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Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Genom beslut den 15 april 1992 bemyndigade regeringen dåvarande che-
fen för Justitiedepartementet tillkalla kommitté med högst sjuatt en
ledamöter med uppdrag göra vissa frågoröversynatt rören av som
påföljdssystemet.

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefen den 30av
april 1992 chefsrådmannen Axel Lundquist ordförande i kommitténsom

den 20 maj 1992 övriga ledamöter nuvarandesamt generaldirektö-som
Britta Bjelle, riksdagsledamoten Sigrid Bolkéus, ingenjören Kjellren

Eldensjö riksdagsledamöterna Ingbritt Irhammar, Göran Magnussonsamt
och Jerry Martinger. Som ytterligare ledamöter förordnades den 21
december 1992 dåvarande riksdagsledamoten Karl Gustaf Sjödin och den
15 januari 1993 socialsekreteraren Birgitta Rasmussen.

Axel Lundquist avled i september 1993. Till ordförande för-ny
ordnades den 7 oktober 1993 hovrättslagmannen Erland Aspelin. Den 24
oktober 1994 entledigades Jerry Martinger och förordnades riksdags-
ledamoten Gun Hellsvik ledamot. Den 14 november 1994som ent-
ledigades GustafKarl Sjödin. Samma dag förordnades riksdagsledamoten
Kia Andreasson ledamot.som

Att sakkunniga delta i kommitténs arbete förordnades den 20 majsom
1992 krirninalvårdsdirektören Gunnar Engström, professorn Madeleine
Leijonhufvud, hovrättslagmannen Staffan Levén, distriktsåklaga-numera

Jerry Ruijsenaars och advokaten Ulf Strandmark. Som ytterligareren
sakkunniga förordnades den 8 januari 1993 departementsrädet Fredrik
Wersäll, den januari11 1993 filosofie doktorn Jan Andersson, den 7
oktober 1993 lagmannen Sigurd Heuman och den maj17 1994 numera
hovrättsrädet Martin Borgeke.

Som sekreterare kommittén Martinhar Borgeke tjänstgjort under
tiden den maj1 1992 den junil 1994. Hovrättsassessorn Mats Loberg-

tjänstgjorthar biträdande sekreterare under tiden den juni1 1992som -
juniden 1 1994 och sedan sistnämnda datum sekreterare. Undersom

tiden januariden 1 31 1993 har hovrättsassessorn Ylva Norlingmars-
Jönsson tjänstgjort biträdande sekreterare. NilssonBob Hjorth harsom
tjänstgjort biträdande sekreterare under tiden den juni1 31som -
december 1993 och alltsedan juniden 15 1994.

Kommittén har antagit Straffsystemkommittén Ju 1992:07.namnet
Kommittén överlämnar härmed sitt betänkande Ett reformerat

straffsystem.
Ledamöterna Britta Bjelle och Gun Hellsvik har reservationer.avgett

Särskilda yttranden har ledamöterna Kia Andreasson och Kjellavgetts av



övrigtMadeleine Leijonhufvud. I be-sakkunnigaEldensjö ärsamt av
enhälligt.tänkandet

härmed slutfört.Utredningsuppdraget är

1995i oktoberStockholm
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BolkéusSigridBritta BjelleKia Andreasson

Ingbritt IrhammarHellsvikGunEldensjöKjell

Birgitta RasmussenGöran Magnusson

Loberg/Mats

HjorthBob Nilsson



SOU 1995:91

Innehåll

Del I

Sammanfattning 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Författningsförslag 29. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Förslag till lag ändring i brottsbalken 29om . . . . . . . . . . .2 Förslag till lag ändring i rättegångsbalken 104om . . . . . . . .3 Förslag till lag ändring i lagen 1946:804om om
införande rättegångsbalken 114av nya . . . . . . . . . . . . . . .4 Förslag till lag ändring i lagen 1974:202om om
beräkning strafftid 115av m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Förslag till lag ändring i lagen 1974:203om om
kriminalvård i anstalt 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Förslag till lag ändring i passlagen 1978:302 132om . . . . .7 Förslag till lag ändring i bötesverkställighetslagenom
1979:189 133. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .8 Förslag till lag ändring i lagen 1991:2041om om
särskild personutredning i brottmål, 135m.m . . . . . . . . . . . .9 Förslag till övervakningsförordning 138

. . . . . . . . . . . . . . .

Del

Förkortningar 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Bakgrund och allmänna överväganden

1 Inledning 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Direktiven 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Utredningsarbetet 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Pâföydssystemet i drag 27stora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 De olika påföljdernas innehåll 27. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Valet mellan de olika påföljderna 29. . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1995:91

33påföljdemas användningBrottsutvecklingen och3 . . .. . . .
33Brottsutvecklingen3.1 . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 36användningPåföljdernas3.2 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

39straffsystemetövervägandenAllmänna4 om . . . . . .. . . . .
39Bakgrund4.1 . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 39Inledning4.1.1 . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 41framEtt straffsystem4.1.2 växer . . . . .. . . . . . . .
42Straffteorier4.1.3 . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 43Straffrättsskolor4.1.4 . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . kritikenochpåföljdssystemBrottsbalkens4.1.5 mot
44detta . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 47påföljdssystemet4.1.6 nuvarandeDet . . . . .. . . . . .
52straffsystemprinciper förGrundläggande4.2 ett . .. . . . . . .
52Inledning4.2.1 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 54straffsystemkrav4.2.2 Allmänna ett . . . . . .. . . .
57Humanitet i4.2.3 systemet . .. . . . . . . .. . . . . . . 59Målsättningar med reform4.3 en . . . .. . . . . . . . .. . . . .

uppbyggnadStraffsystemetsB

61fängelseAlternativen till5 . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . 61straffsystemetingå ialternativ till fängelse börVilka5.1 . .. 61Direktiven5.1.1 . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .överväganden 62förslag5.1.2 och . . .. . . . . . . .. . .
71införasvillkorligt fängelse5.2 Bör . . .. . . . . . .. . . . . . .
71Inledande synpunkter5.2.1 . . . . .. . . . . . . . .. . . 71Direktiven5.2.2 . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 73behandlingtidigare5.2.3 Frågans . . . . . . . . .. . . .överväganden 81och förslag5.2.4 .. . . . . .. . . . . . .

93Straffbestämningsprinciper6 . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 93Direktiven6.1 .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 94Gällande6.2 rätt . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 94konstruktionAllmänt regelsystemets6.2.1 om . . . . . .
95Påföljdernas inbördes stränghet6.2.2 . . . . . .. . . . .
956.2.3 Straffskalorna . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 96Straffvärde6.2.4 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 99brottslighettidigareGärningsmannens6.2.5 . .. . . . .

vidomständighetertill vissa6.2.6 Hänsynstagande
99Straffvärdesidan brottetsom . . . . . .. . . . . . . 102Påföljdseftergift6.2.7 . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .

pâföljds-principerna förgrundläggande6.2.8 De
102bestämningen . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 103Särskilt ungdomar6.2.9 om . . . . . . .. . . . . . . .. .



SOU 1995:91

6.2.10 Psykisk störning 104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2.11 Villkorlig dom 104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2.12 Skyddstillsyn 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2.13 samhällstjänst 107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kontraktsvård6.2. 14 109

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frågans tidigare behandling,6.3 111m.m. . . . . . . . . . . . . . . .

till6.3.1 Bakgrunden 1989 års reform 111
. . . .. . . . . . .

framförts6.3.2 Kritik de nuvarandemotsom
reglerna 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .överväganden6.4 och förslag 113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

inriktningen förslagen 1136.4.1 Allmänt om . . . . . . .
Straffbestämningsreglernas 1166.4.2 struktur

. . . . . . . . .
6.4.3 straffvärde 118Brottets

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.4 Omständigheter vid sidan brottets straff-av

straffeftergift 121värde samt . .. . . . . . . . . . . . .
Straffens inbördes 1266.4.5 stränghet

. . . . . . . . . . . . .
6.4.6 Kriterierna tillför val mellan fängelse och

alternativa 128fängelse straff
. . . . . . . . . . . . . ..

Kriterierna prövotidsstraff6.4.7 för val mellan
övervakningsstraff 142och

. . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.8 kriterierna för val samhälls-Närmare om av

147tjänst
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

olika fängelsestraff 1556.4.9 Valet mellan former av . . . .
kriterierna för val kontrakts-6.4.10 Närmare om av

158vård
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

till fängelseStraffmätning inom för de6.4.l1 ramen
163alternativa straffen

. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Särskilt valet straff för 1656.4.12 om ungaav . . . . . . . . .

i13 särskilda skälen för skyddstillsyn6.4. De nu-
30 9 § 167varande kap. BrB

. . . . . . . . . . . . . . .
6.4.l4 Utdömande straff 169än ett m.m.av mer . . . . . . .

173Verkan tidigare brottslighetav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inledning 173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direktiven 173

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Gällande 174rätt . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

återfall 1747.3.1 Allmänt om . . . . . . . . . . . . . . . . ..Återfallets pâföljdsvalet7.3.2 betydelse för 175
. . . . . . .Återfallets straffmätningen 1767.3.3 betydelse vid

. . . . . .Återfallets förverkande7.3.4 betydelse för av
Villkorlig frihet 178

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frågans tidigare behandling 1797.4

. . . . . . . . . . .. . . . . . . .Överväganden 180och förslag7.5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

återfallets betydelse7.5.1 Allmänt om synen
straffbestämningen 180för

. . . . . . . .. . . . . . . . .Återfallets 1857.5.2 betydelse för valet straffav . . . . . . .



SOU 1995:91

êlterfallets7.5.3 betydelse för straffmätningen 189
. . . . .7.5.4 Aterfallets betydelse för förverkande vill-av

korlig frihet 191. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

StraffensC innehåll

8 Böter 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Direktiven 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2 Gällande rätt, 194m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.3 Betalningsfrekvensen 198. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.4 Böter i stället för andra straff 200. . . . . . . . . . . . . . . . .8.4.1 Frågans tidigare behandling 200. . . . . . . . . . . . .överväganden8.4.2 och förslag 201. . . . . . . . . . . . . .8.5 Böter i kombination med andra straff 207
. . . . . . . . . . . . .8.5.1 Frågans tidigare behandling 207
. . . . . . . . . . . . .överväganden8.5.2 och förslag 208. . . . . . . . . . . . . .Åtgärder8.6 för säkerställande böter betalas 210attav . . . . . . . . .8.6.1 Frågans tidigare behandling, 210m.m. . . . . . . . . .Överväganden8.6.2 och förslag 210. . . . . . . . . . . . . .

9 Prövotidsstrajj 213. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .9.1 Direktiven 213. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2 Gällande rätt 213. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .9.2.1 Det nuvarande tillämpningsområdet för
Villkorlig dom, 213m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2.2 Innehållet i påföljden, 214m.m. . . . . . . . . . . . . .9.3 Frågans tidigare behandling 216. . . . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden9.4 förslagoch 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.1 Straffets benämning 217. . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.2 Allmänna utgångspunkter för prövotids-
straffets utformning 218. . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.3 Prövotidsstraffets grundläggande innehåll 219

. .. . .9.4.4 Prövotidens längd 220
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.5 Beslut angående vad den dömde skall iaktta

under prövotiden, 221m.m . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4.6 Reaktionen vid misskötsamhet 224
. . . . . . . . . . . .

Övervakningsstraf10 225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1 Direktiven 225. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .10.2 Gällande rätt 225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .10.2.1 Det nuvarande tillämpningsområdet för
skyddstillsyn, 225m.m. . . . . . . . . . . . . . . .. . .10.2.2 Innehållet i påföljden, 226m.m. . . . . . . . . . . . . .10.3 Frågans tidigare behandling 229. . . . . . . . . . . . . .. . . . .överväganden10.4 och förslag 230. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1995:91

10.4.1 Straffets benämning 230. . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4.2 Allmänna utgångspunkter för övervaknings-
straffets utformning 231. . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖvervakningsstraffetsI0.4.3 grundläggande
innehåll 233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4.4 Verkställighetstiden 237. . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4.5 Förordnande övervakare, personutredning,av

240m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4.6 Beslut angående vad den dömde iakttaskall
under verkställigheten 241. . . . . . . . . . . . . . . . .10.4.7 Kontrollen beslut vad den dömde skallav om
iaktta under verkställigheten 243. . . . . . . . . . . . .10.4.8 Reaktionen vid misskötsamhet 244. . . . . . . . . . . .Övervakningsstraff10.4.9 i kombination med annat
straff 247. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Samhällstjänst 249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.1 Direktiven 249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.2 Gällande rätt 250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.2.1 Allmänt samhällstjänst 250om . . . . . . . . . . . . . .11.2.2 Något tillämpningsområdet 250om . . . . . . . . . . .11.2.3 Påföljdens konstruktion 251. . . . . . . . . . . . . . .11.2.4 Förfarandet före samhällstjänstdom 252en . . . . . .11.2.5 Arbetsplatser och arbetsuppgifter 252. . . . . . . . . .1l.2.6 Reaktionen vid brott föreskrifter 253mot . . . . . . .11.3 Frågans tidigare behandling 254. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.4 Utländsk rätt 254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.5 Erfarenheter från försöksverksamheten 255. . . . . . . . . . . .överväganden11.6 och förslag 255. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.6.1 Alternativstraff skall 255anges . . . . . . . . . . . . . .11.6.2 Antalet timmar samhällstjänst 257. . . . . . . . . . . .11.6.3 Kravet samtycke behålls 259. . . . . . . . . . . . .11.6.4 Ansvaret för och tillgången samhälls-
tjänstplatser 263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.6.5 Närmare verkställigheten 267om . . . . . . . . . . . .11.6.6 Reaktioner vid misskötsamhet 269. . . . . . . . . . . .

