligl fiir ;1ll avh:tl
la den tilltalade fri\n forts..tt brotts
lighet. Skjddstillsyn m:i iidiimas, 
diire't ,{1dan pi'1fiiljd med hii11syn till 
lllllstiindigheterna finnes liimpligare 
iin siirskild v;inl. 

Finne~ p:.\k11jd -;om hiir sagts icke böra !\dömas. skall den tilltalade vara 
fri fr:'1n pf1följd. 

4 ~ 

Har 11;1g<'n hegi1tt brott i11nan han 
fy lit adaton ;ir. 111;1 efter omstiin
digheterna :1diimas lindrigare straff 
iin fiir hror IL't iir stadg:it. Lindrigare 
,fr:;IT mii ''c·k. 0111 siirskilda skiil äro 
diirtiil. he.,1iimn1as fi.ir brott som nfl-

Har nagon hegall brntl in11;111 han 
fyllt (i11g11etl är, 111{1 efter nmstiin
digheterna ~1dörnas lindrigare ... 1ralT 
iin for brotlct iir stadgat. l.indrigarc 
~traff mt1 ock. om siirskilda sbl iiro 
därtill. bcstiimmas fi.ir brott som n{\-

g1)n h1:g<"1tl 11nder innv1ande av gon heg:'ttl under inllvtandc av 
,_j;ilslig ahnormilet. sjiilslig abnormitet. 

Or:1 synnc'rliga sbl iiro lfartill och hinder uppenbarligen ej mi.iler av 
h;in-.,vn 1ill allmiin laglydnad, m:'ljiimviil i annat fall i1di\mas lindrigare slr:iff 
;in sn111 st:idgal'i för hrollel. 

Finnes pa grund av siirskilda omstiindigheter uppenbart. att r:Hiiljd fiir 
hrnllel ej :1r errnrderlig. mil p[1följd hell eflergivas. 

5 *IO 
I )iimcs nagnn till fängelse pt1 viss 

tid. 1111gd11111.1/ii11gds<' eller inter
nning eller fiirordnar riitten. med 
1illiimpni11g av _H kap. I ~ I. att sil
dan p:'1fi.iljd skall avse ytterligare 
brott. och har den dömde med an
ledning av misslanke om brott, som 
pr\ivats g,;1111111 dom i malet. under 
en sammanhiingande tid av minst 
1jug1lt\ra timm<1r vari! beriivad fri
he1en Slllll anh:illen. hiiktad, tagen i 
l'iirvarsarrest eller intagen pti 
r:ithpsykialri•,!.; klinik enligt 9 ~la
gen ( 1%h: .~lll) om riithpsykiatrisk 

Dömes niigon till fängelse p:1 viss 
tid eller inlern(•ring eller förordnar 
riitlcn. med 1illiimpning av 34 kap. 
I ~ I. att slidan pf1fiiljd ... kall :1vsc 
ytterligare brott. lH.:h har den 
dömde med anledning av misstanke 
om brott, som prövats genom dom i 
mälet. under en sammanhiingande 
tid av minst tjugofyra timmar varit 
heri.ivad friheten som anhilllen. 
hiiktad, tagen i förvarsarrcst eller 
intagen på r:ittspsykiatrisk klinik 
enligt 9 * lagen ( 1966: .~O I) om 
riittspsykiatrisk undersökning 
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Fiirt'slagen lydelse 

11ndersi\kning i hruttmål, skall tillen hrottmål, skall tillen för frihetsbe-
fi.ir frihetsberövande!, till lien lie! rövanllet, till lien del därunder icke 
d;irunder icke -;amtidigt 'ikctt verk- samtidigt skett verk.ställighet av 
,t;illight:t av dom i annat mftl, anses dom i annat mfll, anses som tid un-
srn11 tid under vilken .den i\dömda der vilken den ådömda påföljden 
p:'1fiiljden verksUillts i anstalt. Dom- verkstiillts i anstalt. Domstolen 
'>lokn skall i domen angiva det an- :-.kall i domen angiva det antal dagar 
t:il dagar pt1fiiljden skall anses verk- pMöljden skall anses verkställd. Är 
st;illd. Ar den tid varmed fldömt den tid varmed ådömt fängelse 
t:ingclsc överstiger frihctsberi.ivan- överstiger frihetsberöv<1ndet ringa, 
det ringa, m;'1 fiirordnas att fiingel- mf1 förordnas att fängelsestraffet 
sest raffL'! skall anses helt verksliillt skall anses helt verkställt genom 
gc1wm frihet shcrövandct. frihetsherövandet. 

Undanriijes villkorlig dom eller Undanröjes villkorlig dom eller 
skvdd.stillsyn och dömes i snillet till skyddstillsyn och dömes i stiillet till 
l:i11gclse p;'1 viss tid, ungdoms- fiingclse på viss tid eller interne-

./i.i11gd.1e eller internering, iiger för- ring, äger första stycket tillämpning 
-,1;1 stycket tilhimpning iiven i fråga liven i frftga om frihetsberövanlle, 
om frihetsberövande, som föregått som föreg!'ttt den villkorliga domen, 
den villkorliga domen, domen på domen pfl skylldstillsyn eller dom, 
,t;yddstillsyn eller dom, varigenom varigenom föron..lnats att den ge-
fiirordnats att den genom sådan nom sfldan dom f1dömda påföljden 
d1)Tll iidiimda pMöljden skall avse skall avse även ytterligare brott. 
:1vcn ytterligare brott. Detta giiller Detta giiller dock endast i den män 
dnck endast i den mt\.n frihetsherö- frihctsherövandet icke tillgodoräk-
v;indct icke tillgndoriiknats enligt nats enligt första eller tredje 
fiirsta dler tredje stycket. stycket. 

Diimcs nf1gon till böter eller disciplinstraff och har han med anledning av 
111is,tanke om brott, som prövats genom dom i målet, varit berövad frihe
kn p:1 siilt som angives i första stycket, må förordnas att påföljden skall 
;111,t."s helt eller delvis verkstiilld genom frihetsherövandet. 

7 *Il 
liar n<'1gon bör:iat undcrgt1 fängel

'e. 1111gdom.1fii11gelse. internering 
clla. ejier ,1,m1 f"1 skyddstillsyn, 
.1i'idr111 hcl1t111dli11g .10111 (ll'S('.\' i 28 
k111•. 3 ~. och dömes han i högre riitt 
i stiillel till annan i S * första eller 
tredje stycket angiven pi\följd, iiger 
\'ad d:ir iir föreskrivet om tillgodo
r:iknande av tid för frihetsberö
v;111de motsvarande tillämpning i 
fraga om tid under vilken verkstiil
lighct s~tlunda skett. 

Undanröjes villkorlig dom· eller 
,J.;vddstillsyn och di.imes i stiillet till 
t:.ingclsc p:'i viss tid. 11ngdo111s

/i'i11gd.1e dkr internering. Liger fiir-

" Senaste lydelse I9n: 43. 

Har nt1gon börjat undergå fängel
se eller internering och dömes han i 
högre riitt i stiillet till annan i S * 
forsla eller tredje stycket angiven 
pMöljd. iiger vad diir är föreskrivet 
om tillgodoriiknande av tid för fri
hetsheri.ivande motsvarande till
Himpning i fråga om tid under vil
ken verkstiillighet sftlunda skett. 

Undanröjes villkorlig dom eller 
skyddstillsyn och dömes i stlillet till 
fiingelse p~t viss tid eller interne
ring. iiger första stycket motsvaran-
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Nuvarande lyde/.l'e 

sta stycket motsvarande till
lämpning i fråga om tid varunder 
verksHillighet skett på grund av 
dom i det mål vari den villkorliga 
domen eller domen pf1 skyddstill
syn slutligen meddelades. 

9 

J-i'iresl<1gl'lt lydel.1e 

de tilliimpning i fräga om tid var
under verkst:illighet skett p;) grund 
av dom i det mål vari den villkorliga 
domen eller domen pä skyddstill
syn slutligen meddelades. 

34 kap. 

Finnes den som för brott dömts 
till fängelse, villkorlig dom. skydds
tillsyn, ungdom.1fiingelse eller in
ternering hava begått annat brott 
före domen eller hegår han nytt 
brott efter domen men innan påfölj
den till fullo verkställts eller eljest 
upphört, må rätten, med iakttagan
de av vad för vissa fall iir föreskri
vet i 2-9 .~§. efter omständigheter
na 

I. förordna att den tidigare 
ådömda påföljden skall avsejiimväl 
det andra brottet, 

2. döma särskilt till ptiföljd för 
detta brott, eller 

3. därest den tidigare domen 
vunnit laga kraft. undanröja den 
ådömda påföljden och för brotten 
döma till påföljd av annan art. 

Tillämpas I § I eller 2 betriiffan
de någon som villkorligt frigivits 
från fängelse. må den villkorligt 
medgivna friheten förklaras fiirver
kad; diimes enligt I .~ 2 ti/lji"i11ge/.1e 
på l'iss tid, skall se/dan .fi"irklari11g 
meddelas, 0111 ej särskilda skiil iiru 
cliiremot. 

I * 
Finnes den som för hrott dömts 

till fängelse, villkorlig dom. skydds
tillsyn eller internering hava begått 
annat brott före domen eller hegär 
han nytt hrott efter domen men in
nan ptiföljden till fullo verkstiillts 
eller eljest upphört. må riitten, med 
iakttagande av vad för vissa fall är 
föreskrivet i 2-6 och 9 §.~ efter om
ständigheterna 

I. förordna att den tidigare 
ådömda påföljden skall avse jiimviil 
det andra brottet, 

2. döma siirskilt till påföljd för 
detta hrott, eller 

3. diirest den tidigare domen 
vunnit laga kraft, undanröja den 
ådömda påföljden och för brotten 
döma till påföljd av annan art. 

liar jiimte skyclclstillsyn tlcliimts 
fängelse enligt 28 kap. 3 §,skall l'id 
tilliimpningen av bestiimmelsema i 
cfrtta kapitel elen tlcliimc/a fi"ingelse
pc~följden anses .wm en del a1· 
skydcl.1·tillsy11en. 

Tifömpas I ~ I eller 1 bctriiffan
dc n;'igon som villkorligt frigivits 
frt111 fängelse, mft, om brottet h1•
g1ltt.11111der priii·otiden, den villkor
ligt medgivna friheten dia del diir
ar förklaras flirverkad. 

Beslutas ej förverkande enligt f'i.irsta stycket. :iger riittcn besluta åtgiird 
som av.ses i 26 kap. 18 ~ eller förliinga prövotiden med högst ett (11· uti.iver 
den vid frigivningen bestiirnda tiden. · 

12 Senaste lydelse 197J: 918. 
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;\'111·ur1111de /_1-dd.1e f-lire_1/11ge11 lydelse 

Fi\rverk:1nde t:lkr idg:ird su111 nyss ~agts 111{1 ej be,lutas. med mindn: 
fr:'1g;1 diirum uppkt1rn1ncr i 111:d vari den frigivne hiiktah eller erh:allit del :1v 
<'n:il fllre pri\\L1tidcns utgi\n);. 

6 ~ 13 

. .\r den tidigare :hliirnda pMi\l_jden 
skvddstilbyn, rnE1 1iitt1:n vid till .. 
lii111p11ing ;11· I * I. lllll Jet finnes 
p:ikallat fiir den tdlt;tiadt:s iillriitta
fi.irandc eller av hiins~n till :dlmiin 
laglydnad. ii1·cn d1)111:1 till da~:s

hiiti:r. högst etth11ndr:1tjugo. \'are 
sig biiter iiro stadg.1di: för brottet 
eller ej. 

,\r den tidigare ftdiimd;i p:·if\iljJcn 
skyddstill>yn. mft riittcn vid ti!l
liirnpning av I * I, 0111 dd l'i111:es 
ptikallat för den tilltalades tillriitt:1-
förande eller av hiinsyn till cillmiin 
laglydnad. iivcn döma till d:1gs
höter. högst etthundr:1tjugo. vare 
sig böter ~iro stadgade for l'rottet 
eller ej. Ar/i"ir1gelse srudgar.f.-;,. <fri 
11H1 hrottl'f och prcfr11.1· _friltdshcr.-i-
r1111de 1•11ndg(inglige11 e•/lirdcrli.u 
ar hiinsyn till a//mii11 /ag/rd11ad. 
11111 r(i111•11 i st(illef _for <1tt ,/ii111,1 till 
hiiter ,/iinw till fiinge/se enligt 28 
kap. 3 ~-

Tilliimpa.s I ~ I dJ..:r 2. m[1 r:itten Tilliimpas I * I eller 2. ma r:itt<~n 
t'e<;lut a :1tgiird eller hclwnd/ing st>rn 
;1vscs i 28 kap. q ~ eller fiirliinga 
priivlli iden till högst fem år. 

Diime~ med tilliimpning av I ~ 3 
till f:ingelse. skall ,·id straffets be
st~imrn:inde giil/11 i·ud i 21'1 kap. V ~ 

stadgt1s. 

Ues/111 enligt ,tndr:• ~t'·,~kel l:'lkr 
bc~lur om undanriij;indc av skydds
tillsyn mi1 ej meddelas. mnl mindre 
fr~iga d~irnm 11ppkom1n•.~r i 111:11 vari 
d::n dö;nJe häkwts eller crh~tllit del 
av ;\tal före prövotiden.; utg:'ing. 

besluta ätgärd som avses i 28 bp. 
9 ~ eller förHinga priivotiden t ;!I 
hiigst fem år. 

Dömes med tilbrnpning av I ~ 3 
till föngelsc. skall vid ~tr~tffets b,~

stiimmande sk1ilig h1i11.n·11 t11.~'<t.I' till 
1·1lll den 1fij111de 11nJer!jilll till .fi"iUd 
111· domen il skyddstillsyn och rill 
1·11d lr1111 ai·(jiin111 m· .fi'itige/se .:.0111 

tl1!.:i1111s enligt ji'irsta .1·1yck<'I elll'r 28 
k11p. 3 ~ ii1·c1;.1·,1,,1 till bi;f('r .1om 
ddiimts enligt ji'irst11 stycket eller 18 
kap. 2 ~; oclr mil .tl'ingelse ridii11111s 
på kortare tid iin ji'ir hrottel iir .1·tc1d
gr11. 

Fängelse enligt .fi'irsta styc·ket 111,/ 

ej ,/diimas oclr bes/ur enligt andra 
stycket eller heslut om undanrö
jande av <;kydd-;tillsyn 111{1 c.i med
delas, med mindre fråga diirom 
uppkommer i mtil vari den di_imdc 
h~iktats eller erhållit del av t1tal f,"ire 
prövotidens utgf1ng. 

9 * 
Ar den tidigare i'1di.imda pt1följden internering och v:'trdas den Ji·irnde 

lltorn anst<1it. m::\ riittcn vid tilJ;impning av I ~ I besluta att han sb!I 
:iterintag:as i an..;talt. \teddela-; s:'1dant beslut eller tillämpas I ~ I bctr'..iffan-

1" Sen;1ste lvdebe 1975: 1~95. 
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de den som vi'lrdas i anstalt. skall riittcn. 0111 ej ~iirskilda :'kil! iin.> Lb·cmut. 
bestiimrna minsta tid för den fortsatta anstaltsvtirdcn. \·1insta tid.:n m:'1 i 
s:klant fall bestiimrnas till liigst se.x m{rnader. 

Vårdas den dömde i anstalt. 111[1 vad i I * '.! siigs icke till:impas. 

Undanröjande av internering en
ligt 1 * 3 må ske endast om dom 
meddelas innan pMöljden upphört. 
A.hi111e.1· fängelse. skull 1·11d i 7 ~ 
tredje stycket siigs iiga 111ot.\'\'tll'lll/
de li/lii111{111i11g. 

Undanrli_jande av intcrneri11g L'n
ligt 1 ~ 3 111~1 ske cnd:1st 11111 d11111 
meddclas innan pMiiljden lll'Phiirt. 
f)(i111e.1· 111ecl 1i/lii1111,,1i11g 111· I :~ 3 till 
fängelse. sk11/l 1·icl str1(Ui·1.1 hcsrii111-
111t111de .1/..ii/ig /r1/11.1 .l'll !agm !i/i 1 ·01d 
den ,/c'i111cl1' 11nderg1i11 {'rt ,::mncl 01· 

dc11 tidigare i/01111·11, oclr 111i1 rliil'l'id 
Finge/se 1/dc'i111t1.1 f'li /"11·tarc rid (in 
s1>111Ji'i(jer111· 26 ktlf'· 2 .~. 

10 ~ 

Har med ti!Himpning av I ~ I ge
nom lagakrart vunnen dnm förord
nat\, att fi.ingelsc. villkorlig dom. 
skyddstillsyn. 1111g1!0111.1Fi111.:d.1c el
ler internering som .'1diimts i tidi
gar1.: mtil skall avse ytterligare 
brntt. oi:h ;indras den tidigare 
i'ldiimda p{1fliljdcn av högre riitt ge
nom dom som vinner laga kraft. 
skall fri\gan om p~)föl.id fiir sagda 
brott efter anmiilan av !1klagare 
ånyo pri\vas av domstol. Det
sanrn1a skall giilla, niir straff be
stLiints med till;impning av -~ ~ and
ra ~tycket och det tidigare f1dömda 
str:1ffet iin<lras. 

Har med tilliimpning ;1v I ~ I gc
nom lagakraft v11nnL·n Jnm t'i\rord 
nats. att fängelse. villk11rlig dPm. 
skyddstillsyn eller internering sum 
,~dömts i tidigare mi)I skall :1vse yt
terligare brott, och iimlras d<:n tidi
gare <'1dömda pMöl_iden av hiigre 
riitt genom dom snm vinncr laga 
kraft, skall fr~1g:1n nm rMiiljd fi\r 
sagda brott efter anm:ilan av ?1kla
gare ånyo prlivas av dlHllStnl. Dct
samma skall g:illa. niir straff l'c
stiimts med tilliimpning av .~ * :1ml
ra stycket och dct tidigare iidiimda 
straffet lindras. 

