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Rättelse i brottsbalken

Sammanfattning
I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen med ändring av sitt beslut
den 19 maj 2010 antar den av utskottet föreslagna lydelsen av lag om änd-
ring i brottsbalken. Därmed anpassas lydelsen till en tidigare gjord ändring
i 2 kap. 3 § brottsbalken, som trätt i kraft den 1 januari 2010.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Rättelse i brottsbalken
Riksdagen ändrar beslutet den 19 maj 2010 (rskr. 2009/10:269) såvitt gäl-
ler lag om ändring i brottsbalken och beslutar att lagen ska ha den lydelse
som utskottet föreslår i bilaga. Därmed bifaller riksdagen utskottets förslag.

Stockholm den 3 juni 2010

På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Inger
Davidson (kd), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Elise-
beht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m),
Christer Adelsbo (s), Kerstin Haglö (s), Mehmet Kaplan (mp), Anders
Hansson (m), Maryam Yazdanfar (s), Andreas Norlén (m), Kjell Eldensjö
(kd), Cecilia Magnusson (m) och Helena Bargholtz (fp).
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Utskottets överväganden

Genom beslut den 19 maj 2010 antog riksdagen i enlighet med förslag i
betänkande 2009/10:FöU8 Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. bl.a.
lag om ändring i brottsbalken med ikraftträdande den 1 januari 2011 (rskr.
2009/10:269). Ändringarna har ännu inte utfärdats.

Den ändring som antogs i 2 kap. 3 § gjordes i en senaste lydelse
2003:149. Bestämmelsen hade emellertid ändrats den 1 januari 2010 (SFS
2009:1281). Med utnyttjande av sin initiativrätt enligt 3 kap. 7 § riksdags-
ordningen föreslår utskottet därför att riksdagen ändrar sitt beslut den 19
maj 2010 så att lagen om ändring i brottsbalken görs i nu gällande lydelse
av 2 kap. 3 § brottsbalken och därigenom ges den av utskottet i bilaga
föreslagna lydelsen.
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BILAGA

Utskottets lagförslag

Förslag till lydelse av lag om ändring i brottsbalken

Lydelse enligt riksdagens beslut
(rskr. 2009/10:269)

Utskottets förslag

2 kap.
3 §

För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i
2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats på svenskt fartyg eller luftfartyg, eller om det
begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen
på sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett
område där en avdelning av Försvarsmakten befann sig eller om det
begåtts av någon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig
där för annat ändamål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är
anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats
eller som tillhör Polisens utlandsstyrka,

3 a. om brottet har begåtts i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjän-
steman eller tjänsteman vid Kustbevakningen, som utför gränsöverskri-
dande arbetsuppgifter enligt en internationell överenskommelse som
Sverige har tillträtt,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menig-
het eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och för-
övats mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrätt-
ning eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö-
eller luftfartssabotage, flygplatssabo-
tage, penningförfalskning, försök
till sådana brott, folkrättsbrott, olov-
lig befattning med kemiska vapen,
olovlig befattning med minor,
osann eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, terroristbrott
enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott eller försök
till sådant brott samt brott som
avses i 5 § samma lag, eller

6. om brottet är kapning, sjö-
eller luftfartssabotage, flygplatssabo-
tage, penningförfalskning, försök
till sådana brott, folkrättsbrott, olov-
lig befattning med kemiska vapen,
olovlig befattning med minor,
osann eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, terroristbrott
enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott, försök till
sådant brott, brott som avses i 5 §
samma lag eller om brottet riktats
mot Internationella brottmålsdom-
stolens rättskipning, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är
fängelse i fyra år eller däröver.
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5 §
Åtal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfartyg

av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget
eller eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt
intresse, må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen
eller den regeringen bemyndigat därtill.

Åtal för brott, som förövats utom riket, får väckas endast efter förord-
nande enligt första stycket. Åtal får dock väckas utan ett sådant förord-
nande, om brottet är osann eller ovarsam utsaga inför en internationell
domstol eller om brottet begåtts

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller
någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör Försvarsmakten på ett område där en avdelning
av Försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i Försvarsmak-
ten och tjänstgör i en internationell militär insats eller som tillhör Polisens
utlandsstyrka,

4. i tjänsten utom riket av en polisman, tulltjänsteman eller tjänsteman
vid Kustbevakningen som utför gränsöverskridande arbetsuppgifter enligt
en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt,

5. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg
i reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda sta-
ter, eller

6. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt
intresse.

Tryck: Elanders, Vällingby 2010
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