12 Fängelse elektronisk övervakning 271genom . . . . . . . . . . . .12.1 Direktiven 271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.2 Frågans tidigare behandling 271. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.3 Olika tekniska hjälpmedel vid intensivövervakning 272
. . . . .12.4 lntensivövervakning med elektroniska hjälpmedel i

andra länder 275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.4.1 Förenta staterna 275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.4.2 lntensivövervakning med elektroniska hjälp-
medel utanför Förenta 280staterna . . . . . . . . . . .



SOU 1995:9110

281Försöksverksamheten12.5 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 281Inledning12.5.1 . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 282Bakgrund12.5.2 . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .intensivövervakning,Förutsättningar för12.5 3
. 282m.m. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. verkställighet utanförföreFörfarandet125.4

284anstalt . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 285Verkställighetsinnehållet12.5.5 . . . . . . . . . . . .. . . 288misskötsamhet,Reaktionen vid12.5.6 m.m. . . .. . . .
utvärderingrådetsBrottsförebyggande12.5.7 av

289försöksverksamheten . . . . . . . . . .. . . . . . . .övervägande 290och förslag12.6 . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . elek-för fängelseFörutsättningarna12.6.1 genom
290övervakningtronisk . .. . . . . . . . . . . .. . . .Övervakningsmyndigheten handhar verk-12.6.2
294ställigheten . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 295innehåll,grundläggandeStraffets12.6.3 m.m. . . . . ..

verkställighetsinnehållet 296l2.6.4 Närmare om . . . . . . . .
300Verkställighetstidens längd,12.6.5 m.m. . . . . . . . . . .
305Reaktionen vid misskötsamhet,12.6.6 m.m. . . . . . . .

307Kontraktsvård13 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 307Direktiven13.1 . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 307Gällande13.2 rätt .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 307kontraktsvård13.2.1 Allmänt om . . . . . . . . . . . . ..
307tillämpningsområdetNågot13.2.2 om . . . . . . . . . . .
308konstruktionPåföljdens13.2.3 . . . . . . . . . . . . . . ..

kontraktsvårdsdom 309före13.2.4 Förfarandet en . . . . . .
behandlingsplanen 310Behandlingen och13.2.5 . . . . . . . .

föreskrifter 311vidReaktionen brott13.2.6 mot . .. . . . . . 312fördelning13.2.7 Kostnadsansvarets . . . . . . . . . . . ..
313behandlingtidigareFrågans13.3 . .. . . . . . . . . . . . .. . . .
313kontraktsvården13.4 Erfarenheter av . . . . . .. . . . . . . . . . .överväganden 314förslagoch13.5 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 314Alternativstraff skall13.5.1 anges .. . . . . . . . . . . ..
315huvudförhandlingenPlaneringen förel3.5.2 . . . . . . . .
316kontraktsvårdUtformningen13.5.3 av .. . . . . . . . . .
318Reaktionen vid misskötsamhet135.4 . . . . . . . . .. . .Åtgärder möj-praktiskasäkerställa deför13.55 att
319kontraktsvårdtillligheterna . . . .. . . . . . . ..

325jiigivning,Villkorlig14 m.m. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 325Direktiven14.1 . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 327Gällande14.2 rätt . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 327Inledningl4.2.1 . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 327Villkorlig frigivning14.2.2 . . . . . . . . . . .. . . . . . .



1995:91SOU ll

14.2.3 Frigivningspermission 333. . . . . . . . . . . . . . . . .14.2.4 Disciplinär bestraffning 333
. . .. . . . . . . . . . . . .Frågans tidigare14.3 behandling 335

. . . . . . . . . .. . . . . . . . .Utländsk14.4 rätt 336. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .överväganden14.5 förslagoch 336
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.5.1 Bör med Villkorlig frigivning be-systemet

hållas 336. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vilka14.5.2 regler bör gälla för bestämmandet av
frigivningstidpunkten 339

.. . . . . . . . . . . . . . . .
l4.5.3 Vilken vilkaeller kvotdelar bör användas 347

. . . .l4.5.4 Minimitiden och vissa frånandra undantag
reglerna villkorlig frigivning 350om . . . . . . . . . .l4.5.5 Särskilda regler för vissa kategorier intagna 358

. . .14.5.6 Prövotiden efter Villkorlig frigivning 364
. . . . . . . .Övervakningl4.5.7 efter Villkorlig frigivning 366

. . . . . . .
l4.5.8 Reaktioner vid misskötsamhet vidoch ny

brottslighet Villkorligefter frigivning 370
. . . . . . . .

14.5.9 Beslutsordningen i fråga Villkorlig fri-om
givning 372. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Övergången10 till14.5. vistelse utanför anstalt 375

. . . . . . .

ÖvrigtD

Följdändringar15 381
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

15.1 Allmänt 381
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.2 Närmare för särskildreglerna personutredningom

ibrottmål 381. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.2.l Den nuvarande ordningen 382
. . . . . . . . .. . . . .15.2.2 Konsekvenserna vårt förslag 385av . . . . . . . . . . .

Genomförandet16 förslaget 391av . . . . . . . . . . .. . . . . . . .16.1 Kostnader 391. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .16.1.1 Inledande synpunkter 391
. . . .. . . . . . . . . . . . .16.1.2 Alternativen till fängelse i anstalt och

kriterierna för straffbestämningen 392
. . . . . . . . .Villkorlig16.l.3 frigivning 397

. . . . . . .. . . . . . . . . . .
16.1.4 Resultatet beräkningarna 397av . . . . . . . . . . . . .16.2 Ikraftträdande 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .16.2.l Tidpunkten ikraftträdandetför 398
. . . . . . . . . . . .Övergångsbestämmelser16.2.2 399

. . . . . . . . .. . . . . . .

Författningskømmentar17 401
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Förslaget till ändring i17.1 lag brottsbalken 401om . . . . . . . . .till ändring i17.2 Förslaget lag rättegångsbalken 483om . . . . . .
till17.3 Förslaget lag ändring i 1946:804lagenom om



12 SOU 1995:91

införande rättegångsbalken 487av nya . . . . . . . .. . . . . . .till17.4 Förslaget lag ändring i lagen 1974:202om om
beräkning strafftid 487av m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.5 Förslaget till lag ändring i lagen 1974:203om om
kriminalvård i anstalt 496

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.6 Förslaget till lag ändring i passlagen 1978:302 498om . . . .Förslaget till17.7 lag ändring i bötesverkställighets-om
lagen 1979:189 499. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.8 Förslaget till lag ändring i 1991:2041lagenom om
särskild personutredning i brottmål, 500m.m. . . . . . . . . . .till17.9 Förslaget övervakningsförordning 502

. . . . . . . . . . . .

Reservationer,E m.m.

Särskilt yttrande Kia Andreasson 519av . .. . . . . . . . . . . . . . ..Reservation Britta Bjelle 520av . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Särskilt yttrande Kjell Eldensjö 521av . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Reservation Gun Hellsvik 523av . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Särskilt yttrande Madeleine Leijonhufvud 528av . . . . . . . . . . . . .

Del III

PåföljdssystemetsBilaga 1 uppbyggnad frågans tidigare-
behandling ll. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Bilaga 2 Utländsk konventioner, 21rätt, m.m. . . . . . . . . . . . . .BetalningsfrekvensenBilaga 3 vid Riksskatteverketsböter -
undersökning 55

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
frihetsberövande påföljder frågans tidigareBilaga 4 Icke -

behandling 59
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..BRÅBilaga 5 Utdrag PM 1994:3, Samhällstjänstur som

alternativ till fängelse Tommy Andersson och
Lars Alexandersson 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IntensivövervakningBilaga 6 elektroniskmed kontroll de-
först sju månaderna GabriellaJan Andersson och
Roupé 111

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilaga 7 Erfarenheter kontraktsvården 135av . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 8 råd från Kriminalvårdsstyrelsen,Allmänna

1993:1ARK 139
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Villkorlig frigivning frågans tidigareBilaga 9 behandling 153- . . ..
Villkorlig frigivningBilaga 10 utländsk 215rätt- . . . . .. . . . . . . .ÖvergångsbestämmelserBilaga 11 227

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÅterfallBilaga 12 i brott Jan 231Andersson
. . . . . . . . . . . . . . .

13 PåföljdsutredningenBilaga Några tankar rörande-
ickede frihetsberövande påföljderna 259

. . . . . . . . . . . .



SOU 1995:91 Sammanfattning 13

Sammanfattning

Bakgrund

Brottsbalken innehöll dennär trädde i kraft år 1965 påföljdssystemett
till delar byggde på andra idéer destora än präglade densom gamlasom

strafflagen. Tyngdpunkten vid påföljdsbestämningen blev väljaattnu en
påföljd tillgodosåg den tilltalades behov vård och behandlingsom iav
det enskilda fallet. Valet skulle grundas på prognostisk bedömningen av

vårdbehov,detta hur det och hur det lämpligenstort borde mötas.var
Den brottsliga gärningen och dess straffvärde sköts därmed i bakgrunden

tillmättesoch i många fall liten betydelse det gälldenär det straffrättsliga
ingripandet.

Redan i samband tillkomstenmed brottsbalken fanns kritik be-av mot
handlingstanken. Denna kritik sigväxte sedan allt starkare. Den fick
stöd i forskningsrapporter visade de behandlingsinriktade på-attsom
följderna inte de förväntade resultaten. Man kunde också påvisagav att
det faktiskt inte möjligt med någon säkerhetstörreatt ställavar

i enskilda fall. Ett byggde behandlingstankenprognoser system som
framstod därför allt inkonsekvent och orättvist saknademer som samt
trovärdighet.

Kritiken kom till samlat uttryck i Nytt straffsystemrapporten
BRÅ.l977:7, presenterades arbetsgrupp inom Isom av en rapporten

skisserades också ordning grundades bl.a. sådanaen annan som
principer inte straffas för behöver vårdatt därförsom attman utanman

har begått brott straffetatt skall förutsebartett och ståman samt att vara
i rimlig proportion till brottet. Arbetsgruppens betonande rättvisa,av
förutsebarhet, likhet inför lagen och krav på proportionalitet mellan brott
och straff blev vägledande för den fortsatta straffrättspolitiken. Upp-
giften föreslå förändringar det straffrättsliga påföljdssystemetatt ladesav
därefter på Fängelsestraffkommittén och Frivårdskommittén. I sitt
betänkande Påföljd för brott SOU 1986:13-15 förordade Fängelse-
straffkommittén bl.a. regler för straffmåtning och påföljdsval. Dessanya
förslag ledde till lagstiftning år 1989. Därigenom fördes de nya

Ändringarnakriminalpolitiska idéerna i BrB. emellertid intevar
heltäckande och delar påföljdssystemet kom fortfarande präglasav att av
behandlingstanken.

Frivårdskommitténs huvuduppgift finna effektiva alternativ tillattvar
frihetsstraff. Kommitténs arbete resulterade bl.a. i kontraktsvårdatt
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Årskyddstillsyn. 1989 påbörjadesmöjlig föreskrift vidinfördes som en
Även samhällstjänst, fort-samhällstjänst.också försök medett som

meddelasförsöksverksamhet, kanföremål förfarande är som enen
skyddstillsyn.föreskrift vid

genomgripande BrB:svaritVårt uppdrag har översyngöraatt aven
från behandlingstankevi tagit avstånd denDärvid harpåföljdssystem.

Videtta hartidigare prägladeprognostänkandeoch det system.som
till påföljdssystemetmålövergripandedet attattettansett sevara

förutsebarhetproportionalitet, rättvisa, klarhet,de kravtillgodoser
humanitet. Endet präglasmåste ställasoch konsekvens samt att avsom

stakadesdensåledes varit fortsätta vägutgångspunkt har utatt som
påföljdsbestämningsreform.1989 årsgenom

på sådantutformatpåföljdssystemetGivetvis angeläget ärdetär ettatt
allmänpreventivamåstemotverkas. Därför över-brottslighetsätt att

lagstiftningsnivå,skall skeVi dettabeaktas.väganden t.ex.attmenar
också finnas förgång skälNågon kan detkrirninalisering.vid beslut om

allmänpreventivaprejudikatbildning beaktavid sindomstolenHögsta att
videnskilda fallet, dvs. valstraff i detVid bestämmandetskäl. avav

allmänpreventivaingadock i övrigtstraffmätningen, börstraff vidoch
bl.a. medhängerdomstolarna. Dettaöverväganden göras attsammanav

allmänpreventiv betydelse.saknaenskilda regeldomar antassom
skapastraffsystemetviktigt mål för reform ärEtt att etten av

i enskildaanvändning detolika straff vilkassammanhållet medsystem
kriterier.fallet typstyrs samma avav

mål.viktigtfängelsestraffanvändningenminska ärAtt ett annatav
dennegativa effekterharstraff allmäntFängelse är settett somsom

anstaltsan-isoleras,innebär den dömdeInlåsningendet.drabbas attav
samhällsliv.återgå till normaltfår svårtmånga gångeroch ettattpassas

mycket dyrt. Församhällsekonomisk synpunktockså frånFängelse är
in-allmänpreventiva skäl elleranförs oftaanvändning fängelseav

generelltför fängelseinga beläggfinns dockkapaciteringsskäl. Det att
Under-andra straffallmänpreventiva verkningar änskulle ha bättresett .

fängelseinkapaciteringseffekternaockså ärvisarsökningsresultat att av
fängelseanvändningenökningavsevärdDet krävsblygsamma. omaven

marginella resultat.nåskall änannatman
användningenminskaambitionfunnitstidlång har detUnder atten

riktning,gått iemellertid ävenUtvecklingen harfängelse. motsatt omav
föregåendemednågot jämförtår 1994 sjönkfängelsestraff underantalet

målsättningenkraftfulla åtgärder,bedömningenligt vårkrävsår. Det om
nås. Dettafängelsestraffen skallkortaminska åtminstone depåtagligtatt

Menalternativ till fängelse.bärkraftigaanvisakanförutsätter att man
tydliga kriterierfinnslagstiftningeniviktigt detminst lika är att som

olika straffen.använda deskallsituationer domstoleni vilkaklargör
visat behovetsamhällstjänst harmedförsöksverksamhetenSärskilt av
genomgåendesamhällstjänstentill ärinställningensådana. Trots att

omfattning.litenisamhällstjänstpositiv har använts
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Alternativen till fängelse kap. 5

förutsättningEn för det skall möjligt nedbringa antaletatt attvara
fängelsestraff således det finnsär bärkraftiga alternativ till fängelse.att
Vårt innebärförslag straffsystemet liksom bör erbjuda domstolar-att nu

möjligheter döma både till straff verkställs med kontroll iattna som
frihet tilloch straff saknar detta inslag. Vidare bör samhällstjänstsom

elektroniskoch övervakning införas självständiga straff i detsom
ordinarie straffsystemet. Också kontraktsvård bör utformas ettsom
självständigt straff. Genom de olika alternativen till fängelse kan man
åstadkomma reaktioner såväl allmänheten de dömda kansom som
uppfatta så ingripande de kan jämföras med längre tidsävenattsom en
fängelsestraff. Samtidigt blir straffsystemet humanare. Dessutom kan
betydande samhällsekonomiska besparingar göras.

