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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i brottsbalken;

 

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 3 kap. 7 och 8 §§ samt 23 kap. 2 §
brottsbalken skall ha följande lydelse.

 

3 kap.

 

7 §

 

2

 

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för 

 

vållande till an-
nans död

 

 till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. 
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas  
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller

skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller an-
nars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

 

8 §

 

3

 

Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller
sjukdom som inte är ringa, döms för 

 

vållande till kroppsskada eller sjukdom

 

till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om

brottet är grovt skall särskilt beaktas
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag,

eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller

skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller an-
nars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

 

23 kap.

 

2 §

 

Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott, 
1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller

för att täcka kostnader för  utförande av ett brott, eller 
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2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, samman-
ställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att
användas som hjälpmedel vid ett brott, 

skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han
inte gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök.

I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling
förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon sö-
ker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.

Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under den högsta
och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Högre
straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i åtta år eller
däröver kan följa på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle
fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)