Finnes. niir <lom i'I fiingelo,;e p:i viss tid skall verkstiillas, att de11 dii111de 
bcgf1tt b1(1ttet imrnn s~1da11t straff som f1dömts honom för ann~1t brott bi\1jar 
verkstiillas, och framg;'ir ej av domarna alt det andra straffet beaktats. sbll 
sedan domarna vunnit laga kraft domstol. efter anmiilan av nklagare. med 
tilliimpning av 3 * andra stycket bestLimma det straff den dömde sbll 
umlergl\ till följd av den dom, som sist förekommer till vcrkstiillighet. 

11 ~ 

Förekomma till verkstiillighet pt1 
en gång dom i\ fiingelse pä livstid 
och dom il böter. forvandlingsstraff 
för böter. l1ingelse pf1 viss tid. vill
korlig dom. skyddstillsyn, 1111g
do111.\fci11gelse, internering eller di
sci11Jinstraff skall livstidsstraffet 
triida i stLillet flir den andra pafolj
den. 

Förekomma till vcrkstlillighet pfi 
en gäng dom i'\ fängelse pä livstid 
och <lom i\. böter. fiirvandlingsstraff 
for böter. föngclse på viss tid. vill
korlig dom. skyddstillsyn, internc
ring eller disciplinstraff skall livs
tids~trnffet triida i stiillet flir den 
andra pi\följden. 
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N111·11r1111de frclelse 

Förekomma till verkställighet på 
en gfmg dom å internering och dom 
t1 böter, förvandlingsslraff för 
bi.iter, fängelse på viss tid, villkorlig 
d»m, skydd~tilbyn, 1111gdo111.1fii11g
dse eller disciplinstraff, skall, om 
den dömde för undergående av in
ternering skall vårdas i an~talt, in
terneringen triida i stiillet för den 
andra påföljden. 

12 

Fiireslagen lydelse 

IH 
Förekomma till verkstiillighet på 

en gång dom å internering och dom 
ä böter, förv<1ndlingsstraff för 
böter, fängelse på viss tid, villkorlig 
dom, skyddstillsyn eller disciplin
straff, skall, om den dömde för un
dergående <IV internering skall vår
das i anstalt, interneringen triida 
stiillet för den andra påföljden. 

Finnes, med hiinsyn till beskaffenheten av det brott som interneringen 
s;'ilunda ytterligare skall avse, ny minsta tid för anstaltsvån.lcn påkallad, 
mi\ efter ansökan av f1klagare domstol bestämma sådan tid. 

18 ~·· 
Uppkommer frt1ga om utHimning 

till Sverige för verkstiillighet av 
dom, varigenom nt1gon dömts till 
fängelse, 11ngt!oms(ii11ge/.1·e eller in
ternering som gemensam pMöljd 
fiir två eller nera brott, och kan ut
liimning enligt dt:n friimmande sta
tens lagstiftning ej ske för alla brot
ten, skall domstol, efter anmman av 
;'\klagare, undanröja den gemen
samt !\dömda påföljden och döma 
till pflföljd fiir den broltslighet, för 
vilken utliimning kan liga rum. 

Uppkommer fråga om utlämning 
till Sverige för verkstiillighet av 
dom, varigenom någon dömts till 
fängelse eller internering som ge
mensam påföljd för två eller flera 
brott, och kan utlämning enligt den 
främmande stutens lagstiftning ej 
ske för alla brotten, skall domstol, 
efter anmälan av åklagare, undan
röja den gemensamt ådömda påfölj
den och döma till påföljd för den 
brottslighet, för vilken utlämning 
kan äga rum. 

Vad som föreskrives i första stycket skall även gälla, då fråga uppkom
mer om att svensk hrottmi\lsdom, som avser två eller flera brott. skall 
vcrkstiillas utomlands i enlighet med lagen ( 1972: 260) om internationellt 
samarbete rörande verkstiillighet av brottmålsdom eller lagen ( 1978: 801) 
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, och hinder mot 
vcrkst:illighct föreligger enligt den friimmande statens lagstiftning såvitt 
avser något eller ni\gra av hrotten. 

35 kap. 

10* 

U11gtlo111.\/i"i11gelse hor(f{1/ler 11iir 
j(·m 1ir och i11temeri11g niir femton 
;'ir förtlutit fri\n det domen vann 
laga kraft. såframt verkstiillighet ej 
pi'lhörjats dessförinnan. 

Avhrytes verkst~illigheten av 
1111gt!o111.1fii11ge/se d/er internering 
medan den diirnde vårdas i anstalt 

14 Senaste lydelse 1978: 802. 

Internering hortf11/ler niir femton 
i\r förflutit från det domen vann 
laga kraft, såframt verkställighet ej 
påbörjats dessförinnan. 

Avbrytes verkställigheten av in

ternering medan den dömde vårdas 
i anstalt eller meddelas niir han v~1r-
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N111·t1ra11tlt• lydelse 

eller meddelas niir han v!:irdas utom 
anstalt heslut om hans ålerinlag
ning i anstalt, skall vad i försla 
stycket siigs iiga motsvarande till
Himpning i fråga om den fortsatta 
verkställigheten; och skall därvid 
tidi:n riiknas från det avbrottet 
skedde eller beslutet om f1terintag
ning vann laga kraft. 

13 

f'iireslt1ge11 lwlel.H' 

das utom anstalt beslut om hans 
Merintagning i anstalt, skall vad i 
första stycket sligs äga motsvaran
de tillämpning i rr~iga om den fort
satta verkställigheten; och skall 
diirvid tiden räknas från det avbrot
tet skedde eller besh11et om åtcrin
tagning vann laga kraft. 

36 kap. 

6§ 

Vad i lag eller författning iir föreskrivet om siirskild riittsverkan av att 
nilgon dömes till straff skall giilla iivcn då annan påföljd som omförmiilcs i I 
bp. _1 § ådiimes. 

Vid tillämpningen av första 
stycket skola villkorlig dom, 
skyddstillsyn, 11111<dom.~fiingelse 

och internering samt, om ej i domen 
annorlunda förordnas, överllim
nande till siirskild vård anses lika 
med fängelse. Därvid skola inter
nering samt, om sä förordnas, 
skyudstillsyn, 11ngtlom.\fiingelse 
och överHimnande till siirskild vi\rd 
anses motsvara fängelse i minst se.~ 
månader. 

Vid tilliimpningen av först<• 
stycket skola villkorlig dom. 
skyddstillsyn och inlernering samt. 
om ej i domen annorlunda förord
nas, överHimnande till siirskild vård 
anses lika med fängelse. Diirviu 
skola internering samt. om sa för
ordnas, skyddstillsyn och överliim
nande till siirskild v:'lrd anses mot
svara föngebe i minst sex månader. 

37 kap. 

I §'" 

Övervakningsnämnds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmiinna underrätters dom
krets, om ej särskilda skäl föreligga 
till annan indelning. För handlägg
ning av ärenden rörande personer 
som dömts till fängelse, 1111g

do111.1fii11gdse eller internering mä 
tillsiittas särskilda övervaknings
nämnder. Overvakningsniimnds 
verksamhetsområde hestämmes av 
regeringen. 

Övervakningsniimnds verksam
hetsområde skall omfatta en eller 
flera allmänna underriillers dom
krets, om ej särskilda skäl föreligga 
till annan indelning. För hanuliigg
ning av ärenden rörande personer 
som dömts till fängelse eller inter
nering må tillsiittas särskilda över
vakningsniimnder. Övervaknings
niimnds verksamhetsområde he
st:immes av regeringen. 

Övervakningsniimnd bes tär av fem ledamöter, om ej regeringen förord
nar att viss niimnd skall hava flera ledamöter. Niimnden är beslutför med 
ordförande och två ledamöter. I brådskande fall. så ock i ärenden av 
mindre vikt iiger ordföranden ensam besluta f1 nämndens viignar. Sihlant 
heslut skall anmälas vid nästa sammantriide med nämnden. 

"'Senaste lydelse 1977: 312. 
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Hq:cringen iii'.Cr fi.irmd11;1 atl iivervakningsniimnd sLili arbeta :'1 avdel· 
ningar. Om ,;;'1da11 :1vde!nin!! sk:ill i tilLimpliga delar g;illa vad nrn niirnnd iir 
SLid;_!al. 

4 *Jtj 

U11,0:1.'1/111.1Fi11.r.;l'i.1·1·111i 111111!1·11 11d1 

i111,.,·111·ri11.::s11ii11111do: .1k11!11 1·r1rder11 
bcst,:1 av t:n !edi~1n\°1t ~11n1 ~ir eller 

varit innchilVitre :1 v dnrnar:in1hc1e 

od1 som ,;k;rll v;1ra ordfrir:inde i 
niimnden nch en lecl.tmot snn; :ir 
psykiat•~f'. h;'i!Lt med s:irskifd;t er
siittare som 1rppfylla dl: fiir lcdamo·· 
ten stadgade bchiirigl·1..:1,"·illkmc11. 
samr v:tcrlig:irc tre icdamiilcrj:imk 
ersiit1:1re till det an!;d regcrin!!Cll 
hes Lim mer. f{ef:cringci: u1 ser ord
f;_ir;inde, i'>vri!!:• lcdamiiter och er
siittan:. Vid fi.,rf.tll fiir nrdfrirandcn 
tjiinstgii:· i h;rns stiillc av rt:!'Cringen 
diirtill 11tscdd led:imnt clln crsi'tl
tare S<Jni kunn;it fiir11rdnas till ord
förande. 

/n1em!'ri11g111ii11111rfr11 skall hcstf1 
av en ledamot sorn är eller v;;rit 
innehavare av dnmariimbete 1.1ch 
Sllm ~kall vara ordfiirande i 11i'1rnn
dt•n och en ledamot som iir rsyki<1-
ter, h!11la med siirskilda cr,iirure 
som uppfylla de för lcd:1moten stad
gade bchi\righctsvillkorcn, samt yt
terligare tre ledamöter jiirnte crsiit
tare till del antal regeringen h.::
stiimmcr. Regeringen utser ordfi.i
rande, övriga ledarniitcr och ersät
tare. Vid förfall fi)r nrdfiiranden 
tjiinstgiir i hans stiillc av regeringen 
di!rtill utsedd ledarnot eller ersät
tare som kunna! förordnas fill ord
förande. 

Ordfiirandcn 111?1 i hrfllbkande fall. s!1 rn:k i iirenden av mindre vikt 
ensam besluta [1 n:jmndcns viign<1r. Sndant beslut skall anmiilas vid niista 
samman! riide m1.:d niimndcn. 

Ordfiirande. iivri~·a lcd:1rni.itcr och ersiittare utses fiir fem ftr. :\vgi\r 
led;unot eller crsiittan: fiin: tidens utg:'ing. utses ny ledamot eller ersiittarc 
för f1terst:'1cnde tid. 

Lcdarn(lt och crsiittare i iivcrvak
ning~nii mnd. kriminal vt1rd snii mn-
den, 1111gd•1111.\fii11.i:dse11"imll(/('11 
och interneringsnHmndcn skola 
hava avlagt domared. Mot ledamot 
och crsiittarc skola giilla samma jiiv 
som i fr:°;g;1 um dornare; dod: skall 
vad i 4 kap. 13 ~ 7 riittcgt1rµ.-;balken 
siigs icke iiga till:impning i frt1ga om 
ledamot och crsii1t:1re i iivervak-
ningsniimnd. 

Ledamot och crsiittare i övcrvak
ningsniimnJ, kriminalvårdsniirnn
dcn och interneringsniimndcn skola 
hava avlagt domared. Mot ledamot 
och ersiittare skola gälla samma jäv 
som i fråga om domare; dock skall 
vad i 4 kap. I 3 ~ 7 riittegtmg~halken 
sägs icke äga tillliimpning i fri'lg;1 om 
ledamot och ersiittare i övervak
ningsniimnd. 

I fr:'1ga om heslut av nämnd som i fiirsta stycket siigs skall vad angående 
omröstning i brotlmiil i övcrriitt iir stadgat i tilliimpliga delar Hinda till 
efterriittelse. 

";Senaste lydcbe 1974: .'ih5. 
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Fr"ir1'slt1ge11 h·dd1e 

6 * 17 

lkgiir den diirmlc all bliva muntligen hörd i rirende. som handliigµes av 
livcrvai..ni11gsniimnd, skall tillf<ilk därtill beredas honom. 

I iircndc hos f.:rirninalv[irdsniimn
den. 1111gd1111;.1:fii11gd 1<'11r"i 11111dc11 
och in1nneringsniimnden hiir. om 
det i..a11 :1nlag:1·; vara till gagn och 
liinrpligcn Lm si..e. tillfolle hcrcda~ 
den di\mde a11 hliv<i muntligen 
hi.ird. 

Den som diimh till skyddstillsyn 
mi1 gcnnm besvär hns hovriitt föra 
tabn rnor iivervakni'ngsniimnds be
slul angf1ende iivervaknir.g enligt 28 
kap. 5 ~. fi.'•rordn:mde av iivcrva
ka12 enligt 2~ bp. li ~. t1tgiirJ enligt 
28 kap. 7 ell.::r 11 ~ ellt:r fiireskrih 
som <1vses i 26 kap. 15 ~. Besviirsti
den r:iknas från den da,µ dft hnn er
höli del av beslutet. 

I ärende ho' kriminalvardsniimn
den och interncringsniimnden bör. 
om det kan <tntaga~ v;ira till gagn 
och H.impligcn kan ske. tillfälle be
reda\ den dömde all bliva mrm1li
gcn hörd. 

Den som diimts till -.kvdd,tillsyn 
må genom bcsviir hos hovriitt föra 
talan mot övervakningsniirnnds be
slut ang?1ende övervakning enligt 28 
kap. 5 ~. förordnande av överva
kare enligt :!!-: kap. 6 ~ . .fi'ir·e_\'lr((i 
enligt :!8 f..ap. (Ju ~. [1tgiird enligt 28 
kap. 7 eller 11 9 eller förc,krift SlJlll 

avses i 2h kap. l.'i ~. Besviirstiden 
riiknas från den dag dh han erhöll 
del 8V beslutet. 

9*1!1 

Atniijes icke den som dömts till 
1111gi/0111.1:fi'inr.:cl.1·l' eller internering 
med i.'vcrvakningsniirnnd.~ bölut 
om fi\rordnande av iivervakare en
ligt :l.9 /.ap. 7 !$ dia JO kap. I 0 ~ 
eller med niirnndens beslut enligt :!9 
kap. X l'f{('r 11 ~ elll'r 30 kap. 11 eller 
14 ~ eller angflende föreskrift som 
avses i 26 kar. 15 ~. äger han hos 
1111gd11111.efcingd1·e11iim11dcn eller in
terneringsniimnden pr1i..alla pröv
ning av beslutet. 

Talan mtl ej föras mol beslut som 
enligt denna balk meddelas av över
vakningsniimnd i andra fall iin i 7---
9 ~~ sagts. av hovriitt enligt 8 * eller 
av kriminalv{1rdsnlimnden, 1111g

do1111fi'i11gel.H'l1tlmnde11 eller inter
ncringsnämndcn. 

17 Senas1e lydelse 1971: 570. 
'"Senaste lydelse 197~: 918. 
"' Scna,ta lydelse 1973: 91~. 

Åtnöjes icke den som dömts till 
internering med övavakning~

niirnnds bc~lut om förordnande <!V 
övervakare e!lligt 30 kap. I 0 ~ eller 
med niimndcns beslut enligt JO kap. 
11 eller 14 ~ eller angående före
skrift Sllm av:-;es i Zh kap. 15 ~. ~iger 
han hos interneringsniimndcn p<J
kalla prövning av beslut el. 

Talan må ej föras mot beslut som 
enligt denna balk meddela~ av över
vakningsniimnd i andra fall iin i 7 -
9 *~ sagts. av hovrätt enligt 8 ~eller 
av kriminalvärdsnämndcn eller in
lerneringsniimnden. 
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N11rara11de frdelse Fijreslagen lydelse 

38 kap. 

I§ iu 

Den sorn ädömts villkorlig dom 
eller skyddstillsyn äger före full
följdstidens utgång avgiva förlda
ring, att han är nöjd med domen i 
vad gäller den ::\dömda pMöljden. 
Sadan förklaring skall avse jämväl 
böter. som f1dömt s med stöd av 27 
kap. 2 § eller 28 kap. 2 §,och inhe
griper hr'h1111tlli11g Farom .1t11ti/:as i 
28 kaf>. 3 §. Pörklaringen avgives i 
den ordning regeringen foreskriver. 

Den som ädömts villkorlig dom 
eller skyddstillsyn äger före full
följdst idens utgtmg avgiva förkla
ring, att han iir nöjd med domen i 
vad g1iller den ådömda pi'lföljden. 
Stl.dan förklaring skall avse jämväl 
böter, som ådömts med stöd av 27 
kap. 2 § eller 28 kap. 2 §. Förkla
ringen avgives i den ordning rege
ringen föreskriver. 

Förklaring, som avgivits i föreskriven ordning, må icke återtagas. Har 
den dömde fullföljt talan mot domen. skall hans talan i vad angt1r pftföljd 
för brottet anses titerkallad genom förklaringen. 

Angående nöjdförklaring i fråga 
om dom :'\ fängelse, 1111gdom.1:fi"i11g
else och internering 1ir siirskilt stad
gat. 

Angående nöjdförklaring i frti.ga 
om dom å fängelse och internering 
är siirskilt stadgat. 

4 § 21 

Anrniilan j1imlikt 34 kap. 10 el/1'r Anmälan jiimlikt 34 kap. 10 § gö-
l 2 \\ göres hos förs\a domslol i nå- res hos förs\a domstol i nf1got av 
got av m?1lt:n. målen. 

Ansökan jiimlikt 34 kap. 13 §göres hos den rätt som fiirst avgjort det mål 
vari diimts till internering. 

Anmiilan jiirnlikt 34 kap. 18 § giires hos den riitt som först dömt i målet. 

6 § 22 

Niimnd skall deltaga vid undcr
riitts avgörande av fråga, som avses 
i H eller i 27 kap. f) §. 28 kap. 9 ~. 
30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra 
stycket. 12§, 13§ eller 18§. Det
samma skall giilla i fråga om undan
röjande av pMi.iljd enligt 34 kap. I§ 
3, förverkande av villkorligt medgi
ven frihet eller annan åtgiird enligt 
34 kap. 4 §, ätgiird enligt 34 kap. 5 § 

tredje stycket, åtgärd eller helw11d
/i11g enligt 34 kap. 6 § andra stycket 
samt äterintagning i anstalt eller an
nan <'itgiird enligt 34 kap. R eller 9 §. 