När det gäller straffsystemets måsteuppbyggnad grundläggandeen
regel tillgodoser berättigade krav på klarhet ochatt systemetvara
enkelhet. Man kan generellt tycka anvisar mångaatt ett system, som
olika straff på olika nivåer och olikamed grader tvång, kan verkaav
komplicerat. Det förutsätts nämligen kriterierbestämmer föratt man
tillämpningen de olika straffen och reglerar hur straffen skall förhållaav
sig till varandra. En tanke därför har förts fram har varit attsom man
bara skall ha två straff i nämligen fängelse och böter. Detsystemet,
skulle dock inte nödvändigt i varje särskilt fall låta fängelse-att ettvara
straff i verkställighet. I stället kunde tilldöma villkorligtman
fängelse. Verkställigheten skulle därmed anstå,kunna den dömdeom
underkastade sig vissa ingripanden i frihet, övervakning,t.ex. sam-
hällstjänst eller elektronisk övervakning.

Vi har under utredningsarbetet ingående diskuterat sådant straffsys-ett
Man kan likna viddet "hatt" icke frihetsbe-deträs övertem. en som

straffenrövande medan fängelse och böter står kvar utanför "hatten".
När domstolen dömde till fängelse skulle samtidigtden bestämma, om
straffet skulle villkorligt och i så fall vilka ingripanden i frihetvara som
den dömde under viss bestämd prövotid skulle underkastas. Bröt denen
dömde de villkor gällde prövotiden,under skulle fängelsestraf-mot som

principfet i i verkställighet.
ordningEn detta slag, påminnermycket denav som om som

tillämpades den gamla strafflagens tid, vidkan första påseendeett
förefalla bestickande enkel, lättöverskådlig och värd När detpröva.att
gäller "hattmodellen"hur skulle komma fungera i praktikenatt attse
uppkommer dock rad skäl talar den.moten som

Man kan till början fråga sig, det verkligen nödvändigtär atten om
i alla fall, där varken brottets straffvärde eller återfallssituatio-ellerart

talar för fängelse, likväl tilldöma detta straff. För den förnen som
första gången och kanske aldrig sig skyldig till brott integörmer av



Sammanfattning16 SOU 1995:91

allvarlig beskaffenhet, fängelsealltför förefaller alltför drastisktettvara
låt bli villkorligt.straff, det kanattvara

straffsystemet skall uppfattas trovärdigt måste hållaFör att som man
vid den inte uppfyller villkor bestämts förfast kravet deatt som som

prövotiden får sig det straffet. Eftersom återfalls-underkasta utmätta
och i framtiden kan förväntas förhållandevisfrekvensen är även vara

i praktiken innebära "hattmodellen" tillkommer detta lederhög, att ett
i minst för de lagöverträdarnabruk fängelse anstalt. Inteökat av yngre

innebära fängelse. Detta ytterligareskulle den kortare ärväg mot etten
införa sådan form villkorligt fängelse.skäl talar mot attsom en av

förhåller sig inte heller så villkorligt fängelse enligt dennaDet att
blir så lättöverskâdligt vid påseendemodell enkelt och det förstaettsom

Avsikten ickeförefalla. "hatten" skall alla dekan är att rymma
straff alternativ till fängelse.frihetsberövande kan Domstolensom vara

alltså inte nöja sig med döma till villkorligt fängelse måstekan att utan
reaktionvilken skall straffet underbestämma ersättaannan som

övervakning, samhällstjänstprövotiden. Skall domstolen förordna om
elektronisk övervakning Och vad bör gälla för verkstäl-eller närmare

olika villkorligt fängelse förhålla sigligheten skall de formernaHur av
missköter sigtill varandra Hur skall domstolen förfara den dömdeom

alltid till ovillkorligt fängelse eller skall i vissa fallskall detta leda man-
fingrarna" mån till"se mellan I vad skall domstolen hänsynkunna ta

innan blir ovillkorligtdel straffet verkställts det tal ettatt av omen
sådana frågor måstefängelsestraff Det uppkommer rad besvarassomen

lagreglering, inte det villkorliga fängelset skall blioch kräversom om
strida principerna förutsebarhet ochsvåröverskådligt och konse-mot om

kvens.
möjligt iutredningsarbetet undersökt det olikaVi har under är attom

undgå allvarli-modifiera "hattmodellen" för därmed dehänseenden att
möjlighet minska behovetbristerna med denna. En attgaste av

omvandling till ovillkorligt fängelsestraff skulle kunna förkortaattvara
prövotiden, så fängelsestraffets längd.den svarade det utmättaatt mot

vår uppfattninginte heller denna skulle enligt lösa problemen.Men väg
Undersökningar visar nämligen återfall i utsträckningmycketatt stor

menings-början prövotid. inte hellerinträffar under Det kan ansesav en
så prövotider oftaförordna övervakning under kortafullt att enom -

frågamånader i skulle blidet regeleller ett om.par som-
villkorligt fängelseVår blivit "hattmodell" medslutsats har äratt en

sådan inte bör förordas.med så allvarliga svagheterförbunden att en
villkorligt fängelse enligti införandeVi har stället övervägt ett av

villkorligtsådan konstrueramodeller. En skulle kunnaandra attvara
självständigt tillämpas först andrastraff kundefängelse närett somsom

fängelsestrafffrihetsberövande straff redan ellericke prövats ett annars
tilli så fall dömaofrånkomligt. Domstolen skulle kunnaframstod som

prövotidvillkorligt fängelse förordna den dömde undersamt att en
kontraktsvård. Ettsig samhällstjänst ellerskulle underkasta annat
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alternativ låta intensivövervakningär med elektroniska hjälpmedelatt
omfattas villkorligt fängelse. Vi dock det bättreär avsevärtav attmenar

samhällstjänst ochgöra kontraktsvård till självständigaatt straff där ett
alternativt fängelsestraff i domen intensivövervakning medsamtanges
elektroniska hjälpmedel till form fängelse.en av

Vi sålundahar kommit fram till straffsystemet inte innefattaböratt
villkorligt fängelse. I stället förordar vi i straffsystemet ingåskall deatt
självständiga straffen böter, prövotidsstraff, övervakningsstraff, sam-
hällstjänst, fängelse och kontraktsvård. När dömer till fängelserätten
skall den bestämma straffet skall verkställas elektronisk över-om genom
vakning ieller anstalt. Prövotidsstraff och övervakningsstraff motsvarar
de nuvarande påföljderna villkorlig dom respektive skyddstillsyn.

Straffbestämningsprinciper kap. 6

Inledande synpunkter

Man bör flera skäl försiktig det gällernär ändra grundernaav attvara
för reglerna straffbestämning. De ändringar genomfördes årom som
1989 har mottagits väl och ibör delar ligga fast. Det finnsstora trots

anledningdetta genomföra olikarad reformer. Det sålundaatt ären
ologiskt prognosbetonade och behandlingsinriktade skäl alltjämtatt är
bestämmande för tillämpningen villkorlig dom och skyddstillsyn,av

påsedan de goda grunder avskaffats för fängelse. Vidare krävs det
delvis andra regler för straffbestämningen, verkligen skallom man
kunna fängelsestraffersätta med alternativa reaktioner. När sam-
hällstjänst och fängelse elektronisk övervakning införs igenom
straffsystemet måste det dessutom finnas kriterierklara för användningen

dessa straff, så de inte i praktiken kommer prövotids-att ersättaav att
straff eller övervakningsstraff.

Kriterier för strafbestämningen m.m.

Vårt förslag innebär i princip kriterier brottets straffvärdeatt samma -
och tilltaladesden tidigare brottslighet kommerart samt valetatt styra-

samtliga straff. Prognostiska och behandlingsinriktade kriterierav som
sikte på lagöverträdarens behov straff och dess verkan itar framtidenav

vi flera skäl olämpliga. Kriminologisk forskning haranser av vara
nämligen visat både det faktiskt inte möjligt i det enskildaär falletatt att

träffsäkragöra skötsamhet och "välförhållanden" åter-prognoser om
fallsrisker och de individualpreventiva verkningarna olikaatt av
straffrättsliga ingripanden i hög grad osäkra.är

Begreppet straffvärde bör således behållas och liksom utgöranu
grunden för valet straff. Brottets kan enligt nuvarande ordningartav
medföra domstolen bestämmer tillstraffet fängelse varkenatt trots att
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brottslighet motiverartilltalades tidigarestraffvärde eller denbrottets ett
innebär i fortsättningen skallstraff. Vårt förslag detsådant ävenatt vara

vissa med hän-vid straffbestämningen särbehandla brottmöjligt att
emellertid vikten helhetsbe-Vi framhållervisning till attarten. enav

Resultatet dennastraffvärde ochdömning brottets görs.art avav
bedömning vi brottets karaktär.benämnersamlade

innebär intebehovskriterierna bortprognostiskadeAtt atttas
straffbestämningen.föromständigheter skall sakna betydelsepersonliga

förhållanden, hans agerande efterpersonligatill lagöverträdarensHänsyn
billighetsskälbeaktande s.k.skall framför alltbrottet tas avgenomm.m.

billighetsskälenVi föreslår också29 5 §BrB.nuvarande kap. att
vid straffbe-ytterligare innebär hänsynpunkt,utvidgas med atten som

genomgårtilltalade eller hartill denstämningen skall kunna tas att
brottslig-samband medbehandling för missbruk hargenomgått som

omständighet detta slag åberopas endastFör närvarande kanheten. en av
skyddstillsyn.särskilt skäl förettsom

vikt vidockså tillmätasbrottslighet återfall skall kunnaTidigare
förekommitsådan skall detta kunnastraffbestämningen Harse nedan.

straff brottets karaktärväljermedföra domstolen änsträngareettatt
motiverar.

karaktärSammanfattningsvis innebär vårt förslag brottets utgöratt
medföraBillighetsskäl kanför straffvalet.utgångspunkten ettatt

iåterfall i pekari fråga brottlindrigare straff kan komma medan motsatt
riktning.

straffvalet föreslårenhetliga kriterierna fördeSom konsekvens aven
strajj.reaktionerna genomgående benämnsbrottvi de normala motatt

iolika straffen rangordnasföreslår vi deskäl sträng-Av attsamma
Straffen skallingripande de innebär.efter gradenhetshänseende somav

övervakningsstraff,prövotidsstraff,i ordningen böter,bedömaattvara
iövervakning fängelseelektronisk ochsamhällstjänst, fängelse genom

alternativ till samhällstjänst ochKontraktsvård skallanstalt. utgöra ett
därför kontrakts-stränghetshänseende börtvå fängelse. Iformernade av

deninte graderas strängare änvården sätt änannat att anses som
övervakningsstraff.

de olika strajjfenvaletNärmare om av

vitillämpningsområdet olika straffenför degällerNär det attanser
såledesstraffsystemet. Böter börviktig position ihabörböter en

Är tillräckligt ingripandeinteutsträckning. böteritillämpas ettstor
övervakningsstraff.prövotidsstraffi elleraktualiseras första handstraff,

vidtillräckligt ingripande huremellertid intestraff kanDessa anses
råder presumtion förnärvarandebrottslighet Förallvarlig helst. ensom

Ärår straff-till i ellerstraffvärdet uppgår fängelsefängelse, ett mer.om
Vi harpåföljd företräde.icke frihetsberövandevärdet lägre har en

Är år ellerstraffvärdetfinnas kvar.ettårsgränsen börbedömt ettatt mer
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sigdet sårör allvarlig brottslighet fängelse i anstalt normalt börattom
dömas ut.

