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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i brottsbalken;

 

utfärdad den 6 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2 kap. 3 § brottsbalken skall ha föl-
jande lydelse.

 

2 kap.

 

3 §

 

2

 

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

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om det
begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättningen å
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 nå-
gon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för annat än-
damål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd
i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten eller som tillhör Polisens utlands-
styrka,

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

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menighet
eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats
mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning el-
ler mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,
försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska va-
pen, olovlig befattning med minor eller osann eller ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fäng-
else i fyra år eller däröver.
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Bet. 2000/01:JuU8, rskr. 2000/01:77.
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Senaste lydelse 2000:345 (2000:646).

SFS 2000:1157
Utkom från trycket
den 7 december 2000
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Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

Denna lag träder i kraft den 8 december 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Anders Perklev
(Justitiedepartementet) 