Nämnd skall deltaga vid under
rätts avgörande av fråga, som avses 
i 2§ eller i 27 kap. 6§. 28 kap. 9§, 
30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra 
stycket, 13* eller 18§. Detsamma 
skall g1illa i fråga om undanröjande 
av påföljd enligt 34 kap. I§ 3, för
verkande av villkorligt medgiven 
frihet eller annan åtgärd enligt 34 
kap. 4 §. fttgärd enligt 34 kap. 5 § 

tredje stycket eller 34 kap. 6 §andra 
stycket samt äterintagning i anstalt 
eller annan åtgärd enligt 34 kap. 9 §. 

Vid avgörande av fri\ga, som avses i 27 kap . ."i§ andra stycket eller 28 
kap. 11 ~. iir underriitt domför med en lagfaren domare. 

211 Sen;1sle lydelse 1974: 565. 
21 Senaste lydelse 1975: 667. 
22 Senaste lydelse 1975: 1395. 
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Fiires/agor /rddl'C 

H 
Uppkommer fd\ga om ;)dömande av internering, skall riitten. om det ej 

av särskild anledning finnes ohehiivligt, inh:imta yttrande av intcrnerings
n;imnden, huruvida si1dan <'1tgiird hör vidtagas. 

Innan riitten enligt 34 kap. I * he- Innan rätten enligt 34 kap. I* he-
slutar angående påföljd betriiffande slutar ang;'1ende pMöljd betriiffandc 
nf1gon som diimts till 1111gdom.1Fi11g- n[1gon som dömts till internering 
clse eller in1crnering skall, om det skall. om det finnes erforderligt, 
finnes crforl: ~rligt, yttrande inh;im- yttrande inhiimtas fri'm interne-
tas fr5.n 1111gdo111.1}i"i11ge/se11ä11111de11 ringsniimnden. 
ell<'f interneringsn;imnden. Vad 1111 
sagts skall iii:a mot.1·1·art111de till-
lii111p11i11g i fitf/ SO/Il l/\'Sl'S i 34 kll[I. 
12 !i. 

I m5.1 om ?1tgärd enligt 2 *eller '!.7 
kap. 5 * andra stycket eller 6 *· 28 
kap. 9 *· 30 kap. 8 * eller )4 kap. 
10* andra stycket, 12.~ eller IH 
skall underrätt l~imna den dömde 
tillfälle a1t y1tra sig. Hegär han att 
bliva muntligen hiird. skall tillfälle 
diirtill hcredas honom. I mal om at
gärd enligt 34 kap. 18 * skall den 
dömde Himnas tillfälle att y1tra sig 
diir så iir möjlig!. Rättens avgöran
de av saken sker genom beslut. 

I mål om åtg;ird enligt 2 * eller 27 
kap. 5 * andra stycket eller 6 §. 28 
kap. 9 *· 30 kap. 8 § eller 34 kap. 
I 0 * andra stycket eller I H skall 
underriitt lämna den dömde tillfälle 
att yttra sig. Begär han att bliva 
muntligen hörd. skall tillfälle därtill 
beredas honom. I mal om åtgiird 
enligt 34 kap. 18 * skall den dömde 
lämnas tillfälle att yttra sig dlir sa lir 
möjligt. Rättens avgörande av sa
ken sker genom heslut. 

Atgiird enligt 28 kap. 11 * må beslutas utan att tillfälle beredes den 
dömde att yttra sig. 

9 * 21 

Riittens heslut om åtgärd enligt 
27 kap. 5 * andra styckc1, 28 kap. 
11 *eller 34 kap. 10 *andra stycket. 
12 !i. IH eller 18 * länder omedel
bart till efterri\ttelse om ej annor
lunda förordnas. Detsamma gliller 
avgöranden enligt 27 kap. 6 §. 28 
kap. 9 *eller 34 kap. 4, 5, heller 8 I.i 
angnende föreskrifter, prövotid el
ler tid.f("ir_ 1111g1/o111.1:f"iinge/se. 

A rser hl'slut jiimlikt 28 kap. 9 § 

andra stycket eller 34 kap. 6 I.i llll 
11ilgo11 skall 1111dergä hehandling 
rnrom stailglls i 2N kap. 3 §. iigcr 
riitten, 0111 .f('irlulllandl'na pilka/la 
det. förordna lift hes/ute/ skall gil i 

"Senaste lydelse 1975: 61:>7. 
2

• Senaste lydelse 1975: 667. 

2 Riksdagen 1978179. 7 sam/. Nr 38 

Rättens beslut om åtgärd enligt 
'!.7 kap. 5 ~ andra stycket, 28 kap. 
11*eller34 kap. IO§andra stycket. 
13 §eller 18 *länder omedelbart till 
efterrättelse om ej annorlunda för
ordnas. Detsamma giiller åvgöran
den enligt 27 kap. 6 *· 28 kap. 9 § 

eller 34 kap. 4, 5 eller 6 * angående 
föreskrifter eller prövotid. 



JuU 1978179:38 

,.,,,.J, 111illighe11111111 hinder 11\' alt del 
ej rn1111it laga /.:n1fi. Stldt111t .fi'irord-
1111111fr 1n11 ock ml'ddelas i ji·1iga om 
lwlil/l j(i111!i/..1 3./ /.:ap. /'i !i 01111lreri11-
111.i.:11i111: i un.Halt 111· dl'n som 1111der
giir 1111.'!do111sf'iinge/.1e. 

Del filigger polismyndighet att 
l;i;n11;1 domstol. övervaknings-
niimnd. kriminalvtmlsniimnden, 
1111gdu1111:fi'i11gc/.1e11ii11111dc11 och in
lerneringsn:imnden handr:ickning 
for lkn dömdes in\t:illande i mål 
eller iircnde enligt denna balk eller 
fi_ir hans ornh:indertagandc jiimlikt 
::'.() kap. 22 *· 28 kap. 11 *· :!CJ /.:ap. 
I I .i:! eller 30 kap. 14 ~. 

18 

Fiire.1/agl'11 lydcl.H' 

12 ~ 

Det i'lligger polismyndighet att 
lämna domstol, övervaknings
nämnd. kriminalvårdsnämndcn och 
interneringsnämnden handräckning 
för den dömdes instiillande i mål 
eller ärende enligt denna balk eller 
för hans omhändertagande j_iimlikt 
26 kap. 22 ~. 28 kap. 11 * eller 30 
kap. 14 §. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. 
2. Efter ikr;1ftträdandet fär ej dömas till ungdomsfängelse och ej heller 

mclkklas for,irdnande enligt 28 kap. 3 s i dess tidigare lydelse om att i 
skyddsl illo;yn skall ingr1 behandling i anstalt. 

.i . .Ä!drc bestiimmelser giiller fortfarande i fråga om den som vid ikraft
triidandet undergär behandling i anstalt enligt 28 kap. 3 ~ i dess tidigare 
lydelse eller p{1 grund av förordnande skall undergi'l si'ldan behandling 
vilken inte har börjat verks@las. 

4 .. \Idre hestiimmelser giiller, med nedan angivna undantag, fortfarande 
i fr;·1ga om den o;om vid ikraftträdandet undergår ungdomsfängelse eller är 
diimd till ungdomsfongelse enligt dom som inte har börjat verkställas. 

Vad som siigs i 29 kap. 4 !i andrn meningen om att viss minsta tid skall ha 
fiirilutit innan den dömd~ m?i överföras till v1\rd utom anstalt skall inte 
l:inµrc giilla. 

I stiillet för bes1Limmelsen i 29 kap. 12 * första stycket andra meningen 
~kall g:illa. att pMiiljden skall förordnas upphöra senast di\ ett 1\r förflutit 
frtrn det den dömde sist överfiirdes till vi\rd utom anstalt. 

Finordnande enligt 34 kap. I ~ I för meddelas endast i fri'lga om brott 
som har hcg?itts före ikrafttriidandet. Annan p1\följd än böter eller disciplin
str;1ff far inte ådömas med tillämpning av 34 kap. 1 * 2. 

Fr:·iga som enligt de iildre bestämmelserna handläggs av ung
don1sl~ingclseniimnden skall från och med den dag regeringen bestämmer i 
st:illct handliiggas av kriminalvårdsnämnden. 
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2 Fi.)rslag till 

Lag om iindring i rättegångsbalken 

ILirigem1m föreskrivs att 29 kap. 2 och 3 ~* samt .51 kap. 2.5 ~ 
r:ittcgfingshalken skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arw1lfr lydcls<' 

29 kap. 

2 §• 
Över frt1ga, som hör till riittcgtmgen, skall röstas särskilt. 
Är frt1ga om ansvar för nera brott, skall. om det erfordras. först i fräga 

om varje brott omröstning ske, hum vida den tilltalade är skyldig till brot
tet. och diirefter omröstning angående påföljden företagas. Uppkommer 
frtlga, huruvida ett eller flera brott föreligga, skall ock därom röstas siir
skilt. 

förekomma vid omröstning an
gående pMi.iljden skiljaktiga me
ningar, huruvida annan påföljd än 
straff eller sådan påföljd jämte 
biiter skall ~tdömas eller l111ru1·ida i 
skyddstillsyn skall ingå 1111staltshe
ha11dti11g, skall. om det e1fordras. 
siirskild omröstning ske om varje 
mening av nu angiven innebörd, be
triiffande vilken yrkande fram
ställes av någon av de röstande. 
Vad nu sagts giille ock fråga, hum
vida pilföljd skall eftergivas eller 
hurnvida tilltalad skall vara fri från 
påföljd pä den grund att han begått 
brottet under inflytande av sj~ilslig 
abnormilel. Blir sådan mening ej 
gällande, skall siirskild omröstning 
ske om straff. 

Föreligga skilda meningar om 
storleken av hiitcr som ådömas 
jiimtc annan påföljd iin straff, om 
siirskikla föreskrifter vid skyddstill
syn eller om minsta tid för interne
ring, skall, om det erfordras, sär
skild omröstning d~irom företagas. 

Förekomma vid omröstning <in
gående påföljden skiljaktiga me
ningar, huruvida annan pMöljd än 
straff eller sådan pMöljd jämte 
böter eller skyddsti{fsy11 jämte 
fi"ingel.\·e enligt 28 kap. 3 § hrotts
halken skall ådömas, skall. om det 
erfordras. särskild omröstning ske 
om varje mening av nu angiven in
nebörd, beträffande vilken yrkande 
framslälles av någon av de rös
tande. Vad nu sagts gälle ock fri\ga, 
humvida pi'lföljd skall eftergivas el
ler humvida tilltalad skall vara fri 
fri\n påföljd pa den grund att han 
begått brottet under inflytande av 
själslig abnormitet. Blir sådan me
ning ej gällande, skall särskild om
röstning ske om straff. 

Föreligga skilda meningar om 
storleken av böter som ådömas 
jämte annan påföljd än straff. 0111 

{ii11gdn1 m· jilngelsestrt{/.T som e11-
figt 28 kap. 3 § hrottshafken 
ädömes jämte skyddstillsyn, om 
siirskilda föreskrifter vid skyddstill
syn eller om minsta tid för interne-
ring, skall, om det erfordras, sär
skild omröstning därom företagas. 

Har nf1gon vid tidigare omröstning varit emot det slut, vari de flesta 
stannat, vare han skyldig att deltaga i senare omröstning; vid omröstning 
angående itdömande av straff eller beträffande fråga, humvida påföljd skall 

1 Senaste lydelse 1964: 166. 
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N111·arcwd1· /ydl'lse Fiircslagc•n /ycld.'c' 

cftergivas eller huruviJa tilltalad skall vara fri fr~1n pl1fiiljd pi1 den grund att 
han begått brottet under infiytanJe av sjiilslig abnormitet. skall doå den 
som tidigare röstat för Jen tilltalades frildinnamle anses hava hirriitt den för 
den tilltalade lindrigaste meningen. 

3 *' 
Yppas i tingsrätt, då riitten består av en lagfaren domare och niimnd. 

annan mening än ordförandens och förena sig minst fyra eller. då i niimn
den äro endast fyra, minst tre niimndemiin om skiilen och slutet. giille 
niimndens mening; i annat fall gälle ordförandens. 

Yppas. då tingsriHten besti1r. av tvl1 lagfarna Jomare och niimnd. annan 
mening än sådan som omfattas av de lagfarna domarna och förena sig. niir 
sex sitta i nämnden. minst fem och eljest minst fyra niimnJemiin om skiilcn 
och slutet. g~ille niimndens mening. I annat fall giille den mening som 
omfattas av de lagfarna Jomarna. Förena sig dessa ej om en mening. giille 
av Jeras meningar den-som bitriides av de fiesta av niimndemiinnen eller. 
om lika många bitriida vardera meningen. den som iir lindrigast: kan ej 
ni1gon mening anses som lindrigare. gälle ordförandens. Om det erfordras. 
sker i fall som nu avses fortsa\\ omröstning inom niimnden för att utröna 
hur många som bitriida vardera meningen. 

Vid omröstning i annat fall gälle 
den mening. som omfattas av mer 
än hälften av ledamöterna. Har nå
gon mening erhållit hälften av rös
terna och är denna den lindrigaste. 
gälle den meningen; vid särskild 
omröstning. huruvida villkorlig 
dom skall meddelas eller skyddstill
syn. 1111gdomsfängelse eller inter
nering ådömas eller förordnande 
meddelas om överlämnande till sär
skild värd, så ock eljest, då ej nå
gon mening kan anses som lindri
gare. gälle dock den mening, som 
erhållit hälften av rösterna och 
bland dem ordförandens. 

Vid omröstning i annat fall giille 
den mening, som omfattas av mer 
än hälften av ledamöterna. Har nå
gon mening erhållit h~ilften av rös
terna och är denna den lindrigaste. 
giille den meningen: vid särskild 
omröstning, huruvida villkorlig 
dom skall meddelas eller skyddstill
syn, skyddstillsyn jiimte JiinRel.l'I' 
enliRf 28 kap. 3 * hrottshalken eller 
internering ådömas eller förord
nande meddelas om överlämnande 
till särskild vård. så ock eljest. då ej 
någon mening kan anses som lindri
gare, gälle dock den mening, som 
erhållit hälften av rösterna och 
bland dem ordförandens. 

51 kap. 

25 ~ 2 

Ej må hovrätten i anledning av 
den tilltalades talan eller talan, som 
av åklagare föres till hans förmån, 
döma till brottspåföljd, som är att 
anse såsom svårare än den. vartill 

' Senaste lvdelse 1976: 560. 
2 Senaste lydelse 1964: 166. 

Ej må hovrätten i anledning av 
den tilltalades talan eller talan. som 
av åklagare föres till hans förmån. 
döma till brotts påföljd. som är att 
anse såsom svårare än den. vartill 
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underriitten dömt. Har den tillta
lade av unJerriitten Jömts till fong
else, iige hovriitten förordna om 
villkorlig dom, skyddstillsyn, 1111g
do111.\/i.i11gdll', internering eller 
iivt.:1fämnande till siirskild värd. stl. 
ock jiimte villkorlig dom, skydds
tillsyn eller överfamnande till värd 
enligt harnav{1rdslagen döma till 
höter. liar umkrriitten meddelat 
förordnande som nu sagts. iige hov
riitten diima till annan pMöljd. 

21 

Fiir1·sl11ge11 lydelse 

underrlitten dömt. Har den tillta
laJe av underriitten dömts till fäng
else, äge hovriitten förordna om 
villkorlig dom, skyddstillsyn, inter
nering eller överliimnande till sär
skild värd, stl. ock jämte villkorlig 
dom, skyddstillsyn eller överfam
nande till värd enligt barnavti.rdsla
gen döma till höter ii1·ensom jiimte 
skyddstillsyn diim11 till fängelse en
ligt 28 kap. 3 § hrott.1halken. Har 
underriitten meddelat förordnande 
som nu sagts, iige hovrätten döma 
till annan pMöljd. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

3 Fiirslag till 

Lag om iindring i lagen (1937: 249) om inskränkningar i rätten att 
uthekomma allmiinna handlingar 

Hiirigenom föreskrivs att 12 * lagen ( 1937: 249) om inskriinkningar i 
riitten att uthekomma allmiinna handlingar skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rnlllie lydelse Fiireslage11 lydelse 

12 ~I 

Hos myndighet vid kriminalvti.rdsanstalt. allmänt häkte eller arbetsan
-~talt uppriittade handlingar rörande i anstalten intagen person mti. ej utliim
nas tidigare iin sjuttio t1r efter deras datum, stl.vida det ej är uppenbart att 
utliimnandet ej kommer att missbrukas till men för enskild. Fr;'\ga om 
utliimnande av handling hos myndighet inom kriminalvärden prövas av 
kriminalvärdsstyrelsen. Vid utliimnande böra erforderliga förbehåll göras. 

Detsamma giiller handlingar, 
vilka urpriittats av befattningsha
vare inom skyddskonsulentorgani
sationen eller annan som fullgör 
skyddskonsulents uppgifter eller av 
iivervakare eller den som anlitats 
såsom bitriide vid övervakning, i 
den m{tn handlingarna röra perso
ner som stiillts under övervakning 
efter dom {1 fängelse, skyddstillsyn, 
1111gtlo111\fi/11gc/se. internering eller 
intagning i arbetsanstalt. 

' Senaste lydelse 1977: !029. 

Detsamma g~iller handlingar, 
vilka uppriittats av befattningsha
vare inom skyddskonsulentorgani
sationen eller annan som fullgör 
skyddskonsulcnts uppgifter eller av 
övervakare eller den som anlitats 
stl.som biträde vid övervakning. i 
den män handlingarna röra perso
ner som ställts under övervakning 
efter dom 1't fängelse, skyddstillsyn, 
internering eller intagning i arbets
anstalt. 
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Hos k ri 111 i nal v;1 rdsniim nde n, 
1111g,l1m1s/i"111gdse11<·i11u1cfr11. in ter-
11e ri 11gs 11ii m 11de 11 eller iivervak
ningsniimnd uppriittade handlingar 
rörande person -;om iir intagen i <111-
stalt eller stiilld under övervakning 
m;'1ej11tliimnas tidigare iin -;juttio f1r 
efter deras datum. om det kan anta
gas att handlingarnas offentliggii
rande skulle medfiira men för den 
'>l)m heriirs eller ni·1gon honom niir
st;1ende. Vad nu sagh giiller ej i 
frf1ga om beslut som utfärdats 'iiir
..;kilt eller upptagits i protokoll. 