Kritik har riktats ettårsgränsen skapar tröskelmot kanatt en som ge
otillfredsställande resultat. Den begår brott vilket bedöms haettsom ett
straffvärde fängelse i tio månader sålundakan få Villkorligt.ex. dom
medan någotbara högre straffvärde medför fängelsestraffett ett ett
år. För mildra denna tröskeleffekt föreslår vi samhällstjänstatt skallatt
fogas mellan, å sidan, prövotidsstraff ochett steg över-som ena

Ärvakningsstraff och, å andra sidan, fängelse. straffvärdet högre än
fängelse i åtta månader lägre årän bör samhällstjänst haettmen
företräde vid straffvalet. Den övre för prövotidsstraffgränsen och över-
vakningsstraff kommer alltså normalt vid straffvärdeatt ett motsva-
rande åtta månaders fängelse. Föreligger billighetsskäl skall regelsom
hänsyn först till dessa innan domstolen bedömer vilket strafftas harsom

Ärföreträde. brottets sådan det finns starkare skäl för fängelseart att än
sänks de angivna gränserna.annars,

Avgörande för valet mellan prövotidsstraff och övervakningsstraff blir
tilltaladeden tidigare gjorthar sig skyldig till brott. Ett sådantom

återfallskriterium ansluter ganska tillväl den tillämpningen.nuvarande
Vi dock idet vissa fall bör möjligt för domstolenattmenar attvara
döma till övervakningsstraff den tilltaladeäven inte tidigare harom
dömts till prövotidsstraff. Så kan fallet, tilltaladeden tidigarevara om
har meddelats åtalsunderlåtelserantal eller han skall lagförasett förom

mängd brott.störreen
Som tidigare kan brottetsnämnts enligt nuvarande ordningart

medföra den tilltalade döms till fängelseatt varken brottetstrots att
straffvärde eller den tilltalades tidigare brottslighet motiverar sådantett
straff. Straffbestämmelser vid vilkas tillämpning domstolarna i dag
åberopar brottets vid påföljdsbestämningenart är rattfylleri,t.ex. grovt
våld eller hot tjänsteman, narkotikabrottmot oprovoceradsamt gatu-
misshandel. I dessa fall skall domstolen enligt vårt förslag, med
hänvisning till brottets karaktär, normalt döma till fängelse genom
elektronisk övervakning. Detta straff kommer således fåatt ett stort
tillämpningsområde vid s.k. artbrottslighet. Men samhällstjänstäven kan
här komma i fråga. Vårt förslag innebär inte de möjlig-nuvarandeatt
heterna vid artbrottslighet döma till samhällstjänst bliratt mindre. Vi
föreslår vidare samhällstjänst skall normalstraffet vid brottatt vara mot
totalförsvarsplikten.

Återfall får den betydelsen för straffvalet den upprepadeatt som
gånger döms för brott efter hand skall dömas till allt straff.strängare

Vårt förslag innebär de särskilda begränsningar föratt närvaran-som
Ävende gäller för samhällstjänst bort. i fortsättningen skall docktas

krävas samtycke från den tilltalade. sådantEtt krav har vi också ställt
för fängelse elektronisk övervakning. För lagöverträda-upp genom unga

skall inte finnas några särskilda begränsningar i fråga dessa straffre om
förutom det, liksom för vidnärvarande fängelse, skallatt krävas
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särskilda skäl för demår och15-17synnerliga skäl för dem är somsom
straffen. Dettadöma deskall kunnaår för domstolen18-20 utär att

blir följden deni anstaltfängelsebl.a. medhänger att om ungesamman
övervakning.elektronisksamhällstjänst ellertillsamtyckerinte

förutsättningar genomföratilltaladesbedömning denNågon attav
sig vidintealltså normaltverkställigheten skall göras, sam-vare

övervakning. Menelektroniskvid fängelsehällstjänst eller omgenom
kontraktsvård, iskall hanförutsättningarna föruppfyllertilltaladeden

Kontraktsvård skallstraff i stället.till detta utgöraregel dömas ett
elektroniskfängelsesamhällstjänst ochtill såvälalternativ genom

strafftider till två år.till fängelse i anstalt medövervakning uppsom
beroendeframkal-kontraktsvård missbrukväljaskallDomstolen avom

påkallarföreliggerförhållandenågot särskiltmedel ellerlande annat som
bidragit till brottet harbehandling harochellervård attsomannan

från dennärvarande samtyckeliksom förGivetvis krävsbegåtts.
tilltalade.

Övrigt

kombinera3 § BrBmöjligheten enligt 28 kap.nuvarandeDen att
Däremotvårt förslag upphävas.fängelse skall medskyddstillsyn med

någontill formbrottslighet möjlighet finnas dömaflerfaldigvidskall att
samtidigt till prövotidsstraffdömaeller flera brott ochfängelse för ettav

övrigt.brottsligheten iövervakningsstraff föreller
kombineras medskall kunnaPrövotidsstraff övervakningsstraffoch

straffen med böterkombinera andraNågon möjlighet deböter. att
presumtionföreslår vidare denvi inte. Vi starkare änföreslår som nuen

medförkombineras med böter. Dettaprövotidsstraff skallgäller för att
underlåtaibland skall kunnainte, såsom sker,domstolarnabl.a. att nu

ålagtstilltalade i betaladärför den domenböterdöma attattatt ut
vinning brottet.skadestånd hansmotsvarar avsom

tidigare brottslighet kap. 7Verkan av

liksom för närvarande,enligt vårt förslag,brottslighet skallTidigare
vid straffmätningen ochbåde vid straff,valetbeaktaskunna genomav

ändringar för dessavillkorlig frihet. Vi föreslår vissaförverkande attav
Ändringarna tilli huvudsak dentydligare. ansluterbliregler skall

rättstillämpningen.nuvarande
olikautsträckning de formernaviktigt slå fast i vilkenVi det attanser

gäller förverkandeåterfallsskärpning skall När detanvändas.för av
rådavår meningvid enligtvillkorlig frihet brott skall det närmastnya

frågaskall iske. Däremotpresumtion för förverkande skallatt omen
i sista handstraffmätning vid återfall omvända gälla. Endastdetskärpt

valåterfall. För skärptstraff på grundsåledes högreskall mätas ut av



SOU 1995:91 Sammanfattning 21

straff grund tidigare brottslighet skall det visserligen inte rådaav av
presumtion för så skall ske, å sidanandra inte heller krävasatten men

särskilt starka skäl för det. Man kan här tala "mellanläge".ettom
Vad därefter gäller frågan, vilka omständigheter domstolen skall

vidbeakta bedömningen tidigare brottslighet skall åter-medföraav om
fallsskärpning, vi nuvarande domstolspraxis bör vägledan-attanser vara
de. Vi framhåller vikten domstolen samlad bedömninggörattav en av
de skäl talar för respektive återfallsskärpning. Hänsyn skallemotsom en

till brottslighetens omfattning och till tidden hartas typ samt som
förflutit sedan det tidigare brottet begicks. Vid bedömningen denav
tidigare brottslighetens betydelse bör frågan, brottsligheten frånom mera

utgångspunkterformella likartad ej, tillmätaseller mindreär betydelse.
I stället bör fästa vidavseende brotten allmänt påtyderrent attman om
den tilltalade systematiskt sig centrala isätter samhället.över normer
Liksom för närvarande bör både vid straffmätningen och vidman
förverkande villkorlig frihet in brottslighetens allvar.vägaav

Böter kap. 8

Vi föreslår vidgad användning böter mellan dengränsenatten av genom
lägre graden och normalgraden vid förmögenhetsbrottende centrala och
häleribrottet höjs. Vidare föreslår vi brottsbeteckningarna snatteri,att
bedrägligt beteende och undandräkt och den lägre gradenutmönstras att

de aktuella brotten får beteckning normalgradenav samma som av
respektive brott beteckningen häleriförseelse församt att reserveras
häleribrott inte uppsåtligt. Enligt vår bedömningär kan dettasom
medföra påtaglig ökning bötesstraffets användning samtidigten av som
de lindriga formerna de aktuella brotten tillmäts rimligtettav mer
straffvärde.

Från åroch med 1992 har genomgripande förändringar genomförts
i fråga bötesstraffens storlek. Böterna får ligga högom nu anses en
nivå vi föreslåroch bara punkt ändring ordning.nuvarandeen av
Enligt vår uppfattning skillnaderna i levnadsstandard och betal-är
ningsförmåga, bl.a. till följd de sociala i realitetentrygghetssystemen,av
ofta mindre vad skillnader ide inkomst och andra förhållandenän som
läggs till grund för dagsbotsberäkningen sken Vi föreslårkan ge av.
därför skillnaden mellan det lägsta och det högsta dagsbotsbeloppetatt
minskas höjning från tilldet lägsta dagsbotsbeloppet 30 50genom en av
kr.

Vi det förvandlingnuvarande för böter böratt systemetanser av
behållas ändringenmed den förvandling i första hand skall ske tillatt
samhällstjänst i stället för till fängelse i anstalt.



SOU 1995:91Sammanfattning22

Övriga straff kap. 9 11icke frihetsberövande -
13och

viktigt olikatydlighet deklarhet och detstraffsystemetsFör är att
innehållet icentralabenämningar besked detstraffen har ger omsom

medbenämningen Villkorlig domskäl tillDetta ersättsdem. är ett att
Samhällstjänstövervakningsstraff.prövotidsstraff skyddstillsyn medoch

inominarbetade bör användaskontraktsvård begrepp. De ävenoch är
straffsystem.för reformeratettramen

övervaknings- ochinnehåller olikanuvarandedetAtt systemet
återfallensvårbegripligt. flestamånga Deprövotider upplevs somav

prövotider intelängreår vi bl.a. detta skälinom ochsker attett anser av
vidgällaettårig prövotid skallVi föreslår därförbehövs. att en
förverkställighetstid skall gällalika långprövotidsstraff och att en

kontraktsvårdVidkontraktsvård.övervakningsstraff, samhällstjänst och
längremöjligt för förordnadockskall det rätten att om envara

verkställighetstiden skall dentvå år. Under helaverkställighetstid, längst
ståkontraktsvårdsamhällstjänst ellertill övervakningsstraff,dömtssom

ordningennuvarandeövervakning. Därigenom slipper denunder man
prövoti-skiljer sig frånövervakningstid tidsmässigtsärskildmed somen

den.
vidskyddstillsyn, och därmedgäller vid ävenFör närvarande

verkställighetgår ikontraktsvård,samhällstjänst domenoch att
betydelsefulltdethänger medomedelbart. Detta ansettatt mansamman

emellertidVi denigångövervakningen kommer attgenast.att anser
undergå någoträttsprincipen inte skall behövaden dömdeallmänna att

därvidDetinnan har vunnit laga kraft ärstraff domen väger atttyngre.
obetydlig tid mellanförflutit interegelmässigt harmärka detatt en

samtligaföreslår därför fördomstolsförhandlingen. Vibrottstillfället och
påbörjas förränintetill verkställigheten skallalternativ fängelse att
inte överklagasantingen denvunnit laga kraft,domen har attgenom

sig nöjd.förklararden dömdeeller attgenom
vid kontrakts-angivna ordningen kunna skefrån den börUndantag nu

vårt förslagdärför enligttill kontraktsvård finnsvård. När dömerrätten
verkställighet.i vissa fall förordna omedelbarmöjlighet att om

Ändringarna utformningen deochkriterierna för straffvalet avav
Normaltpersonutredning förändras.behovetolika straffen gör att av

kunnasådan utredning förinte någondomstolen behövakommer attatt
Är andranågot deövervakningsstraff.till prövotidsstraff ellerdöma av
i behövaemellertid regeldomstolenstraffen aktuellt, kommer att en

i första hand,personutredning. domstolen behöverDet ärveta om
så fall behövsföreligger kontraktsvård. Iförutsättningar för en

viövervakningsmyndighetenkontraktsvårdsutredning. Bedömer som-
intetilltaladedenfrivårdsmyndigheten skall benämnasföreslår attatt -

kontraktsvård, återstår föraktualiserarsådana problemhar som
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myndigheten informera vad samhällstjänst och fängelseatt om genom
elektronisk övervakning allmänt innebär. Vidare skall myndighetensett

den tilltalades inställning tillutröna dessa straff och detta tillrapportera
domstolen.

Prövotidsstrajj således den nuvarande villkorliga domenmotsvarar
med den ändringen prövotiden kortas från två till år. Vi föreslåratt ett
också idet lagen uttryckligen skall straffet skall bestämmasatt attanges
till övervakningsstraff prövotidsstraff undanröjsnär till följdett av
misskötsamhet.

