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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av 
strafftid m.m.;

 

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om lagen (1974:202) om be-
räkning av strafftid m.m. 

 

dels

 

 att 22 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 19 a §, av följande ly-
delse.

 

19 a §    

 

Om någon har dömts till fängelse på viss tid eller om domstol, med
tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd
skall avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om
brott, som prövats genom dom i målet, under en sammanhängande tid av
minst 24 timmar har varit berövad friheten som anhållen, häktad eller inta-
gen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning med stöd av 10 § lagen
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, skall tiden för frihetsberö-
vandet, till den del därunder inte samtidigt skett verkställighet av dom i an-
nat mål, anses som tid under vilken den utdömda påföljden verkställts i an-
stalt.

Om rätten har undanröjt en villkorlig dom eller en skyddstillsyn och i stäl-
let dömt till fängelse på viss tid, skall första stycket tillämpas, i den mån till-
godoräknande inte skett enligt första stycket eller 33 kap. 6 § tredje stycket
brottsbalken, även i fråga om

1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen eller domen på
skyddstillsyn,

2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken förordnats att den
villkorliga domen eller skyddstillsynen skall avse även ytterligare brott samt

3. sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje
stycket brottsbalken.

 

22 §

 

2

 

    

 

Skall enligt 19 a § eller domstols förordnande enligt 33 kap. 7 §
brottsbalken fängelse anses verkställt till visst antal dagar, skall först beräk-
nas slutdag utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen. Det-
samma gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas som
tid varunder straffet verkställts.
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Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.
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Senaste lydelse 1993:202.

SFS 2000:176
Utkom från trycket
den 27 april 2000
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SFS 2000:176

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000. Om domstol före ikraftträ-
dandet har förordnat att fängelse skall anses verkställt till visst antal dagar,
tillämpas 22 § i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)