22 

Fiircslagen lydelse 

Hos kriminalvnrdsniimnden. 1n
terneringsniimnden eller iivervak
ningsniimnd uppr;ittade handlingar 
rörande person som iir intagen i an
stalt eller st;illd under övervakning 
mfl ej utHimnas tidigare iin sjuttio :1r 
efter deras datum. om det kan anta
gas att handlingarnas offentliggö
rande skulle medföra men för den 
som herörs eller nngon honom niir
stf1ende. Vad nu sagts giiller ej i 
frt1ga om heslut som utfärdats siir
skilt eller upptagits i protkoll. 

Har uppgifter 0111 den Slllll hiiktats eller diimts för hrott eller hetriiffande 
vilken förordnats om intagning i arbetsanstalt tillförts av kriminalviirdssty
relsen fiirt register inom riitts\·iisendets informationssystem. m;i uppgif
terna ej utliimnas, s<'ivida det ej iir uppenhart att utliirnnandet ej kommer att 
missbrukas till men för en,kild. Vid utliimnande böra erforderliga förheh;dl 
giiras. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. Aldrc hestiimmelser giiller 
fortfarande i fri·iga om handlingar rörande dem som före ikrafttriidandel har 
diimts till ungdomsfangelse. 

4 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen (1963: 193Jom samarbete med Danmark, 
}<'inland, Island och '.'lorge ang/1ende verkställighet av straff m. m. 

Hiirigenomföreskrivsatt 12. 19och21~~lagent1963:193Jomsamarhe
te med Danmark. Finland. Island och Norge ang:'1ende verkstiillighet av 
straff m. m . ..;kall ha nedan angivna lydelse. 

,\'111·ara11de lydd.l'l' 

Vad för den dömde iir bestiimt 
ang;\ende prövotid och övervak
ningstid i den stat diir domen med
delat-- 'ikall giilla stisom om domen 
givil'i hiir i riket. Föreskrifter an
giiende den dömdes ;·iJigganden. 
som meddelats i anslutning till do
men, skola. nm ej iivervaknings-

1 Senaste l\'!klse 1964: 548. 

Fiireslagen lydelse 

Vad för den dömde ~ir best~imt 

angi1ende prövotid och övervak
ningstid i den stat diir domen med
delats skall giilla sftsom om domen 
givits hiir i riket. Föreskrifter an
g:'1i:nde den dömdes ttligganden, 
som meddelats i anslutning till do
men, skola, om ej övervaknings-
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l\'111·1m11ufr /rdd.11' 

niimnden l'i.irurdnar annat. iiga till
U111pning. I iivrigt skall vad i 
svensk lag iir stadgat om skyddstill
syn iiga motsvarande tilliirnpning: 

.fi'irorc/111111,/,, 0111 hclta111//i11g 1'1tligt 
]8 Å.1111. 3 1$ hro1tshal/.:e11 111(/ duc/.: ej 
llll'clde/11.1. 

23 

Fiire.1/11gc11 lydelse 

niimnden förordnar annat. iiga till
liimpning. I övrigt skall vad i 
svensk lag iir stadgat orn skyddstill
syn iiga motsvarande tillii1npni11g. 

i\leddi:las i Danmark. Finland. Island eller Norge heslut om :indrade 
he-;t:immclser med avseende {1 domen eller om förverkande av ;i•1sli'tndet. 
skall heslutct iiga giltighet hiir i riket. 

19 ~I 

\1;1d för den frigivne iir bestiimt angi'icmk prövt1tid u.:h iivervakningstid i 
den stat diir frigivningen skett skall giilla s;'1som om frigivningen :igt rum 
h:ir i riket. hireskrilkr angi1i:nde den frigivnes fdigganden. som meddelats 
i anslutning till den villkorliga frigivningen. skola. om ej övervakning-;
niinrndcn fi"rordnar annat. :iga tilliimpning. I i.ivrigt skall, 0111 ej annat 
föreskrives nedan. ti!Himpas vad i svensk lag i allmiinhet iir stadgat ,,m 
villkl11·Jig frigivning: dock m[1 prövotiden ej förliingas. 

Fiirklaras h:ir i riket den villkor
ligt medgirna friheten förverkad. 
skall vcrkstiillighet hiir ske av det 
1·id .fi'ii.:irni11gc11 tltc1'.1tiil'l1clc stra./'. 
.frt. nmv;,ndlat till fängelse p;'t lika 
ting tid. 

Förklaras hiir i riket den villkor
ligt medgivna friheten helt l'il<'I' del-
1·is förverkad. skall verkstiillighct 
hiir ske av i·ad som .fi'in·i•r/..at 1. om
vandlat till fangelse p:·i lika l;·1ng tid. 

13csluta' i Danmark. f-inland. Island eller Norge iindrade hestiin11nelser 
rllL'd avset?nde t1 den villkorliga frigivningen eller förverkande av den 
villknrligt medgivna friheten. skall heslutet iiga giltighet h:ir i riket. 

Om ni1gon. -;om villkorligt friµi
vits efter ;I\ tj:inande i Danmark av 
fo:ngsel. i Finland av tukthus eller 
t:ingelse. i Island av fangelsi eller i 
Norge av fengsel. hiir i riket överty
gas om annat hrntt som han begått 
under priivntiden. m{1 riitten. iind[1 
all i"vervakning i anledning av den 
villkorliga frigivningen ej anordnats 
hiir. med tilliimpning av vad i 
svensk lag :ir stadgat om villkorlig 
frigivning förklara den villkorligt 
medgivna friheten fiirverkad. Där

vid skola höt:immelserna i 19 * 
andra stycket :iga tilH\mpning. 

Om ni:\gon. som villkmligt frigi
vits efter avtj:inande i Danmark av 
fa::ngsel, i Finland av tukthus eller 
fängelse, i Island av fangel~i eller i 
Norge av fengsel. h:ir i riket överty
gas om annat brott som han hegiitl 
under prövotiden. m!i r:itten. iind:'t 
att övervakning i anledning av den 
villkorliga frigivningen ej anordnats 
h:ir. med tilliimpning av vad i 
svensk lag är stadgat om villkorlig 
frigivning förklara den villkorligt 
medgivna friheten helt eller deh·i.1· 
förverkad. Diirvid skola be\tiim
melserna i 19 ~ andra stycket ;iga 
tillämpning. 

Denna lag tr:ider i kraft den 1 januari 1980. 

' Senaste lvuclse 1974: 9t3. 
, Sena~tc l~·dehe t964: 548. 
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5 F(irslag till 

Lag om iindring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalregister 

1-Hirigenom fiireskrivs att 2-4. 10 m:h 11 ~~lagen ( 1%3: 197) lllll allm;int 
kriminaln:gister skall ha nedan angivna lydelse. 

Ntll'ar1111cl1· lycl<'l.11• 

2 *l 
Registret skall innehalla uprgifter ang;'1·~nde dem som av domstol i riket 

I. diimts till f:.ingehe. villl-.mlig I. diimts till fangelse. villklJrlit,! 
dom. skyddstillsyn. 1111gc/01111Fi11g- dom. skyddstilhyn .:ller interne-
e/.1c eller internering: ring: 

2. iiverl;imnats till sluten eller öppen psykiatrisk vi1rd eller till v~\rd i 
speciahjukhus för psykiskt utvecklingsstiirda eller. om fiir brottet ;ir stad
gat fangelse. till vö.rd enligt lagen om nykterhetsv;·ird: eller 

J. erMllit anst:md med verk-;t:illighet av förvandlingsstraff. 

Har hrott. för vilket dömts till 
skyddstillsyn. enligt domen beg:'1tts 
under inflytande av s;·idan sjiiblig 
abnormitet som avses i JJ kap. 2 ~ 
l_,rottsbalken. eller hctr i c/0111 ii 
1),_1·c/cl.11ill.1_rn 111eclcle/ars Fimrcl-
11c111cle 1•111 />eha11clli11g l'llfigt 28 !..ut'· 
3 ~ sc1111111u hal/;., skall detta siirskilt 
anm:irkas i registret. 

Har brott. för vilket dömts till 
skyddstillsyn. enligt dlimen begt1tts 
under inflytande av s;)dan sjiilslig 
abnormitet som avses i :n kap. 2 ~ 
brottsbalken. skall detta s:irskilt an
miirkas i registret. 

I registret skall anteeknas l1rl>ltet samt uppgift om verkstiilld person
utredning och 0111 domen eller beslutet. 

I registret skall anteckning ske 
I. om fiir den som dömts till paföljd av beskaffenhet att skola anteeknas i 

registret priivotid förliinges eller pMöljden förklaras skola avse j:imviil 
annat brott eller undanröjes eller \lek pMöljd fiirklaras skola triida i stiillet 
för annan paföljd: 

2. om villkorligt medgiven frihet 
förklaras förverkad: 

3. 0111 .fi"ir dl'll SO/Il c/c°i111/.1 till 
.1k1·ddstillsn1 Firorc/111111cle 1111·ddc-
lc1s 0111 />elw11dli11g c11/igt 28 kc1t'· 3 .1$ 

hrott.1halke11; 
-1-. 0111 .fi"ir elen som 1hi1111s till 1111g

do111.1:fi"i11ge/.1c clo111stol .fi-ir/ii11ger 
d1'11 lii11gsta tid .10111 1111gdo111.1Ji.i11g
else 111cl pligcl eller .fi"ires!..ri1·er. att 
c"i1·c1:fi"ira11cle till 1·1ircl 1110111 1111st11/1 
1'.i 1111/ .1kc fiirc 1·iss 1idp1111k1: 

' Senaste lvdelsc 1%7: 946. 
2 Senaste l.ydclse 1975: 296. 

2. om villkorligt medgiven frihet 
fi_irklaras ltclt l'ller cleli·is förverkad: 
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N111·art11llil' /yJe/.1c f'lircs/11ge11 lvddsl' 

5. om för den som dömh till internering domstol medgiver förl:ingning 
av tiden för vård i anstalt el la bestiimmer ny minsta tid för anstalts vården; 

6. om beslut meddelasjiirnlikt 34 kap. 10 eller 18 *brottsbalken: samt 
7. om för den som erhMlit anstånd med vcrkst:illighetcn av förvandlings

straff prövotiden förliinges eller anstf1ndet förklaras f'iirverkat. 

4 '' ' 
Registret skall innehalla anteckning om 
I. verkstiillighetens hii1ja11 betr:iffande den som dömts till fiingt::lse och 

frigivning frfö1 s;'idant straff. rned angivande vid villknrlig frigivning av 
prövotiden och den ;'1ters1<'1endc strafftiden: samt 

2. verkstiillighetens bii1jan. iher- '.!. verkstiillighetens bö1jan. över-
g~1ng till v;\rd utom anstalt samt g:111g till v:1rd utom anstalt samt 
{1terintagning i anstalt betr:iffande ;'1terintagning i anstalt betrii1fande 
den som diimts till 1111gc/0111.\/i.i11g- den s11m diimts till internering 
l'is1' eller internering iivensom upp- iivensom upphiirande av si1dan pt1-
hiirande av st1dan pi1följd. följd. 

I 0 ~~ 

I registerutdrag enligt 8 * skall. om ej annat följer av vad nedan stadgas. 
icke medtagas anteckning om 

I. villkorlig dom. skyddstillsyn. 
överliimnande till siirskild vård el
ler anständ med verkstiillighet av 
förvandlingsstraff. sedan tio år för
flutit fdn domen eller beslutet: 
samt 

2. fängelse. 1111gdmn.\/i'i11gelse el
ler internering. sedan tio :'ir förflutit 
från frigivningen eller överg;'lngen 
till vård utom anstalt. 

I. villkorlig dom. skyddstillsyn, 
Jiingclsc so111 tlc/ii111t.1· enligt 28 kap. 
3 .~ hrottshalkcn. överliimnande till 
särskild vård eller anstfmd med 
verksfall ighet av f'i.irvandlingsstraff. 
sedan tio itr folilutit från domen el
ler beslutet; samt 

2. fängelse i <11111at fi1ll ii11 som 
111".1e.1· i I eller internering, sedan tio 
~1r forilutit från frigivningen eller 
övergf1ngen till värd utom anstalt. 

Har före utgången av tid som nu sagts betriiffande samma person ånyo 
meddelats dom eller beslut. som enligt 2 ~skall antecknas i registret, skola 
h{1da anteckningarna upptagas i registerutdrag, sn liingc n[iglindera jiimlikt 
första stycket skall medtagas. Fiirekomma flera anteckningar, skall vad nu 
sagts :iga motsvarande tilliimpning. Anteckning om dom eller beslut. som 
meddelats före den I januari 194.''. eller om verkstiillighet av pMöljd som 
hestiimts i st1dant avgiirande medtages dock endast i den utstriickning 
regeringen best:immer, <'111 ej begiiran om fullstiindigt utdrag har gjorts. 

Skall med till;impning av vad i denna paragraf stadgas i utdraget ej 
medtagas n;'1gon anteckning 0111 p<'1fiiljd. skola ej heller medtagas iivriga 
anteckningar. som mh fiirekornma i registret. I utdrag till domstol eller 
åklagare skall dock alltid medt;1gas ;inteckning om verkstiilld sinnesunder
sökning eller riittsp~'kiatrisk underslikning. 

Besliirnmelserna i dt'nna par;1graf skolaj:imv:il :iga till:impning hetriiffan
de uppgift som anteckn:1ts med stiid a\' (1 l:i. 

1 Senaste lvdclse 1975: 13. 
2 Senaste l~·dl!ise 1975: 411. 



JuU 1978179:38 26 

N111·un111</c /yc/e/11' 

lkgriinsning ~0111 flintt angetts i denna paragraf .-;kall ej iakttagas, um för 
siirskilt fall f111l\t;indig;i uppgifter hegiiras av justitiekanslern. justiticom
bud.-;ma11 eller d:1t;1i:1,pektinnen. 

11 ~' 

fr;'tga om iltdr:1g jiimlikt 9 ~ skall vad i 10 ~ stadgas iiga motsvarande.: 
till:impning med fiiljamk avvikelser: 

\. Sävitt av-;er anteckning om 
fängelse i högst ett ftr, villkorlig 
dom. skyddstillsyn. 1111gdo111.\ti"i11g
clsc eller ansttlnd med verkstiil
lighet av fiirvandlingsstraff si-;all i 
stiillct för den i 10 ·* första stycket 
angivna tiden giilla en tid av fcm nr. 

I. Sf1vitt avser antcekning om 
fängelse i högst ett är. villkorlig 
dom. skyddstilbyn. Jiingc/se .rn111 

1/clii111ts enligt 28 /.:a11. 3 * hrottshal
/.:e11 eller anst[iml med verksfal
lighct a\ förvandlingsstraff skall i 
stiillet för den i 10 ~ första styeket 
angivna tiden giilla en tid av fem är. 

2. Ant.:ckPing 1.1rn p<'1fiiljd, \·ilken ;·1diimt'i endast för giirning '<'111 nagon 
bcgatt inn;in han fyllt adertnn ~1r. skall ej i n:'1got fall medt:1ga-;. 

3. Fiire-;kriftcnw i JO~ andra -.;1.vcket tredje punkten och tredje styd,et 
andra punkten -,kola ej giilla. 

Denna J;1g triider i kraft dcn I januari 1980. Aldre hcstiimmclser giillcr 
fortfarande i fr<1g;1 ,11n anteckning om dom pil ungdomsfangelse 1.lch flirord
na111.k cnli~t 28 k:ip. 3 ~ l.'rottsl,alkcn om behandling i anstalt. o;om har 
meddelats fiire iJ..r;1ft1r:id: 1 ndet. 

6 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagi)\'ertriidarc 

ffarigenom fi.ire~krivs att 9 ~lagen ( 1964: 1671 med <irskilda hest;irnmcl
scr om unga lag1.ivcrtriidMe skall ha ncdan angivna lydelse, 

Ej mt1 den Sl'rll ieke fyllt aderton 
~ir diima.'i till ningclse. ~kyddstillsyn 
eller 1111r.;c/11111.\fi'i11,<.:ei.1t'. med mind
re den som har v;irdn<1den om ho
nom. där sa liimp!igen kunnat ske, 
blivit hörd i m:1let. 

9 ~2 

Ej mä den som ieke fyllt aderton 
iir dömas till fängelse eller skydd-.;
tillsyn, med rnindrc dcn som h;1r 
vördnaden om honom. diir s~1 Wmp
ligen kunnat ske. blivit hörd i mi'1-
leL 

Innan n!11".on '<PJll iir under t_i11goett t1r dömes till pMöljd som avses i 
forsla .'>tycket skall den S<.'rn 11tfi.irt personundersökning i rnftlet höras. om 
skiil iiro dörtill. 

1 Ser~d:<li.: hdcl,c· [<;70: .t~I. 
'Sena~!<' l~'dei'e 197-l: 245. 
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Ft"ire.1/age11 /ycldse 

V:1rd11ad-.havan.: 'illlll höres enligt första stycket iiger riitt till crsiittning 
1.i.:h fiirskott enligt vad om vittne iir stadgat. Ersiittningen skall giildas av 
statsverket. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

7 Fiirslag till 

Lag om iindring i lagen ( 1964: 450) om åtgiirclcr vid samhällsfarlig 

asocialitet 

~Lirige110111 fiire-;krivs att 3 och 18 ~~lagen I 1%4: 450) om t1tg:irder vid 
sarnhiillsfarlig asocialitet skall ha nedan angivna lydelse. 

;\'111·urt111d,· /rcld.11· Fiiffsl11gl'11 lyddsl' 

3 ~· 
Fiirordr1ande om intagning i arhetsan-;talt rn;I meddelas endast nm det ;ir 

uppenhart att den som avses diirmed icke kan genom hjiilpi:\tgiirdl'r eller 
andra mindre in!!ripande t\tgiirder fi.irm;'\.s till liv-;fiirin!! som ej iir forlig fiir 
allmiin ordning nch siikerhet. 