Det grundläggande innehållet i motsvarigheten till skyddstillsyn -
övervakningsstraff skall i fortsättningen övervakning.även Dennavara-

fortgåskall under hela den ettåriga verkställighetstiden. Som en
ytterligare åtgärd för tydlighetenöka övervakningsstraffetochatt ettge
strukturerat grundinnehåll föreslår vi deltagande i påverkansprogramatt
skall obligatoriskt. Sådana påverkansprogram kan rikta sig demvara mot

döms för trafiknykterhetsbrott, våldsbrott eller sexualbrott. Ensom
målgrupp kan narkotikamissbrukare. Påverkansprogrammenannan vara

kan emellertid också ha generellt innehåll. övrigt innebärI vårtett mer
förslag övervakningsstraffets innehåll i huvudsak skall oför-att vara
ändrat. Som konsekvens införandet benämningen övervaknings-en av av
straff, också i syfte förtydliga, föreslår vi tidigare nämntsattmen som

beteckningen frivårdmyndighet byts till övervakningsmyndighet.att
Samhällstjänst skall, liksom för innebäranärvarande, den dömdeatt

åläggs utföra oavlönat arbete. Verkställigheten i övrigt skall iprincipatt
densamma vid övervakningsstraff. Den tilldömsvara som som sam-

hällstjänst åläggasskall utföra oavlönat arbete i 40lägst och högstatt
240 timmar. Domstolen skall alternativt fängelsestraff dennärettange
dömer till samhällstjänst. månadsEn alternativstraff skall 40motsvara
timmar samhällstjänst och varje ytterligare månad tillägg med 20ett
timmar. En samhällstjänstplats intebehöver ordnad redan närvara
domstolen dömer till samhällstjänst. blirI stället det uppgift för över-en
vakningsmyndigheten efter domen bestämma samhällstjänstenatt var
skall utföras. vidgadeDet tillämpningsområdet för samhällstjänst leder

Äventill ökat platsbehov. ideell alltjämtverksamhet i huvudsakett om
bör vidanvändas verkställighet samhällstjänst, föreslår vi därför attav

offentlig verksamhet skall kunna i fråga.även komma
Kontraktsvârd skall, självständigt straffnämnts, ochutgöra ettsom

tillgripas skulle ha till samhällstjänstnär rätten dömt eller tillannars
någon tvåde formerna fängelse. alternativaDet fängelsestraffetsav av
längd skall alltid Det förberedande arbetet bör kunna utföras påanges.
i princip i dag. Ett problem finansieringendocksätt ärsamma som av
kontraktsvården. Vi föreslår kostnadsfrågan under den fortsattaatt
beredningen vårt förslag lösning innebär finans-attav ges en som
ieringen inte får hinder för domstolen tilldöma kontrakts-utgöra ett att
vård. De behandlingsformer ikan användas dag skall kunnasom

ianvändas fortsättningen. Verkställighetsinnehållet och reaktioner-även



24 Sammanfattning SOU 1995:91

vid misskötsamhet i övrigt med vad gälleröverensstämmer ävenna som
för närvarande.

elektronisk övervakning kap. 12Fängelse genom

alltså finnas i två elektroniskFängelse skall former fängelse genom-
iövervakning och fängelse anstalt. Detta innebär fängelseatt genom

elektronisk övervakning straffskall form döms ut avvara en av som
Även övervakningför fängelse elektronisk gällerdomstol. attgenom

fårpraktiska hinder inte finnas för domstolen skall kunna döma denatt
uppfyller de legala förutsättningarna till detta straff. Det skallsom

övervakningsmyndigheten till förut-därför ankomma att attse
enskilda finns genomföra verkställigheten.sättningar i det fallet för att

också verkställigheten.Myndigheten skall föransvara
elektroniskinnehållet i fängelseDet grundläggande över-genom

vakning skall intensiv övervakning den dömde ochutgöras ettavav en
särskiltvistas utanför sin bostadförbud för honom änannatatt

Övervakningen alltså, på under denangivna tider. skall sättsamma som
övervakning,bedrivits elektroniskförsöksverksamhet med varasom

vidväsentligt intensivare den för närvarande förekommerän som
elektroniska hjälpmedelskyddstillsyn. verkställigheten skallUnder hela

iutegångsförbudet efterlevs. Deltagandeanvändas för kontroll attav
verkställigheten.obligatoriskt inslag ipåverkansprogram skall utgöra ett

Vipågå i angivna strafftiden.Verkställigheten skall under den domen
Villkorlig frigivningnågon motsvarighet till institutethar övervägt om

funnitelektronisk övervakning,införas vid fängelsebör attmengenom
Vi föreslår därför isådant alltför nackdelar.skulle hasystem storaett

skall kunnautegångsförbudet, vid längre strafftider, efter handstället att
lindras något.

påunderkastad kravverkställigheten skall den dömdeUnder ettvara
Någonavhållsamhet från varje berusningsmedel.fullständig form av

inteavgift försöksverksamheten skallmotsvarande den gäller undersom
till elektronisk övervakning. Deden döms fängelsetas ut som genomav

sådan avgift försöksverksamhetenrättviseskäl motiverade undersom en
elektronisk övervakning införsinte bärighethar när permanentensom

obligatorisktvissa skall detdel straffsystemet. I avseenden attvaraav
verkställig-iaktta underdömde beslut vad han skallmeddela den om

sysselsättning ochverkställigheten,Det gäller bostad underheten. t.ex.
sinvilka tillåts vistas utanför bostad.tider under han att
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Villkorlig frigivning, kap. 14m.m.

Reglerna för Villkorlig frigivning har särskilt under de årtiondenasenaste
varit föremål för åtskilliga förändringar. Vårt uppdrag har Varit frånatt
grunden pröva Villkorligmed frigivning skall behållas ochsystemetom
hur det i så fall skall utformat. Tanken skall kunna finnaär attvara man

varaktig lösning, så frågan den villkorliga frigivningen underatten om
längre tid skall kunna avföras från den straffrättspolitiska dagordning-en

en.
Villkorlig frigivning möjligheter skapa dels föratt ett systemger

övergången från vistelsen i tillanstalt livet i frihet, dels för reaktionerna
vid återfall i brott. Villkorlig frigivning finns i alla andra länder harsom

utbyggt straffsystem och slopande institutdettaett kompensa-ett utanav
tionsåtgärder innebäraskulle oacceptabel ökning fängelsepo-en av
pulationen. Då sådana åtgärder främst straffskaleändringar svåraär- -

genomföra, har vi funnit övervägande skäl talar för behållaatt att att ett
Villkorligmed frigivning. Däremot Vi finnsdet tillsystern skälattanser

betydande ändringar i den ordning gäller. Vår målsättning harsom nu
Varit skapa enkelt och lättöverskådligtäratt och kanett system som som

alla. Det skall finnas rimlig överensstämmelseaccepteras mellanav en
den utdömda och den avtjänade strafftiden. Och de regler skallsom

frigivningen skall sådana de verkligen tillämpbarastyra iärattvara
praktiken. Sist inte minst bör den villkorliga frigivningen konstrue-men

så den möjliggör lämplig övergång från anstaltsvistelsen tillattras en
livet i frihet.

Vid prövning regelsystemet för den villkorliga frigivningenen av om
bör obligatoriskt eller fakultativt har vi funnit obligatoriskavara att
regler har fördelar, det gällernär rättssäkerhet, förutsebarhet ocht.ex.

Årättslig likabehandling. andra sidan det högst tvivelaktigtär om en
helt obligatorisk Villkorlig frigivning befogad.är Den framstår då
endast kortasätt ned anstaltstiderna. Det också rimligtett ärattsom att
den dömdes uppförande på något skall kunna påverka frigivnings-sätt
tidpunkten. Våra överväganden har lett fram till den villkorligaatt
frigivningen i betydande utsträckning bör obligatoriska reglerstyras av

den också bör ha fakultativt inslag. Detta beståatt skall iettmen att
tidpunkten för den villkorliga frigivningen får senareläggas, denom
intagne missköter sig under anstaltstiden. Beslut senareläggning skallom
fattas kriminalvårdsanstalten omedelbart efter misskötsamheten. Vidav
varje beslutstillfälle skall senareläggningen kunna uppgå till högst 15
dagar. Anstaltens beslut skall kunna överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Förslaget innebär tidstillägg form för disciplinäratt som en
bestraffning slopas.

Vi föreslår Villkorlig frigivning skall kunna ske tidigast tvåatt när
tredjedelar strafftiden har avtjänats och endast denna kvotdel skallattav
förekomma. Den tid minst måste avtjänas i innananstalt Villkorligsom
frigivning får ske skall enligt förslaget 20 dagar i stället förvara
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Samtidigt föreslår vi allmänna fängelsemini-två månader.nuvarande att
till månad. Härigenom i princip allahöjs från 14 dagar kommerenmum

för frigivning. ViVillkorligtill fängelse aktuelladöms att servarasom
ifrån ordningen,med detta. Man kommer den nuvarandeflera fördelar

princip fårtill fängelse i två månader idömsdenatt sammasom
till månaders fängelse.verkställighetstid i den dömsanstalt tresom som

Villkorligmöjlighet till förverkandeVidare sig generellöppnar aven
frigivningVillkorlig kommervid återfall i brott. Genomfrihet attatt

höjningenmånad kommerfrån fängelsestraffskekunna även aven
förfängelseminimum innebära tiden den kortasteallmänna att att an-

Villkorlig frigivning intefrån till 20 skallstaltsvistelsen höjs 14 dagar.
vidförvandlingsstraff och inte heller för-från för böterskekunna

på misskötsamhet.Villkorlig frihet beslutats grundverkande som avav
någon kategori ungdomar ellerVi diskuterat dömda,har t.ex.om av

i också blirgången till fängelse eller de domenförsta dömsde somsom
Villkorligtidpunkten fördet gällerutvisade, skall särbehandlas när
svårtså intefrigivning, kommit fram till bör ske. Det är attattmen

andra skälsådan reglering någorlunda enkel. Men ävengöra emoten
straffbestämningen,vidfinns. Ungdomar särbehandlas redan t.ex.

inte lämpligtfår fängelsestraff och detde kortare än äratt vuxnagenom
frigivningstidpunkten.också påverkaomständighet skallatt samma

närvarande,frigivning prövotid, liksom förVid Villkorlig skall en
år.reststraffet, dock minstlika långbörja löpa. Den skall ettsomvara

Även fortsättningeninte. iprövotiden föreslår viNågon förövre gräns
övervakning. någonMenfrigivne kunna ställas underskall den

inteenskilda fallet skallövervakning i detbedömning behovetav av
undvikalika skälVi det finns godalängre göras. ettattattmenar

efter Villkorligövervakningbehovstänkande vid beslutoch omprognos-
i vilkastraffbestämning. fast regelvid Enfrigivning domstolens omsom

så allaVi har konstruerat denfall övervakning skall ske krävs därför. att
månader eller,undergått fängelsestraff på ellerfrigivna omsex mersom

generellt skallår, fyra månader ellerfrigivne under 21den är mer
bedömning innebärövervakning. Vår dettaunderställas är attatt

typiskti övervakningövervakningsresurserna de fall där ärsätts sett
pågåövervakningen underLiksom för närvarande skallmotiverad.mest

år.ett
vi två ändringar.vid föreslårreaktionerna misskötsamhetfrågaI om

påförklaras förverkadtid vid tillfälle skall kunnaDen längsta ettsom
månad till dagar.från 15misskötsamhet föreslår vi sänktgrund enav

frihet grund brottVillkorligföreslår vi förverkandeVidare att avav
tid förunder längreprövotiden skall kunna ske änbegåtts underharsom

åtal inomfår del under ellerfrigivne häktas ellernärvarande. Om den av
förverkandemöjligheten ståutgångfrån prövotidens skall öppen.årett

åtal måste skehäktning delgivningordningen ellernuvarandeDen att av
blir omöjligtinte sällannämligen detinom prövotiden medför attatt

prövotiden.begåtts underbrottet harförverka trots att
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Som följd våra ändringar avseende beslutsordningen viden av
Villkorlig frigivning föreslår vi Krirninalvårdsnämnden upphör ochatt

återståendedess uppgifter fördelas kriminalvårdenmellan och allmänatt
domstol.

Vi det angeläget ordning införs innebär sistadenatt attanser en som
delen fängelsestraff avtjänas utanför anstalten elektroniskettav genom
övervakning s.k. back door-system. Vi lägger emellertid inte fram ett
konkret förslag härom. De skulle omfattas sådanpersoner som av en
ordning kan nämligen förväntas upphov till annorlunda krav påge
verkställighetens utformning deän under denstöttsom man
nuvarande försöksverksamheten. Vi bör inleda för-attmenar man en
söksverksamhet "backmed door". Försöket skulle kunna läggas upp

visetdet den varit skötsam avtjänatoch viss minsta delatt som atten
strafftiden, skulle kunna få lämna för avtjäna återståendeanstalten delatt
fram till frigivningstidpunkten elektroniskunder övervakning. Genom
sådan övervakning skulle det möjligt i viss mån upprätthålla denattvara
frihetsinskränlming och kontroll tidigare innanförskett anstaltsmu-som
rama.

Kostnader kap. 16

Som flera skäl för minska användningen fängelse har fram-ett attav av
hållits, därmed skulle kunna besparingar. Vi har därförgöraatt man

det angeläget kostnadsberäkning så långtgöra det äransett att en som
möjligt beskriver utfallet det reformerade straffsystem viav som
föreslår.

