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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i brottsbalken;

 

utfärdad den 1 november 2001.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 2 kap. 5 a § och 9 kap. 11 § brotts-
balken skall ha följande lydelse.

 

2 kap.

 

5 a §

 

2

 

    

 

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraftägande
dom, meddelad i främmande stat där gärningen förövats eller i främmande
stat som har tillträtt någon av de överenskommelser som anges i fjärde
stycket, får den tilltalade inte här i riket lagföras för samma gärning,

1. om han har frikänts från ansvar,
2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har ådömts,
3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkställigheten på-

går, eller
4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande staten.
Första stycket gäller inte i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 4, 6 el-

ler 7 såvida inte lagföringen i den främmande staten har skett på begäran av
svensk myndighet eller sedan personen utlämnats från Sverige för lagföring.

Om en fråga om ansvar för en gärning har prövats genom en dom medde-
lad i en främmande stat och om det inte finns hinder mot lagföring på grund
av vad som förut sagts i denna paragraf, får åtal för gärningen väckas här i
riket endast efter förordnande av regeringen eller den som regeringen be-
myndigat.

De överenskommelser som avses i första stycket är 
1. den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om brottmålsdoms in-

ternationella rättsverkningar,
2. den europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lag-

föring i brottmål,
3. konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskaper-

nas finansiella intressen, dock endast om gärningen omfattas av överens-
kommelsen,

4. protokollet den 27 september 1996 till konventionen om skydd av Eu-
ropeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen
omfattas av överenskommelsen,
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5. konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänste-
män i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens  medlemsstater
är delaktiga i, dock endast om gärningen omfattas av överenskommelsen,

6. konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den
14 juni 1985,

7. konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska gemenskapernas
medlemsstater om förbud mot dubbel lagföring, och

8. andra protokollet den 19 juni 1997 till konventionen om skydd av Euro-
peiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen om-
fattas av överenskommelsen. 

Har ett brott begåtts delvis här i riket och delvis också inom den medlems-
stats territorium där domen meddelats, skall första stycket tillämpas om gär-
ningen omfattas av de överenskommelser som anges i fjärde stycket 3–5 el-
ler 8 eller om domen meddelats av stat som tillträtt en överenskommelse
som anges i fjärde stycket 6 eller 7.

 

9 kap.

 

11 §    

 

För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpress-
ning, ocker, grovt häleri eller grovt penninghäleri och för stämpling till grovt
häleri eller grovt penninghäleri döms till ansvar enligt bestämmelserna i 23
kap. Vad som anges i 23 kap. 3 § skall dock inte gälla i fråga om försök till
utpressning. 

Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri dömes den som
för att bedraga försäkringsgivare eller eljest med bedrägligt uppsåt skadar
sig eller annan till person eller egendom. Detsamma skall gälla, om någon
med uppsåt som nyss sagts söker åstadkomma sådan skada. Har han innan
skadan inträtt frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, skall han vara fri
från ansvar.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)