Ej m;i förordnande om ntigons inta!!ning i arbetsanstalt meddelas 
a) om han iir i hehov av sluten psykiatrisk vhrd. v;:\rd i vardhem eller 

specialsjukhus fiir ps~'kiskt utvecklingsstiirda eller v{m.l p{1 allmiin vfirdan
sralt fiir alkoholmis.'ihrukare. 

h) om han di.imts till fängelse i 
minst se.x m[1nader. 1111gdo111shi11g
e!.1e. internering eller skyddstillsyn 
eller omhiindertagits för sarnhiills
vi·ird och mindre iin ett :'1r förflutit 
fr~u1 det straffet till fullo verkstiillts 
eller pMöljden eljest upphört eller 
samhiillsv{1rden slutligt upphört. el
ler 

bl om han dömts till fängelse i 
minst se.x rn{mader. internering el
ler skyddstillsyn eller omhiinderta
gits för samhiillsv~1rd och mindre iin 
ett ;'1r förflutit fr:'m det straffet till 
fullo verkstiillts eller pMöljden el
jest upphört eller samhiillsv:'trden 
slutligt upphört. eller 

c) om heslut angiiende hans avvisning, förpassning. förvisning eller 
ut visning ur riket kan verkstiillas. 

Förordnande om niigons intag
ning i arbetsanstalt fiirfollcr. om 
han. innan intagning skett. diimes 
till föngelo;e i minst .,ex mtmader. 
1111gd111111:fi.i11,r.:d.1e eller internering. 

Förordnande om niigons inta!!
ning i arbetsanstalt förfaller. om 
han, innan intagning skett. diimes 
till flingelse i minst sex rn{1nader el
ler internering. 

Om !lera föngelse\lraff verkst;illas eller skola verkstiillas samtidigt. skall 
vid tilliimpning av andra stycket b) eller tredje stycket h;insyn tagas till den 
~ammanlagda ningelsetiden. Spm fängelse anses Mirvid iivcn förvandlings
straff fiir bi.it er. 

'Scna,,tc lydelse 1%7: 944. 
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N111·111"<11ulc lydcl.\I· Fiircs/ug<'ll /_1·cldsc 

J8 ~I 

Skall den som iir intagen i arbets
anstalt dler villkorligt utskriven un
derg:'t ningclse i minst sex m;1nader. 
1111gd111t1.\lii11gd.1c eller internering. 
skall förordnandet om int;igning i 
arbetsanstalt anses förfallet. 

Skall den 'lllll iir intagen i arbets
anstalt eller villkorligt utskriven un
derg;\ 11ingelse i minst sex mt1nader 
.:!ler internering. skall föron.lnandet 
om intagning i arbetsanstalt anses 
flirfallet. 

Om intagen skall underg;'I fängelse kortare tid iin sex rnr1nader. s<'i ock 0111 

domstol iiverliimnat intagen till sluten psykiatrisk v:ird, v:'ml i specialsjuk
hus för psykiskt 11tvecklingsstiirda eller v:'ml enligt lagen om nykterhets
v:'tru och han till följd 1brav skall inlagas för sluten psykiatrisk v[inl eller 
vfml i specialsjukhus eller tv:\ngsinlaga' p:'1 v;'lrdanstalt. skall verkst:illig
heten eller vf1nlen s<"1 liinge den p:°1gi1r triida i sliillel fiir behandlingen i 
arbetsanstalt. 

I kvarh;\llningstiden inriiknas tid fiir vnksliillighet och v;'ird. som avses i 
andra stycket. mt~n ej tid. varnnder intagen till fiiljd av hiiktning eller 
avvikanue varit fr:'invarandc fr:·1n arbetsanstalten. ej heller tid. under vil
ken Merintagen varit villkorligt utskriven. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980 . .\Idre hestiimmelscr giillcr 
fortfarande i frf1ga om den som fiirc ikrafttriidandet har diimls till ungd1H11s
f:.ingelse. 

8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1964:5421 om pcrsonundcrs(ikning i brott

mål 

Hiirigenom föreskrivs att 2 och 7 ** lagen ( 1964: .'i4::!) om pcrsonunder
siikning i brottmiil skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de /ydl'lse 

Ej mti n{1gon uömas till fängelse i 
sex mrt.nader eller däröver. skydds
tillsyn. 1111gdo111sf(i11gd.1·1· elkr in
ternering eller överfämnas till sär
skild värd utan att personunder
sökning ägt rum. Personundersiik
ning är likväl ej erforderlig. om ut
rt!dning som avses därmed iindo..:k 
iir tillgiinglig för riitten. 

'Senaste lydelse 1967: 944. 
2 Senaste lydelse 1979: 79. 

Fiirc.1/age11 ly.Jd,.,, 

Ej mä nägon dömas till fängelse i 
sex m~tnadcr eller diiröver. skydds
tillsyn eller internering eller över
liimnas till siirskild vard utan att 
personundersökning ägt rum. Per
sonumtersökning är likviil ej erfor
derlig. om utredning som avses där
med iind(•Ck iir tillgänglig för riitten. 



JuU 1978179:38 29 

Nuvarande ~wle/se Föreslagen ~vdelse 

7 ~I 

Riittcn 111{1. n:ir skiil iiro diirtill. fiirL>rdna liikare all avgiva liikarintyg 
;•.ll:,!i1cndL: misstiinkl. S:"1dant inlyg skall avfalla~ enligt anvisningar som 
nwddclas av regeringen. 

Om riilhpsykiatrisk undersök
ning ej vcrkstiillts. skall liikarintyg 
sn111 siig~. i första stycket inhiimtas 
frirn psy~ialcr. innan n{1gon diimcs 
till inkrncring eller liverliimnas 1ill 
i·1ppcn psyki<1tri'k v{lf"d eller 11iigo11 
.111111 1'.i fri// uderto11 tlr dii111es till 
1111!.'lf< >!llS/i°i 11g!'/.1·1•. 

Om r~ittspsykiatrisk undersök
ning ej vcrkstiillts, skall bkarirllyg 
som siigs i första stvcket inhiimtas 
frf1n psykiater, innan 11t1gon diimes 
till internering eller iiverliimna~ till 
iippen psykiatrisk v<"trd. 

l\·lisstiinkt som ej iir h~iktad iir pliktig att for Hikarundcrsökning instiilla 
.sig 1i tid och ort som 11ikaren bcstiimmcr. Uteblir den missl1ink1c, m;'i 
polis,nyndighct Himna handriickning for hans instiillandc. 

Dcnna lag lriidcr i kraft den I januari 1980. 

9 .Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen 0965: 94) om polisregister m. m. 

~J:irigcnom fiircskrivs att 7 §lagen ( 1965: 94) om polisregister m. m. skall 
ha ncd;1n ;111givna lydelse. 

N111"11ra11de f.1·dd11· Fiirl'slagl'11 !."de!sl' 

7 ~ 2 

I uppgift frän polisregister må. om ej annat följer av 7 a §. ej medtagas 
anteckning om 

I. höter, sedan fem är förflutit frän dom. beslut eller godkiinnande av 
strafföreliiggande; 

2. villkorlig dom, skyddstillsyn, 
i\verliimnande till siirskild värd, 
dom varigenom någon enligt 33 
kap. ~ § brottshalken förklarats fri 
fran rMiiljd, dom vari förordnats 
om villkorligt anstånd med intag
ning i arbetsanstalt, heslut av åkla
gare att icke tala a brott eller beslut 
om förp;1ssning eller utvisning. se
d~1n tio ;·1r förflutit frän dom eller 
beslut; 

1 Sena,re lydel'e 1975: 720. 
'Senaste lydelse 1970: 642 ljfr 197.~: 56>. 

2. villkorlig dom, skyddstillsyn. 
fiingelse som ådiimts enligt 28 kap. 
3 ~ hro11sh11/kc11, överHimnande till 
siirskild vtml. dom varigenom nå
gon enlig! 33 kap. 2 ~ brottsbalken 
förklarats fri Mm pflfiiljd. dom vari 
förordnats om villkorligt anstflnd 
med intagning i arhetsanstalt. be
slut av åklagare att icke tala å brott 
eller beslut om förpassning eller ut
visning. sedan tio ar fiirf1u1it från 
dom eller beslut: 
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3. f:ingelse. 1111gdo111.\:/(i11gdse. 
internering eller int:1gning i arbe1s
ans1alt. -.edan tio [lJ' fc:irtlutit fr;'in 

30 

Fiir1•s/agl'11 /rdl'/se 

3. fängelse i annat fall iin .10111 

111·ses i 2, internering eller intagning 
i arbetsanstalt. sedan tio i'lr förflutit 

frigivningen eller iivcTg:1ngen till frtm frigivningen eller övergtmgen 
vftrd utom anstalt: till varJ utom anstalt; 

4. v;1mkl i ii,rigt. sedan lin ;'1r förflutit frfm den hiinJebe som fi.iranlett 
anteckningen. 

Antt:ckning om fi.'1n isning medtages under tid. som iir föreskriven för 
brottsrtifiiljd vilken ;·1diimh .i:imte fiirvisningen. 

liar flin: utg:ingen av tid som nu sagts betriiffande samma rerson {111yo 

meddelats dnm eller heslut eller fiirekommit hiindclse. som antecknah i 
registret och ide :1"'e1· cmb'! fiir~n1dring av pMiiljd eller verksnillighel av 
tidigare clnm eller bc,dul. mn b;'1da anteckningarna medtagas si'1 Hinge 
n;"igondera m;·1 m("dt<:g<•s enligt fo,-.;ra eller andra stycket. Fiirekomma flera 
anteckningar. :ign ,·ad nu sagts mot>varande tilliimrning. 

lknna l:1g triider i kr:1f'r den I januari 1980. Äldre bestämmelser giiller 
fnrtf:trandc i fr:·1g;, om anteckning om Jom rft ungdomsföngelse som har 
med Je bh fore ik raftt riiLiandet. 

10 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen 11966: 293) om heredandc av sluten psykiat
risk vard i vissa fall 

H~irigenl.lm f(1re~kriv-.; att 4 ~lagen 11966: :::!93) om beredande av sluten 
p"ykiatri-.k v;1rd i vi.ssa fall skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r1111tfr /_1·dcf.,·1· Fiircslagl'n f.1·delsc 

Ansökan 0111 intagning far göras av make till den som ansökningen avser. 
om makarna sam!llanho, av annan som stadigvarande sammanbor med 
honom eller av h:1ns harn. fader. moder. syskon. förmyndare eller goJe 
man. Ansiikan f:·:r göras ;ivcn av ordförande i socialnlimnd. barnav;)rds
niimnd. nyk!erhctsn:imnd eller h;iJsov{1rdsniimnd eller av polismyndighe1. 
Om krnnmunflll!miiktigc besluta det, ;iger socialnämnden urrdraga f1t an
nan ledamot i niimnden iin ordföranden eller M tjiinsteman i ledande 
s1;iJlning ho~ kommunen att giir:1 ansökan 0111 intagning. 

Uikare vid sjukhus eller klinik. diir sluten psykiatrisk värd icke medde
las. eller vid s_iukh·~rn för J;ittskiitta r~ykiskt sjuka eller specialsjukhus för 
rsykiskt urvecklingsstiirda eller rektor för siirskola eller föresttmdare för 
vlmlhem l"iir rsykiskt utveckling;;sti.irda för göra ansökan i frt1ga 0111 den för 
vars v;)rJ han -,varar. \1ilitiir chef. dock Higst komranichef eller motsva
rande chef. f::1r giira ansi\L111 hetriiffande den som st?1r under hans befäl. 

'Senast<' lydelse 1974: SK!. 
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N111·1irf11ule /ydelsi· 

I fri·1ga om den som genom laga
kraft vunnen dom dömts till skydds
tilbyn eller som villkorligt frigivits 
fr;in kriminalvf1rdsanstalt eller vill
korligt utskrivits frän arbetsanstalt 
eller som överförts till vård utom 
anstalt efter att ha dömts till 1111g

t!o111s/i'i11gd1·1· cllN internering för 
an'iiikan göras ;1v ordföranden i den 
övcrvakningsn~imnd under vars till
syn han st~\r. 

31 

Fiirl' sla.r::<'n !ydd1 e 

I fråga om den som genom laga
k raft vunnen dom dömts till skydds
tillsyn eller som villkorligt frigivits 
från kriminalv!1rdsanstalt eller vill
korligt utskrivits från arbetsanstalt 
eller som överförts till vård utom 
anstalt efter att ha dömts till inter
nering fttr ansökan göras av ordfii
randen i den övervakningsniimnd 
under vars tillsyn han star. 

J3e1r:iffondc den som :ir intagen i kriminalvtmlsanstalt. arbetsanstalt. 
hiikte. allm:in vfirdanstalt för alkoholmissbrukare eller ungdomw<'ll"dsskola 
och vistas inom anstalten för ansökan göras endast av tjlinstcman som har 
att sö1:ja för den intagne. Si·idan tjiinsteman far i ann<it fall iin som avses i 
tredje stycket göra ansökan iiven i fråg<i om den som vistas utom anstalten 
utan att vara slutligt utskriven diirifrfln. 

Regeringen iiger förordna om he
hiirighct alt vid krig eller krigsfara 
göra ansökan i fråga om den som 
tillhör krir::s11111kte11. 

Regeringen :iger förordna om be
hörighet att vid krig eller krigsfara 
göra ansökan i fn'tga om den som 
ti Il hör .fi'irs1·ar.1111nk ten. 

Denna lag trtider i kraft den I januari 1980. Äldre hestämmclscr gäller 
fortfarande i frtiga om den som före ikraftträdandet har dömts till ungdorns
fiingelse. 

11 Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

Härigenom föreskrivs att 41 § rättshjälpslagen ( 1972:429) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nu11arande lydelse Föreslagen (vdelse 

41 §I 

Rättshjälp genom offentligt biträde lämnas i mål eller ärende 

I. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intagning 

enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 s lagen (1966:293) om 

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, 

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i 

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967:940) 
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 

särskolelev enligt 28 ~ samma lag, 

3. hos förvaltningsdomstol <ingåenc.le tvångsintagning i allmän vårdanstalt 

1 Senaste lydelse 1979:240 



JuU 1978/79:38 32 

Nurnrande ~rdelse Föreslagen ~wlelse 

för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954:579) om nykterhets

värd eller kvarhållande enligt 45 * samma lag, 

4. angående omhiindertagande för samhällsvård enligt 29 s barnavårds

lagen ( 1960:97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående sådan 

samhällsvårds slutsliga upphörande enligt 42 s samma lag. 

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning frän 

ungdomsvårdsskola enligt barnavärdslagen (1960:97), 

6. angående förpassning eller utvisning enligt utlänningslagen (1954: 193) 

samt vid utredning hos polismyndighet när fråga har uppkommit om 

förpassning eller utvisning, 

7. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig

het, såvida icke anledning föreligger att underställa ärendet den centrala 

utliinningsmyndigheten eller utlänningen enligt 35 S samma lag hållits i 

förvar längre än en vecka, 

8. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning föreligger 

att underst1illa ärendet den centrala utlänningsmyndigheten med stöd av 58 s 
andra stycket samma lag eller hänskjuta ärendet dit med stöd av 58 ~ tredje 

stycket samma lag eller om utlänningen enligt 35 §samma lag hållits i förvar 

längre än en vecka, 

9. angående föreskrifter som meddelats enligt 10 §, 34 ~eller 51 * femte 

stycket utlänningslagcn, 

10. angående hemsändande av utlänning med stöd av 71 § första stycket 

utlänningslagen, 

11. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap. 

brottsbalken, 
12. angående återintagning i an

stalt enligt 29 eller 30 kap. brollsbal-

kcn, 

12. angående återintagning i an

stalt enligt 30 kap. brottsbalken, 

13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd enligt 

lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge 

angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972:260) om internatio

nellt samarbete rörande verkstilllighet av brottsmålsdom. 

14. angående utHimning enligt lagen (1970:375) om utlämning till 

Danmark, Finland. lsland eller Norge för verkställighet av beslut om värd 

eller behandling, 
15. angående kastrering enligt lagen ( 1944: 133) om kastrering, om giltigt 

samtycke till åtgärden ej lämnats 

16. hos regeringen enligt 1 §andra stycket lagen (1975:1360) om tvångs

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till ungdoms

fångelse. 
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12 Förslag I ill 

Lag om ändring i lagen 09D: 181 om disciplinstraff förkrigsmän 

Hiirigenom fi'ire-;krivs all 10 ~ lagen ( 197.1: 18) om disciplinslraff för 
1-.rig"niin ,i-_;ill ha ncdan angivna lydelse. 

Fiire.1lage11 lycldse 

lll ~ 

h'ireko111111cr p:) t~n g~111g 1ill verks1iillighet dom eller b.::slut 0111 fritids
_,1r:dT (dl ,l.1111 u111 t:i11gd-;e pft viss tid sk:tll i stiillet for verbtiillighet av 
fri1id:-slr:t1Te1 k111cavdrag ske eller den s1raffskyldige :'tliiggas att betala 
vi..,·;I h:l11pp i pengar. Diirvid skall 4 ~ tredje stycke! iiga tilliimpning. 

Skull nd i.:• 111 1111</ergii l•1•'111111lli11g 
sol!I 111·.•:c,· i 28 f,nt>. 3 -~ /1ro1tsht1lf...1•11 

och F;r1·(11111111,·r sa1111idi.i.:1 I il/ 1·er/...
s1<illl.i.:'1<'1 dul!I !'!la hnl111 0111 Ji"i-
1id1stm.f./: 1/....;ll hclw11dli11g1•11 lriidt1 
i s1iilfr1 Ji;r .Ji-itid1.1lu!ifrt eller rnd 
sn111 1i1,·r.11iir 111· ·'"1111 stra(!: 

Denn;1 L1g triidcr i J..raft den I januari 1980. Aldre bestiimmclscr giillcr 
forlf;irande i fr;\g:1 nrn den som flire ikr;1fttriidandet har tk\mts till 'ikyJds-
1ill,yn nch ..;kall undergf1 behandling som avses i 28 kap. 3 ~brottsbalken. 