Vid våra beräkningar vihar försökt in samtliga förslagväga medatt
kostnadseffekter. Störst genomslagskraft har den minskade användningen

tillfängelse förmån för elektronisk övervakning och samhällstjänst.av
Ävenblir frågaHär det besparingar. villkorligaden frigiv-storaom

ningen viktig. Förslaget i innehållerär den delen emellertid såväl
kostnadsbesparande kostnadsdrivande förslag.som

Vi beräknar den föreslagna utformningen straffsystemetatt av oss av
årligmedför besparing med drygt 200 miljoner kr.en

Ikraftträdandet

Den reform straffsystemet vi föreslår kräver naturligtvis helav som en
del förberedande åtgärder innan förslaget Vikan genomföras. har dock
bedömt i utsträckning skall kunna bygga den grundatt storman som
redan lagd de årensunder kriminalpolitiskaär utvecklingsarbete.senaste

finnsDet skäl samordna reformverksamheten med förslag tilldeatt
ändringar i straffsystemet nyligen lagts fram i andra sammanhang,som

Ungdomsbrottskommittén. Härigenom skapas förutsättningar fört.ex. av
väl sammanhållet straffsystem.ett
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föreslås i BrB och ivår uppfattning bör de förändringarEnligt som
januarikraft denkunna träda i 1till angränsande lagarbalken senast

1998.
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga brottsbalkenom
dels 37 kap. 4 § skall upphöra gälla,att att
dels nuvarande kap. 81 § skall betecknas kap.l 7att nuvarande
36 kap. skall betecknas 38 kap., nuvarande 37 kap. skall betecknas 39
kap. och nuvarande 38 kap. skall betecknas kap.,40
dels kap.l 7 38 kap. 10 12 och 14 §§, 39 kap. 8att 5 ochnya - -
10 11 §§ 40 kap. 1 12 och 13 §§ skall följandehasamt- -
lydelse,
dels kap.l 1 och 3 6 §§, 2 kap. och5 6 §§, 8 kap.att 2 ocha-
12 §§, 9 kap. 7 och 11 §§, 10 kap. 2 och 9 §§ 25 kap.samt

och 8 §§5 skall ha följande lydelse,
dels 26 37 kap. skall ha följande lydelse,att -
dels rubrikerna till kap.l och 39 kap. skall ha följande lydelse,att
dels idet balken skall införas fem paragrafer, 39 kap. 9 §att samtnya

kap.40 ll och 14 16 §§, följande lydelse.av-

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Om brott och brottspå- 1 kap. Om brott och straff
följder

1§

Brott gärningär Brottär gärningär ären som en som
beskriven i denna balk eller i beskriven i denna balk eller i

lag eller författning och lag eller författning ochannan annan
för vilken straff nedan för vilken bötersägs eller fängelse ärsom

föreskrivet.är föreskrivet.
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strajj förstås i denna balkför brott förstås i MedMed påföljd
och fängelsestraffen och böterbalk böter prövo-denna samt

övervakningsstrajf,tidsstrajj,Villkorlig dom,fängelse samt
kontrakts-samhällstjänst ochöverlämnandeskyddstillsyn och

fallvård. värd. Strap kan i vissatill särskild
överlämnande tillmedersättas

särskild vård.

användningen böter ochstrajfen OmanvändningenOm avav
före-fängelse gäller vadi bestämmelsernagäller vad somom

dei bestämmelsernastadgat skrivssärskilda brottende är om
och vadsärskilt särskilda brottendärutövervad ärsamt som

Övriga särskilt föreskrivet.påföljder därutöverföreskrivet. är
Övriga överlämnandestrofföre-vad däromfår, enligt är samt

vård får, enligt vadde till särskildtillämpasskrivet, atttrots
till-föreskrivet därom,nämnda i bestämmelsernainte ärär som

fängelsesärskilda brotten. stället förde lämpas i trotsom
nämnda i bestäm-de inte äratt
de särskilda brot-melserna om

ten.

Fängelse ärFängelse ettär attettatt anse somanse som
straff böter.straff böter.svårare strängare änän

fäng- förhållandet mellanförhållandet mellan Om prö-Om
övervakningsstraff,votidsstrajj,dom ochVillkorligelse samt

kontraktsvärdsamhällstjänst,föreskrivs i 30 kap.skyddstillsyn
i kap.föreskrivs 33och fängelseI§.

6

begåttnågonbrottbegått FörnågonbrottFör somsom
år får intefyllt femtoninnan hanår får intefyllt femtoninnan ha

till strajj.dömaspåföljd.tilldömas
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 § 7 §

Förutom påföljd kan brott, Förutom straJY kan brott, enligt
enligt vad därom stadgar,är vad därom föreskrivet,är föran-
föranleda förverkande leda förverkande egendom,av egen- av
dom, företagsbot eller företagsbot eller särskildannan annan
särskild rättsverkan, så ock rättsverkan medföra skyl-samt
medföra skyldighet gälda dighet betala skadestånd.att att
skadestånd.

2 Omkap. tillämpligheten svensk lagav

2§

För brott begåtts riket dömes efter svensk lagutom och vidsom
svensk domstol, brottet begåttsom

svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige,av av
2. utlänning hemvist i Sverige, efter brottet blivitutan svenskav som
medborgare eller tagit hemvist här i riket eller dansk, finsk,ärsom
isländsk eller norsk medborgare och finnes här, eller

utlänning finnes här i riket och å brottet enligt svenskav annan som
lag kan följa fängelse i månader.änmer sex

Första stycket gäller ej, Första stycket gäller inte,om om
gärningen fri frånär gärningen fri frånäransvar ansvar
enligt lagen på gärningsorten enligt lagen på gärningsorten
eller den begåtts inom eller den begåtts inomom om- om om-
råde tillhör någon råde inte tillhör någonstatsom statsom
och enligt svensk lag svårare och enligt svensk lag strängare
straff böter icke kan följaän straff böter inte kan följaän
gärningen. gärningen.

fallI i denna fallI i dennasom avses para- som avses para-
graf må ådömas påföljd graf får inte dömas till strajTsom
är detsträngare änatt är strängareanse änsom attsom anse som
svåraste straff stadgat detär straffsträngaste ärsom som
för brottet enligt lagen på föreskrivetgär- för brottet enligt
ningsorten. lagen på gärningsorten.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5a§

gärningförfrågaHarför gärningfrågaHar ansvaromansvarom
lagakraftägandelagakraftägande prövatsprövats genomgenom
främmandemeddelad idom,främmandemeddelad i statdom, stat

eller iförövatsgärningeneller i därförövatsgärningendär
tillträttharfrämmandetillträttharfrämmande statstat somsom

konventioneneuropeiskadenkonventioneneuropeiskaden
brottmåls-28 maj 1970brottmåls- denmaj 1970den 28 omom
rättsverk-internationelladomsrättsverk-internationelladoms

europeiskadenningar ellereuropeiskaeller denningar
maj 1972konventionen den 15maj 1972den 15konventionen

lagföring iöverförandelagföring iöverförande avomavom
tilltaladefår den intebrottmål,tilltalade härbrottmål, må den

förlagförasi rikethärförlagförasi riket gär- sammasamma
gärning,ning,

frånfrikäntshan har ansvar,om
skyldigförklaratshar2. hanskyldigförklaratshan har2. omom

straff hartill brottetpåföljd hartill brottet attutanutan att
ådömts,ådömts,

strajf verk-ådömt harverk-påföljd harådömd3. omom
verk-helhet elleri sinställtsverkstäl-helhet elleri sinställts

pågår, ellerställighetenpågår, ellerligheten
bortfallitstrajj harådömt4.bort-ådömd påföljd har4. omom

främmandei denenligt lageni den främ-lagenfallit enligt
mande staten.staten.

§ eller 3 §i li fråga brottgällerstycketFörsta som avsesom
påhar skettfrämmandelagföringen i densåvida6 eller 7 staten

svensk myndighet.begäran av
förfrågaHarförfrågaHar ansvaromansvarom

domgärningdom prövatsgärning prövats genomgenom
ochfrämmandeimeddeladfrämmande ochi statmeddelad stat

grund vadföreligger intevadpå grundföreligger avav
paragrafi dennaförutparagraf sagtsi dennaförut sagts

får åtallagföring,hinderåtallagföring, måhinder motmot
riketiväckas härgärningenföri riketväckas härgärningenför

förordnandeefterendastförordnandeefterendast avav
regeringendenregeringen ellerregeringendenellerregeringen

därtill.bemyndigatdärtill.bemyndigat
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

någonDömes här i riket till någonDöms här i riket till an-
för gärning för vilken för gärning för vilken hanansvar svar

riket har ådömtshan på- riket har ådömts straf-utom utom
följd, skall vid bestämmande rättslig påföljd, skall vid be-av
påföljd skälig hänsyn till stämmande strajf skäligtagas av
vad han undergått riket. hänsyn till vad han undergåttutom tas

eller fängelseFinnes böter böra riket. Bör böter ellerutom
ådömas och har han riket fängelse ådömas och har hanutom

frihetsberövande påföljdådömts riket ådömts frihetsbe-utom,
vad han undergått däravskall till rövande strajf skall vad han
tillgodoräknasfullo honom vid undergått därav till fullo till-

påföljdens bestämmande. godoräknas honom vid strajTets
bestämmande.

fallI i första styck- fallI i första styck-som avses som avses
må dömas till lindrigare straff får dömas till lindrigare straffet et
för gärningen stadgat eller föreskrivetän är förän är gär-som
påföljdock helt eftergivas. ningen eller meddelas straf-

eftergift
.

rån8 Omkap. stöld, och andra tillgreppsbrott

Är Ärbrott i §1 med brott i § medsägs 1som som avses
hänsyn till det tillgripnas värde hänsyn till det tillgripnas värde
och övriga omständigheter vid och övriga omständigheter vid
brottet ringa, skall brottet mindreatt attanse som anse som
för snatteri dömas till böter eller allvarligt, döms till böter eller
fängelse i högst månader. fängelse i högst månader.sex sex

försök eller förberedelseFör till För försök eller förberedelse till
stöld, stöld, rån, rån, stöld enligt J stöld, rån,grovtgrov grov
tillgrepp fortskaffningsmedel rån, tillgrepp fortskaff-grovtav av

olovlig kraftavledning,eller så ningsmedel eller olovlig kraftav-
ock för stämpling till eller ledning, så ock för stämpling tillun-
derlåtenhet avslöja rån eller underlåtenheteller avslöjaatt att

rån dömes till rån råneller döms tillgrovt grovtansvar
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

föreskrivsenligt vadstadgas.i 23 kap.enligt vad somansvar
Skulle tillgreppi kap.fortskaff- 23tillgreppSkulle avav

brottetfortskaffningsmedel,fullbor-brottetningsmedel, omom
varitfullbordats, havarithavadats, attatt anseanse som

får dock inte dömasringa,tillmå dock dömasringa, som
till sagts.sagts. som nuansvarsom nuansvar

oredlighetbedrägeri ochOm9 kap. arman

ÄrÄr i § medbrott 1medi §lbrott sägs som avsessom
omfattningskadanshänsyn tillomfattningskadanstillhänsyn

vidomständigheteroch övrigaomständigheter vidoch övriga
mindrebrottetskallringa,brottet attatt somansesomanse

till böter ellerallvarligt, dömsbeteendebedrägligt dömasför
månader.fängelse i högstfängelse i högstellertill böter sex

månader.sex
sig hus-begagnarnågon hus- DensigBegagnar avsomav

till-förtäring,till-förtäring, transport,transport, rum,rum,
ellerföreställningtilleller trädeföreställningtill annatträde annat

tillhandahålls underdylikt,tillhandahållesdylikt, somsom
betal-kontantförutsättningförutsättning kontantunder avav

för sig,ning och inte rättoch han görbetalning, gör rätt
vilseledersig handöms,sig handömes,för sig, varevare

för bedrägeriför eller ej,eller ej, någonvilseleder någon
gällerstycket. Dettaenligt förstagällerbeteende. Dettabedrägligt

gärningen meddock integärningendock icke, omavserom
omfattningtill skadansoch hänsynringa,värde, är omsom

övrigt sådanoch iiövrigt sådan äri sägsden är avsessomsom
i1§.1§.

Den som
befattningåterställandeförsvåraär ägnat tarsätt ettattett som

brott,frånhäntnågotmed är annan genomsom
brottsliga förvärv,vinningsig otillbörligbereder2. annansav

sigtillgodogöraförfrämjar möjligheternaotillbörligen attannan
sådanvärdetförvärv ellerfrån brottsligthärröregendom avsom

egendom,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4. med uppsåt dölja egendomens medverkar tillatt attursprung
bortföra, överlåta, eller vidtaomsätta sådan åtgärd medannan
egendom härrör från brottsligt förvärv, ellersom

krav,5. överlåtelse eller på liknande hävdarsättannatgenom genom
brott tillkommen fordran
döms för häleri till fängelse i högst två år.

häleriFör döms likaledes den i näringsverksamhet eller såsomsom
led i verksamhet, bedrivs vanemässigt eller i störreen som annars
omfattning, försvårasätt är återställandeägnatett att ettsom
förvärvar eller något skäligen kan frånhäntmottar antassom vara

brott.annan genom
Är Ärbrott i första brott i förstasom anges som anges

eller andra stycket döms eller andra stycket med hänsyngrovt,
till fängelse, lägst månader till skadans omfattning och övri-sex

högstoch år. omständighetersex attga anse som
mindre allvarligt, döms till böter
eller fängelse i högst må-sex

Ärnader. brottet dömsgrovt,
till fängelse, lägst månadersex
och högst år.sex

7§

Är brott i 6 § attsom avses anse
ringa, döms för hälenförse-som

else till böter eller fängelse i
högst månader.sex

För häl eriförseelse skall också
dömas den Densom som

i fall i 6 § andra stycketän påannat sätt är ägnatettsom avses som
försvåra återställande förvärvar eller något skäligenatt ett mottar som

kan frånhänt brott,antas vara annan genom
i fall2. i 6 § första stycket inte insåg hade skäligsom avses men

anledning brott förelåg, elleratt anta att
på i 6 § förstasätt i 6 § förstasättsom anges som anges

stycket 1 medverkat vid det stycket 1 medverkat vid det
brott varigenom egendomen brott varigenom egendomen
frånhändes och inte insåg frånhändes och inte insågannan annan

hade skälig anledning hade skälig anledningatt attmen men
brott förövades. brott förövades,anta att anta att
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för hälenförseelsedöms till
eller fängelseböter i högst sex

månader.

förberedelseförberedelse till försök eller tillförsök eller FörFör
bedrägeri enligt 1bedrägeri, bedrägeri, grovtgrovt
bedrägeri, utpressning ellerutpressning eller ocker dömes

ienligt vad 23 kap. ocker döms till enligt vadtill ansvaransvar
skall vad i kap. föreskrivs i 23 kap. Dockstadgas; dock 23 som
galla i fråga§ icke gäller vad föreskrivs i 233 sägs om som

försök till utpressning. 3 i fråga försökkap. § inte om
till utpressning.

Såsom för förberedelse till för förberedelse tillSåsom
bedrägeri eller bedrägeri ellerbedrägeri enligt 1 §grovt grovt

för bedraga bedrägeri döms den fördömes den att attsom som
eljestförsäkringsgivare eller försäkringsgivarebedra eller

uppsåt skadar sigmed bedrägligt bedrägligt uppsåtmedannars
till ellereller eller tillskadar sigannan person annan person

gälla,egendom. skallDetsamma eller egendom. Detsamma skall
någon med uppsåt gälla, någon med uppsåtsom nyssom om

sådansöker åstadkomma söker åstadkom-sagts sagtssom nyss
han innan skadanskada. Har sådan skada. Har han innanma

frånfrivilligt avståttinträtt skadan inträtt frivilligt avståttatt
skall hanfullfölja gärningen, gärningen, skallfrån fullföljaatt

fri från fri frånhanvara ansvar. vara ansvar.

förskingringOm och trolöshet10 kap. annan

ÄrÄr medi brott i 1 §brott § med1 sägssägs somsom
det förskingradestill det förskingrades hänsyn tillhänsyn

omständigheterövrigavärde och övriga omständigheter värde och
mindrevid brottetvid brottet ringa, attatt anse somanse som

ellerallvarligt, döms till böterundandräktför dömas tillskall
månader.fängelse i högsteller fängelse i högstböter sexsex

månader.
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försökFör till förskingring, försökFör till förskingring
förskingring eller trolöshet enligt 1 förskingringgrov grov

huvudman dömes till eller trolöshet huvudmanmot motansvar
enligt ivad 23 kap. stadgas. döms till enligt vadansvar som

föreskrivs i kap.23

25 kap. Om böter m.m.

Dagsböter skall bestämmas till antal minst trettio och högstett av
etthundrafemtio.

Varje dagsbot fastställs till Varje dagsbot fastställs till ettett
visst belopp från med visst belopp från och med femtiooch trettio

medtill och med kronor, till och kronor,ettusen ettusen
efter vad bedöms efter vad bedöms skä-skä-som som som som
ligt med hänsyn till den tilltala- ligt med hänsyn till den tilltala-

förmögenhet, förmögenhet,des inkomst, des inkomst,
försörjningsskyldighet försörjningsskyldighet eko-och eko- och
nomiska förhållanden i övrigt. nomiska förhållanden i övrigt.

det finns särskilda skäl, får finns särskilda skäl, fårOm Om det
dagsbotens belopp jämkas. dagsbotens jämkas.belopp

Minsta bötesbelopp fyra- Minsta bötesbelopp sju-är är
hundrafemtio kronor. hundrafemtio kronor.

Böter får användas straff för flera brott, böter kangemensamt omsom
följa på och brotten.vart ett av

finns skäl, Om det finns särskilda skäl,Om det särskilda
till penningböterfår döma till penningböter får dömarättenrätten

för eller flera brott för vilkaför eller flera brott för vilka ettett
föreskriven sådant strajY föreskrivet ochsådan påföljd ochär är

samtidigt till form samtidigt till formdöma dömaannan annan
för för brottsligheten iböter brottsligheten i böteravav

övrigt.övrigt.
föreskrivetstraff i böter får inte brott för vilketGemensamt äravse

normerade böter eller böter inte får förvandlas till fängelse.som
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uppbörd indrivningOm och böter finns bestämmelser i bötesverk-av
ställighetslagen 1979: 189.

inte betalas får,Böter inteBöter betalas får,som om som om
inte föreskrivet, för- inte föreskrivet, för-är ärannat annat
vandlas till fängelse i lägst vandlas till straff enligtannat
jjorton dagar och högst bestämmelserna i bötesverk-tre
månader enligt bestämmelserna ställighetslagen.
i bötesverkställighetslagen.

Om villkorlig27 kap. dom 26 kap. Om prövotidsstraff

3§ §1

erhåller villkorligDen dom Den döms till prövotids-som som
skall underkastad straff skall underkastadprövo-vara en vara en
tid två år. prövotid år.ettav av

Prövotiden frånräknas den Prövotiden räknas från den
dag avgörande i vad dag avgörande i vadrättens rättens
angår påföljd för brottet angår strajj för brottetgenom genom
nöjdförklaring eller eljest vinner nöjdförklaring eller annars
laga kraft den dömde. vinner laga kraft den döm-mot mot

de.

2§ 2§

Villkorlig dom får förenas med Prövotidsstraff får förenas med
dagsböter, högst tvåhundra, tvåhundra,dagsböter, högstvare vare
sig böter har föreskrivits för sig böter har föreskrivits för
brottet eller inte. brottet eller inte.

4§ 3§

dömde skall under dömde skall underDen Denprö- prö-
votiden iakttaga skötsamhet och votiden iaktta skötsamhet och
efter förmåga söka försörja sig. efter förmåga söka försörja sig.
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4 §5 §

förpliktatsdömde förpliktats Har den dömdeHar den ersät- ersät-
brottet uppkommenbrottet uppkommen tata genomgenom

skall han vad i hans skall han vadskada, skada,göra göra som
står hans förmåga för full-förmåga står fullgöra denna i attatt

denna skyldighet. Rättenskyldighet. före-Rätten äger göra
får besluta han underhan under prövotidenskriva prövo-attatt

skall söka fullgöra ska-fullgöra skadestånds- tidenskall söka
deståndsskyldigheten eller deleller del därav påskyldigheten

på tid ochangivas i do- däravtid och sättsätt som angessom
i domen.men.

skada på egendom harskada på egendom har OmOm
fåruppkommit brottetochuppkommit brottet genomgenom

den dömde påfräm- beslutabedömsdet ägnat rätten attattvara
i domentid ochden dömdes anpassning ija sätt som anges

biträda den skadelidandefår föreskriva skallsamhället, rätten
syftar tillmed visst arbete,tid ochdenne sättatt somsom

ska-avhjälpa eller begränsai skall biträda dendomen attanges
i belysningdan ellermed visst arbete,skadelidande annarssom

brottets och skadanstill avhjälpa eller ärsyftar artatt avsom
Sådant beslut får med-lämpligt.skadan ellerbegränsa som an-

med den skadeli-och delas endasti belysning brottetsavnars
dandes samtycke.framstår lämp-skadans art som

föreskrift får med-ligt. Sådan
med den skadeli-delas endast

samtycke.dandes
i första ellerBeslutFöreskrift i första som avsessom avses

får ändras ellerandra stycketfår ändraseller andra stycket
efter ansökan åkla-upphävasefter ansökaneller upphävas avav

den dömde, detellerdömde, näråklagare eller den när gare
till det.finns skälfinns till det.det skäl

5§6§

vadden dömde intedömde icke vad IakttarIakttager den som
till följdföljd åligger honomåligger honom till prö-avavsom

får domstol,domen, må dom- votidsstrajfet,den villkorliga om
prövoti- prövotidens utgångåklagare före åklagare förestol, om

därom, efterutgång anhängiggör talan anhängiggör talandens
omständigheternadärom, efter omständigheterna

dömde,varning skall meddelas denbesluta att
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meddela föreskrift enligt 5 § meddela beslut enligt 4§
eller ändra tidigare meddelad eller ändra tidigare meddelat
föreskrift, beslut eller

undanröja den villkorliga undanröja prövotidsstrajfet
domen och bestämma och i stället döma till övervak-annan
påföljd för brottet. ningsstrajf

Åtgärd Åtgärdenligt första stycket l enligt första stycket 1
eller må2 beslutas efter eller 2 får inte beslutas efter
prövotidens utgång. prövotidens utgång.

Undanröjes den villkorliga
domen, skall vid påföljdens
bestämmande skälig hänsyn

till böter ådömtstagas som
enligt 2 § och 34 kap. 5

7§ 6§

Om undanröjande villkorlig Om undanröjande prövotids-av av
dom och vissa andra åtgär- strajj och vissa andra åt-om om
der, den dömde finnes havanär gärder, den dömde harnär
begått brott, stadgas i 34 begått brott, finns före-annat annat
kap. skrifteri 36 kap.

28 kap. Om skyddstillsyn 27 kap. Om övervakningsstraff

4 § §l

övervakningsstraffSkyddstillsyn fortgår under verkställsen
prövotid år från den dag under tid år. Tidentre ettav en av
då påföljden börjar verkställas. räknas från den dag rättens av-

görande vadi angår straff för
brottet nöjdförklaringgenom
eller lagavinner kraftannars

den dömde.mot
Under verkställigheten skall

den dömde stå under övervak-
ning.
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2 § 2 §

ÖvervakningsstrajjfSkyddstillsyn får förenas med får förenas
dagsböter, högst tvåhundra, med dagsböter, högst tvåhundra,vare
sig böter har föreskrivits för sig böter har föreskrivitsvare
brottet eller inte. för brottet eller inte.

26 kap. 12 § 3§

Övervakningen och kriminal- Verkställigheten bedrivs under
vården friheti i övrigt bedrivs ledning övervakningsmyndig-av
under ledning frivârdsmyn- heten. Myndigheten förordnarav
digheten. Myndigheten förord- också övervakare för den dömde

också övervakare och kan och kan vid behov förordnanar en
vid behov förordna eller flera eller flera biträdaen attpersoner

biträda vid övervak- vid övervakningen.attpersoner
ningen.

4§

Under verkställigheten skall den
dömde delta i särskilt anordnad
verksamhet syftar till attsom
motverka fortsatt brottsli ghet och

med hänsyn till hans för-som
hållanden framstår lämplig.som
Övervakningsmyndigheten skall
besluta vad skall gälla försom
den dömdes deltagande i verk-
samheten.

26 kap. 13 § 5§

frigivneDen skall, han står Den dömde skall hålla över-om
under övervakning, hålla vakarenöver- underrättad sinom
vakaren underrättad sin bostad, sin arbetsanställning ochom
bostad, sin arbetsanställning och förhållandenandra betydelseav
andra förhållanden betydelse för övervakningen, kallelseav
för övervakningen, på kallelse inställa sig hos övervakaren och
inställa sig hos övervakaren och i övrigt enligt vad han bestäm-
i övrigt enligt hans anvisningar upprätthålla förbindelse medmer
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med Om övervakningsmyn-upprätthålla förbindelse honom.
det, gällerdigheten har bestämtfrivårdsmyn-den månhonom. I
övervaka-vadbestämt det, gällerhardigheten sagts omsom nu
vidtjänstemanhar över-vad ävensagts om rensom nyss

vid vakningsmyndigheten ellertjänstemanövervakaren även annan
ellerfrivårdsmyndigheten person.annan

person.

6§§26 kap. 14
stycketförsta

verk-underdömde skallDenskall under prövoti-frigivneDen
skötsarnhet,ställigheten iakttaefterskötsamhet,iakttagaden
försörja sigförmåga sökaeftersig isöka försörjaförmåga samt

efter vadövrigt sigiefterrättelseställa sig till rättaövrigt samt
dennaenligtåligger honomenligtåligger honomvad somsom
med-enligt beslutföreskrift balk ellereller enligtbalkdenna som

stöd därav. Handelats med årmeddelatseller anvisning som
sigkallelse inställaskyldig påskyldigstöd därav. Hanmed är att

övervakningsmyndigheten.sig hos hosinställapå kallelseatt
26 kap.föreskrivs iVadhanfrivårdsmyndigheten. Har som

påtillämpasskallbrottet 4 §förpliktats motsva-ersätta genom
denbetrajfanderandeskada, skall han sättuppkommen som

övervakningsstrajf.tilldömsförmåga stårvad hansigöra att
skyldighet.dennafullgöra

7§26 kap. 14 §
stycketandra

Övervakningsmyndigheten skallunderstården frigivneNår
förmedlingtillsyn ochfrivårdsmyn-skallövervakning, avgenom

denverka förhjälpstöd ochochtillsyn attdigheten genom
begåfortsätterdömde intehjälpstöd ochförmedling attav

anpassningför hansbrott ochåter-inteför denneverka attatt
främ-i övrigti samhället ävenhansoch förbrottfaller i att

Övervakningsmyndigheteni jas.i samhälletanpassning även
fortlö-ändamålskall för dettaFrivårdsmyndig-främjas.övrigt

underrättadsighållapandeändamålskall för dettaheten om
ochlivsföringdömdesdenunderrättadhålla sigfortlöpande om

övrigt.iförhållandenhanslivsföring ochfrigivnesdenom
i övrigt.förhållandenhansom
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26 kap. 15 § 8 §

När det finns skäl Om det behövs för den dömdesatt anta att
den frigivne för sin anpassning i anpassning i samhället, får för
samhället behöver stöd viss tid eller tills vidare beslutasav en
särskild föreskrift vad han särskilt vad han har iakttaattom om
har iaktta under prövotiden, under verkställigheten. Sådantatt
får sådan föreskrift meddelas beslut fåren avse
för viss tid eller tills vidare.

föreskriftSärskild får avse
vistelseort eller bostad under vistelseort eller bostad under

viss tid, högst år åt gången, viss tid,ett
arbetsanställning,2. förvärvsverksamhet eller utbildning,annan
läkarvård, nykterhetsvård eller vård eller behandling i ellerannan

sjukhus eller dylik inrättning.utom annan
den frigivne skall undergåOm Om den dömde skall undergå

vård eller behandling enligt vård eller behandling enligt
första stycket får före-det första stycket får det beslutas
skrivas han därvid skall han därvid skall skyldigatt attvara vara
skyldig lämna blod-, urin- lämna blod-, urin- elleratt att
eller utandningsprov för kontroll utandningsprov för kontroll av

han inte påverkad han inte påverkadär äratt attav av av
beroendeframkallande beroendeframkallandemedel. medel.

frigivneHar den förpliktats
brottet uppkom-ersätta genom

skada, må meddelas före-men
skrifter rörande tid och försätt
skadeståndsskyldighetens full-
görande i den mån sådana före-
skrifter med hänsyn till den
frigivnes ekonomiska situation
och omständigheterövriga kan

motverka hansantagas anpass-
i samhället.ning

Om den frigivne står under Beslut får meddelas vadom
övervakning, får särskild före- skall gälla för övervakning-som
skrift meddelas vad I sådant beslut fårom som en. anges

förskall gälla denna. sådan vilketI och i vilken omfatt-sätt
föreskrift får vilket ning den dömde skall hålla kon-sättanges
och i vilken omfattning fri-den takt med övervakaren eller över-

skall hålla kontaktgivne med vakningsmyndigheten. Vidare får
övervakaren eller frivårdsmyn- beslutas skyldighet för denom

Vidare fårdigheten. föreskrivas dömde lämna underrättelseatt
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för frigivne till Övervakaren eller övervak-skyldighet den att
underrättelse till ningsmyndighetenlämna över- utevaroom

frivårdsmyndig- från arbetsplats, skola ellerellervakaren
från arbets- i beslutet angiven verk-heten utevaroom annan

före- eller inrättning.skola eller i samhetplats, annan
ellerskriften angiven verksamhet

inrättning.