13 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 2021 om beräkning av strafftid m. m. 

Hiirigerlllm föreskrivs i friiga om lagen (197..i: 202) om beriikning av 
s1r;t!T1id n1.111. 

dds att 17 och 26 ~~ skall upphiira att gälla. 
dd1 att i 4. U och 14 *~ orden ··Kungl. Maj:t"" i olika böjningsformer 

skall bytas ut mot '"regeringen·· i motsvarande form, 
dels att i h ~ 11rdet ""krig,rnakten·· skall bytas ut mot "försvarsmakten··. 
de/.\ att I<~.~- I0.15. lh.18.:!0.2!.240c:h27~~skallhanedanangivna 

lydelse. 

Ntll't1rt111dc /_1·cle/se 

Dl)fTl p:i fangelsc. 1111gdom.1fii11g

<'ise eller internering eller .fi"irorcl-

11l111dc c11/ig1 28 kllf'· 3 ~ hro11shlll

l-1·11 nn1 hcha11clli11g i 1111.1/alt ~kall 

bcti:irdr;" till vcrkstiillighet enligt 
denn;1 la[!. L:1gcn !!~iller iiven i fräga 
om h11r tid f<ir "'dan verkstiillighet 
skall be1 iikn.is. 

Fiireslagen lydelse 

Dom pä fängelse eller internering 
skall hefordras till vcrkstiillighet 
enligt denna lag. Lagen giillcr iiven i_ 
frf1ga om hur tid för sådan verkstäl
lighet skall beriiknas. 

V:id i denna lag iir fi\reskrivet om fängelse giiller iivcn fängelse vilket 
{tlagh som fiirvandlingsstr~1ff för höter. 

3 Riksdagen 1978179. 7 sam!. Nr 38 
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l l:1r den '<llll diilllh till fangelse, 
11n.:.:d1.·u11.f,i11g,,/.1,· e!kr inrernt:ring 
;L·k,· i1111n1 fiireskriven tid fullfiil_it 
1;,!;111 i 111:1iet ,;1vitt angar den 
:1dii111d:! p;·;fiiljdcn. f:'1r domen verk
-i:ill;1, 1 den11:1 del uti11 hinder av art 
:1kL10!:trL~ L'ller ll1:1biig:11Hle fullfi'iljt 
t:il:tll 111('1 d1111lL'n. 

34 

Fii,.,.sfagcn lydl'ise 

!far den som diimts t il! fön ge be 
eller internering icke inom före~;kri
ven tid fullfi.iljt talan i målet sf1vilt 
ang~1r den ildömda p:'tföljden. far 
domen verkstiillas i denna del utan 
hinder av att {1klagare eller mids
iigande fullfiiljt talan mot domen. 

l)p1;1 '0111 a\,cs i fiirsta -.;tycket f:'1r :iven i andra fall iin som siigs diir 
verk,Lillas utan hinder av :1tt dllrn•~n ej \'llnnit laga kraft. H:irom iir si·irskilt 
\: :.1d.~!: il. 

I )0111 1':1 fiingel-.e. 1111gdo111.1.fi'in..;

"l."c ,·lk1 inrernering f;'1r iivL·n \'erk
,1:dl:1'. <1111 den diimde t'iire full
J'\,l.id,1ide1h 11tg;H1g i den Prdning 
-11111 :111gcs i denna l;1g avger fiirkla
r;11g att han avst:'tr frt1n talan nll't 
d:1111LT1 sa vitt angi'ir den :·1di\mda p[1-
fiiljdL·11 ''dl medger att den fitr verk
,.t:ill<is (11ii.1dflirklaring). 

i\iijdfiirklaring som avg1v1ts en
lii;t denn:1 lag for icke i'1tertagas. 
I l;1r den diimde fullföljt talan mot 
dP1n,·11 i vad han d:irigenom dömts 
1ill (ingclse. 1111gd11111sfi'i11gelse eller 
i11!cnwring. skall denna talan anses 
;11erk:11lad genom niijdfiirklaringen. 

.\r den som skall underg;1 fangel
'c. 1111r_:,fo1;1.1/i'i11.r.:d1c eller interne
ring h:ikt:1d eller iir han intagen i 
l-.riminalv;·1rdsanstalt för 11nder
g;1l'ihle :1v piifiiljd i annat m~'d niir 
d<Hlll~n f;'1r verkst:illa.s, skall slyres-
111;11111en vid den kri111inalv~irdsan

stait ,!:ir h<in iir intagen eller fiire
~L!nd:1ren fiir det hiikte eller chefen 
fiir den riilhpsvkiatriska klinik diir 
han fii1 varas eller, llfll han h{dles i 
milit:irh:ikte. den hcfattningshavare 
,,im har uppsikt iiver h:iktet ome
delbart hefordra domen till verh.
,1:iilighet. 

Dom p;1 fängelse eller internering 
far iiven verkst:illas. om den diimde 
fiire fullfi\ljdstidens utg:'mg i den 
ordning som anges i denna l::ig 
avger fiirklaring att han avstftr frnn 
talan mot domen st1vitt angf1r den 
f1diimda pfiföljden och medger att 
den fflr verkställas (ni\jdfiirklaring). 

Nöjdförklaring som avg1v1ts en
ligt denna lag for icke återtagas. 
Har den dömde fuilföljt talan mol 
domen i vad han diirigenom diimls 
till fängelse eller internering, skall 
denna talan anses :tterkallad genom 
nöjdförklaringen. 

Är den som skall undergå fängel
se eller internering häktad eller iir 
han intagen i kriminalv:'irdsanstalt 
fiir underg[lende av p:'lföljd i annat 
mål niir domen far verkstiillas. skall 
styresmannen vid den kriminal
v:'trdsanstalt där han iir intagen eller 
föreståndaren för det hiikte eller 
chefen for den rättspsykiatriska kli
nik diir han förvaras eller, om han 
h~\lles i militiirhiikte, den hefatt
ningshavare som har uppsikt över 
hiiktct omedelhart befordra domen 
till verkstiillighet. 

hirvaras den som :ir h:ik1ad i mi1let ej i kriminalvårdsanstalt, skall han 
fiir \erkstiillighet fiirpassas till si1Jan anstalt. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen (vdelse 

Är den dömde hiiktad i annat mäl när domen för verkställas och förvaras 
han ej i kriminalvf1rdsanstal1. far verks11illighe1en pabiirj;,s där han förva
ras. 

.Ä.r den som skall undergf1 fängel
se, 1111gdo111.~fi'i11gelse eller interne
ring icke hiiktad eller intagen i kri
minalvf1rdsanstalt när domen enligt 
2 ~ första stycket fär verkställas. 
~kall kriminalvftrdsstyrclsen före
liigga honom att senas! viss dag in
stiilla sig vid den kriminalvi\rds
an~talt. diir domen skall verkstiil
las. 

Är den som skall undcrg;\ fängel
se eller internering icke häktad eller 
intagen i kriminalv;'1rdsanstalt niir 
domen enligt 2 * första stycket f:"tr 
verkstiillas, skall kriminalvfmlssty
relsen föreliigga honom att senast 
viss dag instiilla sig vid den krimi
nalv{mlsanstalt, diir domen skall 
verkställas. 

Kan det befaras att den dömde avviker eller efterkommer han icke 
fi.\rcliiggande enligt första stycket. skall polismyndigheten i den ort diir han 
vistas pi\ begiiran av kriminalvtlrdsstyrelsen låta förpassa honnm till anstal-
ten. 

Avger den dömde nöjdförklaring 
infi:ir slyresman vid kriminalvilrds
anstalt eller föresti\ndan: för all
miint hiikte. skall den som tager 
emot förklaringen omedelbart be
fordra domen till verkstiillighet. 
:\ vger den dömde nöjdförklaring in
för polismyndighet eller befatt
ningshavare vid krigsmaktl'f1, skall 
den som tager emot förklaringen 
lftta förpassa den dömde till krimi
nalvt1rdsanstalt enligt bestämmel
ser som kriminalv{trdsstyrelsen 
meddelar. Befattningshavare vid 
/..rig.1·11111kte11 skall begära biträde av 
polismyndigheten i orten för att 
verkstiilla förpassningen. 

Avger den dömde nöjdförklaring 
inför styresman vid kriminalvilrds
anstalt eller föresti\ndare för all
mänt hiikle. skall den som lager 
emot förklaringen omedelbart be
fordra domen till verkställighet. 
Avger den dömue nöjdförklaring in
för polismyndighet eller befatt
ningshavare vid .fi:irs1·ars111akte11, 
skall den som tager emot förkla
ringen lilla förpassa den dömde till 
kriminalvärdsanstalt enligt bestäm
melser som kriminalvårdsstyrelsen 
meddelar. Befattningshavare vid 

.fi..ir.1·1·11r.1·111akte11 skall begära biträde 
av polismyndigheten i orten för att 
verkstiilla förpassningen. 

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, fär 
polismyndighelen förelägga honom att inställa sig vid kriminalvilrdsanstal
ten i stället för att förpassa honom dit. 

Om fängelse. 1111gdom.1:fä11gelse 
eller internering bö1jat verkställas 
och högre rätt i stället dömer till 
annan av dessa påföljder eller för
Hinger tiden för fängelse, skall verk
ställigheten fortsätta enligt den tidi
gare domen till dess den dömde 
avger nöjdförklaring i frftga om den 
nya domen eller denna pi\ annan 
grund för verkställas. 

15 § 

Om fängelse eller internering 
börjat verkställas och högre rätt i 
stället dömer till annan av dessa på
följder eller förlänger tiden för fäng
else, skall verkställigheten fortsätta 
enligt den tidigare domen till dess 
den dömde avger nöjdförklaring i 
fråga om den nya domen eller den
na på annan grund filr verkställas. 
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N111·arwuic lydelse 

Bestrimmelserna i 2- 11 och 15 ~* 
iiger motsvarande tilliimpning niir 
domstol förordnar om :'.llerintagning 
i anstalt av den som dömts till 1111g
do111.,:fi"i11gclse eller internering. 

Hiiktas den som undergår fängel
se, 1111gdo111.1fii11gelse. internering 
clla hclw11dli11g i anstalt e11/igr 28 
kap. 3 * hrottshalken av annan an
ledning iin misstanke lHl1 brott, 
skall verkställigheten avbrytas. 

Fiir den som börjat underg{1 fäng
else p::'t viss tid skall kriminalvårds
styrdsen så snart det kan ske fast
stiilla dagen för strafftidens slut. 
Överstiger strafftiden f\'ra måna
der. skall styrelsen även ange den 
eller de dagar, som ~ir av betydelse 
för tilliimpning av bestämmelserna i 
brottsbalken om villkorlig frigiv
ning. samt den strafftid 5orn då 
återstftr. 

18 !i 

36 

Fiircs/agcn /ydd.11' 

Bestiimmelserna i 2 .. 11 och 15 ** 
iiger motsvarande tilliimpning niir 
domstol förordnar om aterinlagning 
i anstalt av den som dl)mts till inter
nering. 

Hiiktas den som underg{1r fängel
se eller internering av annan anled
ning iin misstanke lHll brott. skall 
verkstiilligheten avbrytas. 

Fiir den som hö1jat underg~1 fäng
else pa viss tid skall kriminalvrinls
styrelsen sft snart det kan ske fast
ställa dagen för strafftidens slut. 
Överstiger strafftiden tre m[inader. 
skall styrelsen iiven ange den eller 
de dagar, som iir av betydelse för 
tilliirnpning av bestämmelserna i 
brottsbalken om villkorlig frigiv
ning, samt den strafftid som då 
äterstår. 

NHr iindring i beslutet pftkallas av omständigheterna. skall anmiilan 
därom göras till kriminalvårdsstyrelsen som har att förordna i iirendet. 

Förekommer till verkstiillighet 
fängelse i högstf\'ra mftnader, skall 
vid beriikning av strafftiden om
r~ikning ske till dagar. därvid manad 
skall anses utgöra trettio dagar. An
talet dagar skall läggas till den dag 
från vilken tiden räknas. 

Förekommer till verkstiillighet 
fängelse i högst rrc månader. skall 
vid beriikning av strafftiden om
riikning ske till dagar. därvid m:'tnad 
skall anses utgöra trettio dagar. An
talet dagar skall Uiggas till den dag 
fran vilken tiden riiknas. 

Skall tid för fängelse räknas efter mftnad eller ftr. skall den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den frftn vilken strafftiden riiknas anses 
som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slutm{tnadcn, skall den mftnadens 
sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall antalet dagar 
Higgas till slutdagen för den övriga tiden. 

Är tiden för fängelse bestämd endast i dagar. skall antalet dagar liiggas 
till den dag frän vilken tiden riiknas. 

Uppkommer vid beriikning av tid för fängelse del av mrinad, anses 
m~tnaden utgöra trettio dagar. Del av dag bortfaller. 
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Nul'(lrande lydelse 

Har villkorligt medgiven frihet 
förklarats förverkad. skall tlter.1·to
de11 a1· strajfet anses som nytt straff 
vid beräkning av tiden. 

37 

fi'ireslagen !ydel.~e 

Har villkorligt medgiven frihet 
förklarats helt eller defris förver
kad, skall n1J som j("in·erkm.1· anses 
som nytt straff vid beräkning av ti
den. 

2H 
Bestämmelserna i denna lag om 

beriikning av tid för fängelse giiller i 
tillämpliga delar i fråga om tid fiir 
helwndling i anstalt enligt 28 /.:ap. 
3 .Q hrottsbal/.:en och .fi>r 11ngdo111s
fii11gelse eller internering. 

Bestämmelserna i denna lag om 
beriikning av tid för fängelse gäller i 
tillämpliga delar i fråga om tid för 
internering. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om dom på 

ungdomsfängelse och förordnande enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om be
handling i anstalt, som har meddelats före ikraftträdandet. 

3. Bestämmelserna i 20 och 21 §§i deras nya lydelse tillämpas även före 
den I januari 1980 i fråga om den som efter utgången av år 1979 kan friges 
villkorligt enligt 26 kap. 6 § brottsbalken i dess lydelse enligt lagen 
( 1979: 000) om ändring i brottsbalken. 

14 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt 

Härigenom föreskrivs att I. 6. :.n, 49 och 54-57 ~§lagen ( 1974: 203) om 
kriminalvård i anstalt skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1·arande lydelse 

Denna lag avser kriminalv:'Jrd i 
anstalt efter dom på fängelse. 11ng
dom.1ji"ingelse eller internering eller 
f<>rordnande enligt 28 kap. 3 * 
hrottshalken om helza11dli11g i 1111-

stalt. 

Denna lag avser kriminalv~ird i 
anstalt efter dom på fängelse eller 
internering. 

Vad som föreskrives i lagen om den som dömts till fängelse gäller även 
den som ålagts fängelse som förvandlingsstraff för böter. 

6 § 

Vid fördelning av de intagna mellan lokalanstalter och riksanstalter skall 
följande allmänna riktlinjer vara viigledande. 

Den som undergår fängelse Den som undergår fängelse i 

4 Riksdagen 1978179. 7 sam/. Nr 38 
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1\'111·1ir1111111' lydds1· 

hiigst ett [Il" eller helw11d/i11g c11/i.~1 

:!X k1111. 3 .~ hro11.1halkc11 skall fiire
tr;idcsvis vara pla1:erad i lokalan
stalt. 

Den som underg;·ir fiingelse i mer 
iin ett fir, 1111gdn111.1:fi"i11gdsc eller in
terncring pla1:eras fiiretr:idesvis i 
riksanstalt. Niir sfi hchiivs fiir en 
:iml<11nftlsenlig fi.irheredelse av fri
givning eller iiveq;~[ing till vhrd 
utom anstalt, frir den intagne iiver
fiiras till lokalanstalt. 

Till flirheredande av frigivning 
l'ller iive1i'iirande till v;·1rd utom ;111-

stalt kan intagen som underg:'1r 
fongelse eller diimts till 1111gdu111.1-

.fi"i11gl'i.11· eller internering beviljas 
permission under viss Hingre tid 
t frigivningspermission ). 

38 

hiigst elt :ir skall fiiretriides\ is \·ara 
pla1:erad i lokalanstalt. 

Den som undergar fängelse i mer 
iin ett ar eller internerini; placeras 
fiiret1falesvis i riksanstalt. 'J:ir s:'1 
hehiivs flir en :indamfdsenlig förbe
redelse av frigivning eller iivergring 
till v;1rd utom anstalt. far den in
tagne iiverfi.iras till lllkal:mstalt. 

Till fiirberc:dande av frigivning 
eller iiverfiirande till vard utom an
stalt kan intagen som underg;·1r 
fängelse eller diimts till internering 
heviljas permission under viss 
l:ingre tid tfrigivningspermission ). 

Den som undergtir 11ingelse pr1 sf1dan tid att villkorlig frigivning icke kan 
komma i frf1ga ffir beviljas frigivningspermission endast om synnerliga skiil 
föreligger. Annan som undergi1r fängelse och den som diimts till interne
ring fru· ej beviljas frigivningspcrmission före den dag d:i villkorlig frii;iv
ning eller iiverförande till v;1rd utom anstalt tidigast kan ske. 

För frigivninl,!spermission f;'ir st:illa.s de villkor som kan anses erforder
liga hetriiffande vistelseort. anm:ilningsskyldighet eller annat. 

49 ~I 

Fiireligger flera förseelser skall discipliniir hestraffning hestiimmas ge
mensamt för samtliga fiirseelser. 

Cienom upprepade fiirordnanden 
enligt 47 ~ andra st y1:ket 2 fnr den 
tid som icke skall inr;iknas i verk
s@lighetstiden ej i.iverstil,!a sam
manlagt fyrtiofem dagar eller. he
triiffande den som undergtir fängel
se i hiigst fyra mi'madcr dia hc
h1111,l/i11g l'llligt li'i ka11. 3 1$ hro11s
halke11, sammanlagt femton dagar. 

(ienom upprepade förordnanden 
enligt 47 ~ andra stycket 2 far den 
tid som icke skall inriiknas i verk
st:illighetstiden ej överstiga sam
manlagt fyrtiofem cbl,!ar eller, be
triiffande den som underl,!{1r fängel
se i hiigst fyra mfö1ader. samman
lagt femton dagar. 

54 ~ 

I fr{1gor som avses i 33 och 34 *~beslutar 

I. den övervakningsniimnd till 
var\ verksarnhetsomr:1de anstalten 
hiir hetriiffande intagen som under-

'Se1wste lyJclse 1976: 50fi. 

I. den iivervakningsniimnd till 
vars verksamhetsomr~1de anstalten 
hi.ir hetr:itTande intagen som under-
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i\'111·t1rt111de lydcl.1l' 

gar fängelse. dock med undantag 
för fall som avses i andra stycket. 

2 _ 1111gd11111s/i"i11ge/se11iim11de11 
hctri!fli111dl' i11t.-1ge11 .10111 1111der.i,:t1r 
11i;gcl11111.1:fi"i11ge/.1e .111111/ 

3. intcrnering-;r1iin111dcn bet riif-
fande intagen som underg{1r 
internering. 

39 

Fiircs/age11 /_1-dl'ls1' 

gfir fängelse. dock med undantag 
för fall som avses i ;indra sty·c.ket 
och 

2. interneringsniimnden hetr:if
fande intagen som untkrgi'1r inter
nering. 

Kri111inalv;'1rdsniimnden beslutar i fri'igor som avscs i-~~ och :q ~~ hctriif
fande intagen som omfattas a1· fi.irordnandc cnligt 16 * lagen ! 19h4: lh:<l 
om infi_ir;inde av brollshalkcn. 

Rcgeringen kan förordna att till
liimpningen av >3 och >4 ~~ f:"1r 
i_ivcrtlyttas fr;·1n kriminalv!1rds
nii m nde n. 1111,i.:c/11111.1:fi"i 11gelsc 11ii 11111-
cle11 eller interneringsniirnnden till 
den iivervakningsniirnnd. till vars 
verksarnhetsornr~1de anstalten hör. 

Regeringen kan förordna att till
liimpningen av 33 och 34 *~ for 
iiverflyttas fran kriminalv;'1rds
niimndcn eller interneringsnii111n
den till den övervakningsniimnd, 
till vars verksamhetsnmr:1de anstal
ten hör. 

Har i fall som avses i första stycket iivervakningsniimnden meddelat 
beslut, f:'ir den intagne r~lkalla prövning av beslutet hos den centrala 
niimnd fr:in vilken tilliirnpningen iivertlyttats. 

I <11111at fall iin som siigs i andra stycket far intagen hos kriminalv;'irds
nämnden pilkalla prövning av övervakningsniimnds beslut i fragor som 
avses i 33 ~ich _-,4 **· 

56 * 
I fr{1gor som avses i 35 * st1vi1t 

giiller tid för vistelse utanför anstalt 
cnfil,!t _n eller 34 * heslutar 1111g
d11111.~f;-; 11,i.:l'lscnii 11111l/e11 hc t riUfi111de 
i11111.::1-·11 sc1111 1111dcrg1/r 1111gd11111s
_li"i11r:e/.1c och interneringsniimndcn 
betriiffande intagen som undergar 
internering. 

I fr<'tgor som avses i 35 ~· ~{1vitt 

giiller tid för vistelse utanfiir anst;ilt 
enligt 33 eller 34 * beslutar inter
nering.sniimnden betriilfande inta
gen som underg~1r internering. 

57 ~ 

Övervakningsniimnds beslut enligt denna lag liinder till cl'terriittclsc 
omedelbart. om ej annorlunda förordnas. 

l\·lot 1111gd11111.1:fi"i11ge/se11iimn-
dC'11s, interneringsniimndens och 
kriminalvardsniimndens beslut en
ligt denna lag far tal;1n ej föras. 

Mot interneringsn~imndens och 
kriminalvå.rdsniimndens beslut en
ligt denna lag fär talan ej föras. 

I_ Denna lag tr~idcr i kraft den I januari 1980. 

'Sl'nastl' lydi:lsc 1976: 506_ 
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Fiire.1/age11 l_\'dl'l.1·1· 

2. ,Ä,ldrc bestiirmnclscr giiller fortfarande i fri\ga om dnm pf1 ungdoms
fangelse och förordnande enligt 28 kap. 3 * brottsbalken om behandlinµ i 
anstalt, som har meddelats före ikrafttriidandet. 

3. Frt1ga som enligt de äldre bestämmelserna handHiggs av ungdoms
föngclseniimnden skall från och med den dag regeringen bestiimmer i 
stiillet handläggas av kriminalvf1rdsnämnden. 

15 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1974: 515) om ersättning vid frihetsin-
skränkning 

lliirigenom föreskrivs att 2 *lagen ( 1974: 515) om ersiittning vid frihets
inskriinkning skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'llm11de lydelse 

Den som har undergått fängelse, 
fi_irvandlingsstraff för höter eller fri
tidsstraff eller v;1rit intagen i anstalt 
fiir undergf1emk av hehant!ling en
ligt 28 kap. 3 -~ hro11shalkc11. 1111g
doms/ti11gd.l'e eller internering har 
riitt till ersiittning av staten. om ef
ter fullföljd av talan eller anlitanJe 
av siirskilt riittsmedel frikiinnandc 
dom meddelas eller mindre ingri
pande pMöljd {1dömcs eller dom el
ler beslut som legat till grund för 
verkstiilligheten unJanröjes utan 
fiirordnande om ny handläggning. 
Detsamma giiller den som efter för
ordnande av domstol enligt 31 kap. 
3 * brottsbalken har undergi'ltt slu
ten p'>ykiatrisk vård eller vård i spe
cialsjukhus för psykiskt utveck
lingssttirda. 

Föreslagen lydelse 

Den som har undergått fängelse. 
fiirvandlingsstraff för böter eller fri
tidsstraff eller varit intagen i anstalt 
för undergående av internering har 
riitt till ersiittning av staten, om ef
ter fullföljd av talan eller anlitande 
av siirskilt riittsmedel fribnnande 
dom meJdelas eller mindre ingri
pande pilföljd i'ldömes eller dom el
ler beslut som legat till grund fiir 
verkstiilligheten undanröjes utan 
förordnande om ny handHiggning. 
Detsamma giiller den som efter fiir
orJnande av domstol enligt 31 kap. 
3 * brottsbalken har underg[itt slu
ten psykiatrisk vf1rd eller vtird i spe
cialsjukhus för psykiskt utveck
lingsstörda. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. Äldre bestiimmelser giiller 
fortfarande i fråga om den som på grund av dom, ~om har meddelats före 
ikrafttriidandet, har varit intagen i anstalt för att undergi'l behandling enligt 
2X kap. 3 * brottsbalken eller ungdomsfangelse. 
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16 Förslag till 

Lag om iindring i passlagen ( 1978: 302) 

Hiirigenom fi_ireskrivs att 19 ~ passlagen ( 1978: 302) sJ...all ha nedan an
gi\'lla lydehe. 

Nuraramlc· lyddsl' Fiirc.1/agc'll /ydcls1' 

19 * 
Passtillst;inJ fördras fiir Jen som 

I. 11ndcrg;ir kriminalvarJ i answlt, utnrn niir pMöljden iir fiingel.se pi\ -.;{1 

kort tid att villkorlig frigivning ej kan komma i fr:'1g<1. 

2. star under övervakning efter 
dom p;\ skyddstillsyn eller villkorlig 
frigivning fn)n fangelse eller under
g;"\r vard utom anstalt efter dom p;'1 

1111gdo111.1:/i"i11gdsc eller internering. 

2. st{1r under övervakning dkr 
dom p:'l skyddstillsyn eller villkorlig 
frigivning fr;)n fiingclse eller 11nder
g;'\r v;"\rd utom anstalt efter dom p[i 
internering. 

Denna lag trlider i kraft den dag regeringen hestiimmer. .\Idre bestlim
mclser giiller fortfarande i fråga om den Sl)Ill undergar vard utom anstalt 
efter dom pj ungdomsningelse. som har meddelats före den I januari 1980. 

17 forslag till 

Lag om iindring i lagen ( 1978: 801) om internationellt samarbete 
riirande kriminah·~lrd i frihet 

Hlirigenom föreskrivs att 2 *lagen ( 1978: 801) om internationellt '>amar
hete riirande kriminah·anl i frihet skall ha nedan angivna lydchc. 

Samarhete enligt denna lag avser 

I. verkstiillighet i Sverige av 

Fiires/agcn lycfrlse 

a) utl;indsk brottmi\lsdom. varigenom den dömde har erh;'illit villkorligt 
ansti\nd med <'1diimande av straff eller verkstiillighet av frihels'>traff eller p~t 
annat liknande siitt i\lagts att under en priivotid undergi'1 kriminalvt1rd i 
frihet. 

b) utliindsk brottmälsdnm avseende frihetsberövande ri"tfiiljd .. 'iedan 
den dömde enligt heslut i den friimmande staten har frigivits villkorligt eller 
annars överförts till krimin;tlv<'ird utom anstalt, 

2. verkst;illighet i rr;\mmande -.tal av 
a) svensk dom rä skyddstillsyn. al svensk dom p<'t skyddstillsyn. 

clock ej s1h·i11 a1·ser hclra11d/i11g (11-
/igt 28 kaf>. 3 .~ hrotfs/Jaike11. 

b) svensk dom pi'l fängelse. 1111.i:- bl svensk dom p<'1 fängelse eller 
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c/0111s//i11ge/.1·1· eller internering, se
d;m den diimde enligt be-.lut hiir i 
landet har frigivits villkorligt elkr 
iiverfiirts till v;inl utom anstalt. 

42 

Fiire.1/agc11 lydl'lse 

internering. sedan den dömde enligt 
beslut h;ir i landet har frigivih vill-
1-;orligt eller överflirts till v<'1rd utom 
anstalt. 

Vad sorn l'iin:-.kriv' i denna lag om utliimbk brottm~dsdom giiller iiven i 
rr~·1ga 0111 annat avgörande i fr[immande -.t:1t -.om har meddelah efter 
riit teg:·111g i hrnt t m;d. 

Denna lag tr[ider i kraft den I januari 19~0 . .:\Idre he-.tiimmelser giillcr 
fortfarande i frt1ga om verkstiillighet i fr;immande stat av svensk dom pa 
ungdomsfongelsc. -;om har meddelats fiire ikrarttriidandet. 
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Motionen 

I motionen 1978179:2683 av Håkan Winberg m. fl. (m) hemställs att 
riksdagen beslutar att 28 kap. 3 ~ brottsbalken skall ha följande lydelse: 

"Om det av hänsyn till allmän laglydnad prövas erforderligt att skydds
tillsyn förenas med frihetsberövande, må jämte skyddstillsyn dömas till 
fängelse i lägst en och högst tre månader." 

Utskottet 

/11/ed11i11g 

I det kriminalpolitiska reformarbetet har under senare år aktualiserats en 
rad frågor som har anknytning till det straffrättsliga påföljdssystemet. 

I rapporten (BRÅ-rapport I 977:7) Nytt straffsystem, ldeer och förslag, som 
utarbetats av en arbetsgrupp inom brottsfårebyggande rådet, gavs ett brett 
underlag för en allmän debatt om hur påföljdssystemet skall vara utformat. 
Bl. a. togs i rapporten upp frågor om tilliimpningen av frihetsstraff och 
villkorlig frigivning, utformningen av kriminalvård i frihet och nya frivårds

påföljder, bl. a. intensivövervakning. 
Ungdomsfängclseutredningcn avliimnade i början av år 1978 sitt bctiin

kandc (SOU 1977:83) Tillsynsdom. Utredningen hade haft att utreda frågor i 
anslutning till ett avskaffande av ungdomsfängelscstraffet. I betlinkandet 
föreslogs att en ny påföljd, beniimnd tillsynsdom, skulle införas i samband 
med att ungdomsfängelsestraffet avskaffades. Det grundliiggande innehållet 
i denna påföljd utgjordes av intensiv övervakning i frihet. 

I ett år 1978 avgivet betiinkande (NU A 1978:6) Villkorlig frigivning har 

Nordiska straffriittskommitten redovisat sina överväganden rörande utform
ningen av reglerna om villkorlig frigivning. 

I beslut under hösten 1978 uttalade sig riksdagen för ett avskaffande av de 
tidsobestiimda påföljderna ungdomsfängelscoch intcrnering(JuU 1978179:9, 
rskr 53). 

Enligt beslut den 15 mars 1979 har regeringen bemyndigat chefen för 
justitiedepartementet att tillkalla två kommittcer för en genomgripande 
översyn av påföljdssystemet. Den ena skall utreda vissa frågor rörande 
rnngelse och kriminalvård i anstalt <Dir. 1979:34) och den andra haratt pröva 
frågor om den framtida utformningen av kriminalvård i frihet och alternativ 
till frihetsstraff (Dir. 1979:35). 

I en promemoria som utarbetats inom justitiedepartementet (Os Ju l 979:5) 
PM om internering, och som för niirvarande remissbehandlas, har föreslagits 
all påföljden internering skall avskaffas. 

I den nu föreliggande propositionen tas upp förslag från ungdomsfi.ingel

seutredningen som vunnit bred anslutning under remissbehandlingen och 
som inte ansetts hindra den inledda översynen av påföljdssystemet. Förslaget 
innebär att ungdomsfangelstraffet avskaffas och att det i övrigt görs ändringar 
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i brottsbalken (BrB) och andra författningar för att förhindra att ungdoms

fiingclsepåföljdens avskaffande leder till att anstaltsvistclscn för unga 

lagövertriidare blir liingre iin vad som iir fallet i dag. 

Ungdot11.~/(i11gel~e 

Bestämmelser om ungdomsfängelse linns i 29 kap. BrR. Ungdomsfängelse 

fär ådömas den som fyllt 18 år men ej 21 år för brott på vilket kan följa 

fi.ingelse, om sådan fostran och utbildning som avses med ungdomsfängelse 

befinns vara liimplig med hänsyn till den tilltalades personliga utveckling, 

vandel och levnadsomständigheter i övrigt. Behandlingen av den som dömts 

till ungdomsfängelse äger rum i och utom anstalt. Den får pågå i högst fem år, 

varav högst tre år i anstalt. 

Några särskilda bestämmelser om placering av dem som dömts till 

ungdomsfängelse finns inte. Enligt 8 ~ lagen ( 1974:203) om kriminalvård i 

anstalt skall vid placering av intagen som ej fyllt 21 år särskilt beaktas att han, 

om ej särskilda skHl föranleder annat, hålls avskild från sådana intagna som 

kan inverka menligt på hans anpassning i samhiillet. 

Den tidsobestiimda karaktären hos ungdomsfängelspåföljden har framkal

lat kritik. De i propositionen framlagda förslagen får ses mot bakgrund hiirav 

och mot bakgrund av den kriminalpolitiska debatten angående påröljdssys

temets framtida utformning. 

Utskottet finner liksom departementschefen all ungdomsfängelse nu bör 

utmönstras ur påföljdssystemet. En sådan reform är som utskottet uttalat 

tidigare (JuU 1978/79:9) angelägen och bör inte fördröjas av det utrednings

arbete rörande påföljder och kriminalvård som initierats av regeringen. 

Såsom föreslås i propositionen bör reformen kompletteras med andra 

iindringar i BrB för att inte leda till att frihetsberövandena för unga 

lagövertriidare förlängs. 

Fängelseför unga /agih'erträdare 

Enligt 26 kap. 4 § BrB får den som är under 18 år inte dömas till fängelse 

med mindre synnerliga skäl föreligger till det. Den som fyllt 18 år men inte 21 

år får enligt samma lagrum dömas till fängelse bara niir frihetsberövande är 

påkallat friimst av hänsyn till allmän laglydnad eller fängelse eljest befinns 

lämpligare än annan påföljd. Vidare giiller att fängelse på livstid inte får 

ådömas för brotl som någon begåtl innan han fyllt 18 år. 

I propositionen föreslås beträffande dem som fyllt 18 år men inte 21 år att 

fängelse skall få ådömas endast när det av hänsyn till allmän laglydnad 

röreligger särskilda skiil för frihetsberövande. Kravet på siirskilda skiil innebiir 

enligt clepartementschefen att det erfordras starkare allmänpreventiva skiil 

för tillämpning av fängelse när den tilltalade inte fyllt 21 år än eljest. Som 

framgår av departementschefens uttalande åsyftas med förslaget inte någon 
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iindring i praxis niir det gäller påföljclsvalet för de brottstyper. som regelmiis

sigt brukar leda till fängelstraff, exempelvis rattfylleri. 
Utskottet har inte någon erinran mot förslaget såvitt avser förutsiittning

arm1 för att döma unga lagöverträdare till fängelse. Utskottet tillstyrker också 
en i propositionen föreslagen höjning från 18 år till 21 år av ålclersgriinsen i 26 

kap. 4 ~ Brl3 i fråga om möjligheten att döma till fängelse på livstid och i 33 

kap. 4 ~ första stycket BrB niir det giiller möjligheten att döma till lindrigare 

straff iin som stadgas för brottet. 

Villkorlig ji"(~irning 

Enligt 26 kap. 6 ~ BrB f"år den som undergår fängelse på viss tid friges sedan 

två tredjedelar av tiden. eller om siirskilda skiil föreligger. halva tiden har 

avtjiinats. f'rigivning får dock inte i något fall ske förriin verkstiilligheten 

pågåtl minst fyra månader. Förverkande av villkorligt medgiven frihet kan 

ske genom beslut av övervakningsniimncl på grund av misskötsamhet under 

prövotiden (26 kap. 19 ~ HrH). Sådant förverkande kan ocksä ske genom 

beslut av domstol. niir elen dömde döms for nya brott. Om domstolen dömer 
till fängelse för den nya brottsligheten, kan domstolen underlåta förverkande 

bara om siirskilda skiil talar mot en sådan åtgärd. förverkandet avser hela 

straflaterstoden (34 kap. 4 ~ första stycket BrH). Den villkorligt medgivna 

friheten kan förverkas vid ny brottslighet iiven då domstolen förordnar att det 

tidigare ådömda fängelsestraffet skall avse också det nya brottet. I detta fall 

föreligger dock ingen presumtion för förverkande. 
I propositionen f"öreslås att minimitiden för erhållande av villkorlig 

frigivning siinks från fyra till tre månader. Vidare föreslås att en presumtion 

inte liingre skall giilla för att förverkande skall ske niir nytt fängclsestraIT 

(1diims samt att möjlighet in fors att tl:irverka endast en del av reststraffet. Som 
llirutsiittning fiir förverkande föreslås vidare att det nya brottet skall ha 
begåtts under prövotiden . .Ä.ndringen medför enligt departementschef"en att 
domstolen kan göra en friare bedömning av frågan om förverkande iin som nu 

sker och att förverkande bör kunna underlätas i nägot större omfattning iin 
nu. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag niir det giiller villkorlig frigivning 
och förverkande av villkorligt medgiven frihet. · 

Sk,1·dds1illsy11 

Skyddstillsyn kan ådömas för brott som har fängelse i strafTskalan, om 

övervakning anses erforderlig och annan. mera ingripande p[1följd inte iir 

påkallad. Om det lindrigaste straff som föreskrivs för brottet iir fängelse i ett år 

eller mera får dock skyddstillsyn tilliimpas endast om det linns synnerliga 

skiil därtill (28 kap. I ~ HrB). Skyddstillsyn skall fortgå under en prövotid av 
tre år och vara förenad med övervakning från prövotidens början. Övervak

ningen upphör normalt efter två lir. Vid ädömande av skyddstillsyn kan den 
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dömde meddelas slirskilcla föreskrifter om vad han har att iaktta under 

prövotiden. Sådana föreskrifter kan avse vistelseort, bostad, utbildning eller 

arbetsanstlillning samt l[ikarvårcl, nykterhetsvård eller annan vård eller 

behandling i eller utom sjukhus eller annan sådan inriittning. Skyddstillsyn 

kan också kombineras med böter. 

Om elen tilltalade fyllt 18 år kan rätten, om det befinns erforderligt för hans 

tillrättaförande eller eljest, förordna att i skyddstillsynen skall ingå behand

ling i anstalt. Sådan behandling skall pågå minst en och högst två månader. 

Verkställigheten av behandlingen skiljer sig numera inte på någon väsentlig 

punkt från verkställigheten av vanliga korttidsstrafT. Den äger i allmänhet 

rum på lokalanstalt, där de som dömts till anstaltsbehandling vistas 

tillsammans med andra intagna (6 s lagen om kriminalvård i anstalt). 

L.ingdomsfängelseutredningen konstaterade att de hittillsvarande erfaren

heterna av anstaltsbehandling ger vid handen att anstaltsvården i allmänhet 

inte har fått avsedd hehancllingseffekt. Enligt utredningen borde det inte 

finnas möjlighet att kombinera en frivårdspåföljd med en anstaltsvistelse 

utformad på ett sådant sätt som den nuvarande anstaltsbehandlingen. 

I propositionen föreslås att institutet anstaltsbchanclling i förening med 

skyddstillsyn avskaffas och att i stället möjlighet införs att kombinera 

skyddstillsyn med ett kortvarigt tidsbestämt frihetsberövande. Sålunda 

föreslås en ny regel i 28 kap. J ~ BrB, enligt vilken domstolen jämte 

skyddstillsyn får döma den tilltalade till fängelse i lägst en och högst tre 

månader om det av hänsyn till allmän laglydnad prövas oundgängligen 

erforderligt att skyddstillsynen förenas med frihetsberövande. 

För fängelsestraffet skall de allmänna reglerna i BrB om fångelstraff vara 

tillämpliga. Undantag görs dock niir det giiller bestämmelserna i 26 kap. I ~ 

BrB om stralftidens längd och bestiimmelserna i 34 kap. BrB om samman

träffande av brott och förändring av påföljd. 

Utskottet finner liksom departementschefen att de motiv som föranlett 

införande av institutet anstaltsbehandling lika väl kan tillgodoses inom 

ramen för fängelsepåföljden. Såsom dcpartcmentschcfen anför kan den kritik 

som riktas mot tidsobestämda straffi allmänhet också i viss mån riktas mot 

anstalsbchandlingen. Utskottet tillstyrker med hänvisning till det anförda att 

institutet anstaltsbehandling avskaffas. 

Enligt utskottets mening bör institutet anstaltsbehandling i enlighet med 

vad som föreslås i propositionen ersättas med en möjlighet att jämte 

skyddstillsyn döma till ett kortvarigt frihetsberövande som bestiims av 

domstolen. 

Ltskottet delar departcmentschefens uppfattning att ådömande av fängel

se i förening med skyddstillsyn inte bör motiveras från behandlingssynpunkt. 

Syftet med fängelsestraffet bör, som departcmentschefcn framhåller, vara att 

för det griinsskikl där valc1 står mellan skyddstillsyn och en betydligt 

allvarligare påföljd tillföra skyddstillsynspåföljden ett ytterligare moment av 

skiirpa. 
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Den nya påföljdskombinationen skall alltså användas som ett alternativ till 
ett mera långvarigt frihetsberövande, men avsikten iir, som departements
chefen påpekar, inte att strama upp skyddstillsynspåföljden för dem som nu 
erhåller skyddstillsyn utan anstaltsbehandling. Bedöms ett frihetsberövande 
inte vara oundgängligen nödvändigt men finns ändå skäl alt på något siitt 
skärpa skyddstillsynen bör den enligt vad som också uttalas av departements

chefen kombineras med böter enligt 28 kap. 2 * BrB. 
Kombinationen skyddstillsyn och fängelse skall kunna användas i alla 

åldersgrupper. Den får dock inte anviindas för ungdomar under 18 år om inte 
synnerliga skäl föreligger enligt 26 kap. 4 ~ BrB. När det giiller ungdomar 
mellan 18 och 21 år får kombinationen enligt samma lagrum i dess nu 
föreslagna lydelse användas endast niir det av hiinsyn till allmän laglydnad 
föreligger särskilda skäl till det. Enligt deparlementschefen bör kombinatio
nen skyddstillsyn och fängelse företrädesvis vara tillämplig för denna 
åldersgrupp; den bör således kunna anvi1ndas niir inte fängelse som ensamt 
straff är påkallat med hänsyn till att brottsligheten varit särskilt svår eller 
omfattande eller annan påföljd är utesluten på grund av tidigare upprepade 

återfall i grov brottslighet eller brottet är av sådan typ, att kortare frihetsstraff 

regelmässigt utdöms. 
Utskottet har ingen erinran mol de riktlinjer för användningen av den nya 

kombinationen skyddstillsyn och fängelse som departementschefen sålunda 
angett. 

I motionen 2683 yrkas att ordet "oundgängligen" skall utgå i den 
föreslagna lydelsen av 28 kap. 3 § BrB. Enligt motionärernas mening iir det i 
sak inte någon skillnad om ordet oundgängligen finns med eller ej; ordet fyller 
därför ingen funktion men kan dock tolkas som en begriinsning i möjligheten 
att döma till fängelse. Det kan med hiinsyn härtill enligt motioniirernas 
mening bli svårt att tillgodose rimliga allmänpreventiva krav. 

Vid prövningen av motionsyrkandet bör enligt utskottet mening beaktas 
att skyddstillsynen i sig innefattar ett inte obetydligt mått av obehag för den 
dömde. som kan anses tjiina också allmiinpreventiva syften. Starka allmän
preventiva skäl bör diirför föreligga för domstolen för att förutom att döma till 
skyddstillsyn beröva elen tilltalade friheten. Såsom departementschefen anför 
gäller det situationer, cliir valet står mellan skyddstillsyn och en betydligt 
allvarligare påföljd. Enligt utskottets mening får elen önskade begriinsningen 
anses komma tillfreclsstiillande till uttryck i elen lydelse av 28 kap. 3 * BrB 

som föreslås i propositionen. Utskollel avstyrker därför bifall till yrkandet i 
motionen 2683 att ordet "oundgängligen" skall utgå ur lagtexten. 

Mol bakgrund av elen föreslagna möjligheten att förena skyddstillsyn med 
fängelse föreslås i propositionen en utvidgning av möjligheterna att döma till 
skyddstillsyn för brott, för vilket som lindrigaste straff är stadgat fängelse i ett 
år eller däröver. F. n. kriivs enligt 28 kap. I *tredje stycket BrB synnerliga sk~il 

härför. Enligt regeringen förslag skall fortsiittningsvis kriivas siirskilda skiil. 
Utskottet anser liksom departementschefen all elt fängelsestraff enligt den 

föreslagna 28 kap. 3 * BrB inte minst for unga lagövertriidare torde vara 
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tillräckligt iiven för grövre brott, och utskottet tillstyrker diirlOr regeringens 
förslag också i denna del. 

Utskottet har heller ingen erinran mot den föreslagna bcstiimmclsen i 28 
kap. 6 a * IlrB, varigenom det införs möjlighet att meddela den dömde 
föreskrift bl. a. om kontakt med övervakaren. 

Sammantrii/.l'ande av brott m. 111. 

I 34 kap. BrB finns bestämmelser om sammanträffande av brott och 
förändring av påföljd. Om den som dömts till fängelse, villkorlig dom, 
skyddstillsyn, ungdomsfångelse eller internering befinns ha begått annat 
brott före domen eller begår nytt brott efter domen men innan påföljden till 
fullo verkställts eller eljest upphört får rätten med iakttagande av vad som 
föreskrivs för de olika påföljderna efter omständigheterna 

1. förordna att den tidigare ådömda påföljden skall avse även det andra 
brottet, 

2. döma särskilt till påföljd för detta brott, eller 
3. om den tidigare domen vunnit laga kraft. undanröja den ådömda 

påföljden och fi.ir brotten döma till påföljd av annan art. 
Införandet av möjlighet att för samma brott ådöma skyddstillsyn i 

kombination med fängelsestraff kan, som departementschefen anför, leda till 
komplikationer vid tillämpningen av 34 kap. BrB om hänsyn skall tas till de 
båda ådömda påföljderna var för sig. Utskottet har ingen erinran mot alt 
problemet löses på det sätt som föreslås i propositionen, nämligen genom 

införandet av en regel att vid tilliimpningen av bestämmelserna i 34 kap. BrB 
den ådömda fängelsepåföljden skall anses som en del av skyddstillsynen. 
Regeln iir sjiilvfallet ej avsedd att utgöra hinder för domstolen att vid 
tillämpning av 34 kap. 4 * BrB helt eller delvis förverka villkorligt medgiven 
frihet från fängelsestraff som ådömts enligt 28 kap. 3 * BrB. ifall sådant straff 
sammanlagts med annat straff och villkorlig frigivning skett från den 
sammanlagda f:.fngelsetiden (se 26 kap. 8 ~ BrB). 

Avräkning av häktningstid 

Vid fängelse som ådömts jämte skyddstillsyn skall enligt vad departe
mentschefen uttalar avräkning av häktningstid m. m. ske enligt de vanliga 

reglerna i 33 kap. 5 * BrB. Utskottet har ingen erinran häremot. En 
avräkningssituation som utskottet i detta sammanhang vill särskilt peka på är 

den att domstolen beträffande någon som tidigare ådömts skyddstillsyn med 

tillämpning av 34 kap. I * I BrB förordnar att skyddstillsynen skall avse även 
det nya brottet och jämlikt 34 kap. 6 ~ IlrB i den föreslagna lydelsen dömer till 
fängelse. Om avräkning i denna situation skulle medges beträffande 
frihetsberövanclen som föregått elen tidigare domen på skyclclstillsyn. skulle 
följden kunna bli att den genom fängelsestraffet avsedda skärpningen av 
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skyddstillsynen inte kunde genomföras och att domstolen skulle vara 
hänvisad till att av allmänpreventiva skiil döma siirskilt till ett längre 
fängelsestraff. Härigenom skulle det angivna syftet att undvika längre 
frihetsberövanden motverkas. Avräkning skall därför, som följer av 33 kap. 
5 ~ BrB, ske endast av frihetsberövanden som föregått den senare domen. 

Öl'rigt 

I lagen (1973:18) om disciplinstralT för krigsmiin bör, förutom den i 
propositionen föreslagna ändringen av I 0 s. göras en redaktionell iindring av 

14 *· 
Förslagen i propositionen föranleder i övrigt inte någon erinran eller något 

uttalande från utskottets sida. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 
I. att riksdagen betriiffande fängelse i kombination med s/..ydds

tillsyn med avslag på motionen 1978179:2683 antar 28 kap. 3 s i 
det i propositionen 1978179:212 framlagda förslaget till lag om 
ändring i brottsbalken; 

2. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i brottsbalken i den mån det inte omfattas av 
utskottets hemställan ovan; 

3. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i riittegångsbalken; 

4. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i lagen (1937:249) om inskriinkningar i rätten att 
utbekomma allmänna handlingar; 

5. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, 
Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff 
m. m.; 

6. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister; 

7. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om iindring i lagen ( 1964: 167) me<l särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare; 

8. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i lagen (1964:450) om åtgärder vid samhiillsfarlig 

asocialitet; 
9. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brott
mål; 
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10. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen <1965:94) om polisregister m. m.: 

11. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten psykia
trisk vård i vissa fall; 

12. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i riittshjiilpslagen (1972:429): 

13. att riksdagen med anledning av det i propositionen framlagda 
fcirslaget till lag om ändring i lagen (1973: 18) om disciplinstraff 
för krigsmiin antar följande 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973:18) om disciplinstraff förkrigsmän 

Härigenom föreskrivs att 10 och 14 **lagen <I 973: 18) om disciplinstraff för 
krigsmiin skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (rdelse Föreslagen (vdelse 

Förekommer på en gång till verkställighet dom eller beslut om fritidsstraff 
och dom om fängelse på viss tid skall i stället för verkställighet av 
fri tidsstraffet löneavdrng ske eller den straffskyldige åläggas att betala visst 
belopp i pengar. Därvid skall 4 * tredje stycket äga tillämpning. 

Skall någon undergå behandling 

som al'ses i 28 kap. 3 § bro1tsbalken 

och .forekommer samtidigt till verk

ställighet dom eller beslut om ji"itids

srra.f!: skall behandlingen träda i stäl

ler for fritidssrraffet eller 1•ad som 

återstår m· delta stra.[f. 

J4 ~I 
Blir den som ålagts fritidsstraff i Blir den som ålagts fritidsstraff i 

målet i stiillet slutligen dömd till målet i stiillet slutligen dömd till 

disciplinbot eller böter och har enligt disciplinbot eller böter och har enligt 

4 * tredje stycket eller 10 ·~ första 4 * tredje stycket eller 10 * löneav-
stycket löneavdrag verkställts eller drag verkställts eller den straffskyl-
den straffskyldige betalt visst belopp dige betalt visst belopp i pengar, skall 
i pengar, skall vad som innehållits vad som innehållits eller betalts 
eller betalts avriiknas från vad den avriiknas från vad den dömde enligt 

I Senaste lydelse 1976:517 
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Nuvarande lydelse 

dömde enligt det senast meddelade 
straflbeslutet skall utge eller, i den 
mån det ej kan ske, återbetalas. 

Blir den som ålagts fritidsstrafT i 
målet i stället slutligen dömd till 

annan påföljd än som avses i 12 *, 
13 ~ eller första stycket av denna 
paragraf eller befriad från påföljd 
eller frikänd från ansvar, skall belopp 

som innehållits eller erlagts enligt 4 * 
tredje stycket eller JO * .fijrsta stycket 

återbetalas. Vad nu sagts skall, när 
den som ålagts fritidsstraff i målet 

slutligen dömes till fritidsstraff på 
kortare tid, äga motsvarande till
lämpning såvitt avser tid varmed 

straffet förkortats. 
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Föreslagen lydelse 

det senast meddelade strafTbeslutet 
skall utge eller, i den mån det ej kan 
ske, återbetalas. 

Blir den som ålagts fritidsstraff i 
målet i stället slutligen dömd till 
annan påföljd än som avses i 12 ~. 

13 * eller första stycket av denna 
paragraf eller befriad från påföljd 
eller frikänd från ansvar, skall belopp 

som innehållits eller erlagts enligt 4 * 
tredje stycket eller JO * återbetalas. 
Vad nu sagts skall, när den som 

ålagts fritidsstraff i målet slutligen 
dömes till fritidsstraff på kortare tid, 
äga motsvarande tillämpning såvitt 
avser tid varmed straffet förkortats. 

Ändras dom eller beslut om disciplinbot efter det att straffet helt eller delvis 
verkställts, skall belopp som innehållits eller erlagts enligt 5 *återbetalas i den 
mån det ej kan avriiknas från disciplinbot eller böter som skall utges enligt det 
senast meddelade straflbeslutet. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. Äldre bestiimmelser gäller 
fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts till skydds

tillsyn och skall undergå behandling som avses i 28 kap. 3 * brottsbalken. 

14. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen (1974:202) om bcriikning av strafftid 
m.m.; 

15. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; 

16. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskriink
ning; 

17. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om iindring i passlagen (1978:302); 

18. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 
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om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete 

rörande kriminalvård i frihet. 

Stockholm den 15 maj 1979 

På justitieutskottets vägnar 

BERTIL LIDGARD 

.Närvarande: Bertil Lidgard (m), Lisa Mattson (s), Åke Polstam (c), Eric 
Jönsson <s), Arne Nygren (s). Lilly Bergander(s), Gunde Raneskog (c), Håkan 
Winberg (m), Hans Pettersson i Helsingborg (s). Svea Wiklund (c), Gunilla 
Andre (c), Ella Johnsson (c), Helge Klöver (s), Martin Segerstedt (s) och 
Bonnie Bernström (fp). 

Särskilt yttrande 

av Bertil Lidgard (m) och Håkan Winberg (m) som anför: 

Enligt vår mening finns det fog för vad som i motionen 2683 uttalats om 

risken att uttrycket "oundgängligen erforderligt" i 28 kap. 3 * förslaget till 

iindring i brottsbalken kan medföra en icke avsedd begränsning i använd

ningen av påföljdskombinationen skyddstillsyn jämte frihetsstraff. Vi är 

emellertid beredda att låta det i propositionen använda begreppet prövas i 

rättspraxis. Skulle därvid de i motionen framhållna farhågorna bestyrkas bör 

en ändring komma till stånd. 

GOTAll 62212 Stockholm 1979 