9§1626 kap. §

enligt 8§ meddelasFöreskrift enligt § meddelas Beslut15 av
övervakningsmyndigheten.övervakningsnåmnd. Fri- Attav
sådant beslut vissa fall fårvårdsmyndigheten får meddela i

intill meddelas framgårföreskrift för tidensådan rätten avav
36 kap.beslutat 13 § andra stycket ochnämnden har idess

får kriminal- andra stycket.frågan. Vidare 3 §
sådanvårdsnämnden meddela

Villkorligföreskrift i beslut om
frigivning.

dömdes utvecklingutveckling Om denfrigivnesOm den
personliga förhållanden ii ochpersonliga förhållandenoch

föranleder det, fårfår övrigtövrigt föranleder det, över-över-
ellervakningsmyndigheten ändravakningsnåmnden ändra eller

meddelat beslut ellermeddelad föreskrift upphävaupphäva ett
meddela beslut.meddela föreskrift.eller nyttny

10§26 kap. 17 §

ÖvervakarenÖvervakaren får vadmeddelamå ange soman-
skall gälla i frågafråga verkställan-visningari närmare omom

enligtbeslutenligt så verkställandetföreskrift 15det avav
till-får också medgetillfällig lättnad och 8 Hanock medgiva

lättnad och vidta omedel-erforderlig fälligomedelbartvidtaga
jämkning.bart erforderligjämkning.

11§7 §

dömde inte vadinte vad Iakttar denden dömdeIakttar somsom
följddo- åligger honom tilltill följdåligger honom över-avav

vakningsstrajfet, får övervak-fårpå skyddstillsyn, över-men
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vakningsnämnden, ningsnämnden,utom meddelaatt utom att
meddela föreskrift enligt 26 kap. beslut enligt 8 § eller fatta beslut
15§ eller fatta beslut i fråga i fråga i 3 § andrasom avses

i kap.37 § första7 meningen eller 5 § andrasom avses me-
stycket, ningen, besluta varning skallatt

besluta varning skall med- meddelas den dömde eller,att om
delas den dömde, eller skäl härför föreligger, besluta

besluta övervakning viss tid inte skall inräknas iattom av
den dömde under viss tid efter verkställigheten.
det år prövotiden haratt ett av
förflutit, dock längst till prövoti-
dens utgång.

Har övervakning beslutats
förstaenligt stycket 2 be-men

döms denna inte längre vara
påkallad, får övervakningsnämn-
den besluta övervakningenatt
skall upphöra. Samma gäller om

med stöd kap.34 6 §rätten av
beslutat övervakning ochom
denna pågått i år.ett

Åtgärd Åtgärdi första i förstasom avses som avses
stycket får inte beslutas stycket får inte beslutasav av
övervakningsnämnden efter övervakningsnämnden efter
prövotidens utgång. verkställighetstidens utgång.

8§ 12§

Har den dömde allvarligt åsido- Har den dömde allvarligt åsido-
sina åligganden och kan det sina åligganden och kansatt detsatt

sådana åtgärder sådana åtgärderantas att antas attsom som
övervakningsnämnden får vidta övervakningsnämnden får vidta
blir verkan, skall nämnden blir verkan, skallutan nämndenutan
begära åklagare vid domstol begära åklagare vid domstolatt att
för talan skyddstillsynen för talan övervaknings-att attom om

Ävenskall undanröjas. strajfet skall undanröjas.utan
framställning från nämnden får
sådan talan väckas, denom
dömde i fall i 6 §som avses a
första stycket allvarligt har
åsidosatt sina äligganden enligt
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gällerbehandlingsplanden som
för honom.

anhängiggörasskallTalananhängiggörasskallTalan
verkställighetstidensutgång.föreutgång.prövotidensföre

13§9§

övervakningsstrajfet,Undanröjsskyddstillsynen, skallUndanröjs
bestämmaskallpåföljd rättenbestämma annaträtten annan

Därvid skallför brottet.skall skälig strajfDärvidför brottet.
till vad dendömde skälig hänsyntill vad denhänsyn tastas

till följdundergåttdömde harföljd domenundergått tillhar avav
tillövervakningsstraffettill böterskyddstillsyn samtpå samt

ådömts jämteenligt böter över-ådömtsfängelseeller somsom
ellervakningsstrajfet enligt 2 §kap. 6 Ieller 34eller 3 §2

fall3§ eller, ifängelse 36 kap.fårhärfall somavsessom
första stycket26 kap. 5 §vad itidpå kortareådömas än avses

36§ eller26 kap. 2brottet. enligtföreskrivet förärsom
fall härIkap. 2i 6 §uppgiftHar som avsesaavsessom

eller,fängelse ådömasdomen fårlämnats istycketförsta om
samhälls-tillstrajfet bestämsådöms, dettafängelseskall, om

kontraktsvård,ellerlängd be- tjänststrajfetsbeaktas när anges
respektive 32§28 kap. 2enligtstäms.

tid vadkortare2 § änkap.
föreskrivet för brottet.ärsom

tillräckligainteFöreliggertillräckliga skälFinnas
övervaknings-undanröjaskälundanröja skydd-föreligga attatt

stället be-ifårstraffet,i stället rättenmåstillsynen, rätten
i 11åtgärdslutai 7åtgärdbesluta avsessomavsessom

meddelasfårbeslut inteSådantbeslutasåtgärd måSådan
verkställighetstidensefterutgång.prövotidens ut-efter

gång.

l4§l0§

övervak-undanröjandeskydds- OmundanröjandeOm avav
vissa andraningsstraf ochandra åt-vissaochtillsyn omom
dömde hardenåtgärder,finnes närdömdedengärder, när
finns före-brott,begåttstadgasbrott,begåtthava annatannat

skrifteri 36 kap.i 34 kap.
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§11 15 §

Uppkommer fråga undan- Uppkommer frågaatt undan-om attom
röja skyddstillsynen eller röja övervakningsstrajjfetatt eller att
vidta åtgärd i 7§ vidta åtgärd i I §som avses som avses
eller åtgärd för den dömde eller åtgärd föratt den dömdeatt
skall underkasta sig vård eller skall underkasta sig vård eller
behandling, eller har den dömde behandling, eller har den dömde
undandragit sig övervakningen, undandragit sig övervakningen
får övervakningsnänmden eller eller sådan verksamhet som
domstol vid vilken föres talan i 4 får övervaknings-avses
enligt 8 omständigheterna nämnden eller domstol vidom
föranleder det, förordna den vilken talan förs enligtatt 12 om
dömde skall på lämpligt omständigheternasätt föranleder det,
omhändertas i avvaktan på förordna den dömde skall påatt
vidare förordnande. Ett sådant lämpligt omhändertassätt i
beslut skall så oftaomprövas avvaktan på vidare förordnande.
anledning till det föreligger. Ett sådant beslut skall omprövas

så ofta anledning till det före-
ligger.

Den sålunda omhändertas får inte kvarhållas längresom än en
vecka. Om det finns synnerliga skäl, får dock beslut för-nyttgenom
ordnas han skall kvarhållas ytterligare högstatt vecka.en

Är Ärden dömde omhändertagen den dömde omhändertagen
domstolen meddelarnär beslut domstolennär meddelar beslut

skyddstillsynen skall undan-att övervakningsstrajjfet skallatt
röjas, får den förordna han undanröjas, får den, straffetatt om
skall omhändertagen till bestäms till fängelse, förordnavara
dess beslutet vinner laga kraft. han skall omhändertagenatt vara

till dess beslutet vinner laga
kraft.

Efter prövotidens utgång får Efter verkställighetstidens
den Omhändertagna inte kvar- utgång får den omhändertagne
hållas. inte kvarhållas.
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kap. Om samhällstjänst28

§1

verkställs undersamhällstjänst
år. räknastid Tidenetten av

dag avgörandefrån den rättens
angår strajf för brotteti vad

nöjdförklaring ellergenom
kraft denvinner laga motannars

dömde.
till samhälls-dömsDen som

utföraskall åläggastjänst att
arbete lägst 40 ochoavlönat i

240 timmar.högst
skallUnder verkställigheten

underkastaddömdeden vara
övervakning.

2§

domslutet hurskall iRätten ange
skullefängelsestrajflångt som

fängelse iha dömts ut, om
straff.valtsstället hade som

fängelseSkulle rätten, om
strajf ha för-valtshade som

frihet eller delvillkorligklarat
förverkad, skall den isådanav

lång tidhurdomslutet även ange
friheten iden villkorliga somav

förverkadförklaratssåfall hade
.

3§

samhälls-verkställighetVid av
vad föreskrivs iskalltjänst som

och §§ tilläm-3 13 1527kap. -
motsvarande Talanpå sätt.pas

samhälls-undanröjande avom
kap.i 27skall,tjänst utöver
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12 § fall,angivna föras denom
dömde återtar sitt samtycke till
samhällstjänsten.

När undanröjerrätten domen
på samhällstjänst och bestämmer

straff får, i fall inytt som avses
2 § andra stycket, Villkorlig
frihet eller del sådan för-av
klaras förverkad hinderutan av
vad föreskrivs i 36 kap. 8 §som

jjärde stycket.
Om förklararrätten Villkorlig

frihet eller del sådan förver-av
kad och bestämmer det nya
strajfet till fängelse elek-genom
tronisk övervakning, skall rätten
förordna den förverkadeatt
villkorliga friheten skall verk-
ställas elektronisk över-genom
vakning.

4§

Om särskilda skäl föreligger, får
övervakningsnämnden ändra vad

bestämts i fråga detsom om
oavlönade arbetets omfattning.

5§

Om undanrojande samhälls-av
tjänst och vissa andra åt-om
gärder, den dömde harnär
begått brott, jinns före-annat
skrifteri 36 kap.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

föreskrifterAllmänna29 kap.
fängelseom

1§§26 kap. 1

vadenligtådöms,enligt vad för FängelseådömsFängelse som
vissför brottet,föreskrivetviss tid ellerstadgar ärbrottet är

Fängelsetid livstid.på viss påtid ellerlivstid. Fängelse
år,inte överstiga tiotio år,överstiga tid får intevissfår om

2 eller3 och följer2 ellerföljer inte annatannat avav om
må-Vid understigafjorton dagar. och inteunderstiga 3 en

28 3 §enligt kap.ådömande nad.av
med skydds-föreningfängelse i

förifråga tidengållertillsyn om
nämndavad ifängelsestraffet

stadgas.lagrum
förvandlingsstraff förförvand- OmsåsomfängelseOm

föreskrifter.särskildaböter finnssärskiltlingsstraff för böter år
stadgar.

2§2 §26 kap.

brott,för flerastraffsåsomanvändasfårFängelse gemensamt om
brotten.följa på någotkanfängelse av

tid fårvissFängelse över-fårviss tidFängelse på sättas
högstadedetstigade högsta strängastesvårastedetöver avav

brottenföljakanstrafffölja på brottenkanstraff somsom
överstiga de högstafår intehögstaöverstiga defår inte menmen

medsammanlagdastraffensammanlagda medstraffen var-var-
hellerfår inte över-andra. Dethellerintefårandra. Det över-

hög-dedetskridastraffet med strångastesvårastedetskrida av
strajfen med änstaän mermer

detår, strångastestraffetsvårastedetår, ettett omom
ifängelsestraffet kortarefyra år, änfängelse i ärkortare änär

år,fyra
dettvå år, strängastestraf- 2.svårastedettvå år,2. omom

elleri fyra årfängelsestraffetår elleri fyra ärfängelsefet är
till fäng-uppgårintelängreuppgår tillintelängre menmen

år,i åttaelseåtta år,fängelse i
detfyra år, strångastestraf-svårasteår, detfyra omom

elleråtta årfängelse ieller straffetåtta årfängelse i ärfet är
längre.längre.
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Vid tillämpningen andra Vid tillämpningen andraav av
stycket skall bötesstraff stycket skall bötesstraffanses anses

fängelse fjorton dagar.motsvara fängelse månad.motsvara en
Det svåraste de lägsta Det de lägstasträngasteav av

straffen får inte underskridas. straffen får inte underskridas.

26 kap. 3 § 3§

Har någon dömts till fängelse i lägst två år och begår han, sedan
domen har vunnit laga kraft, brott belagt med fängelseär isom mer

år, får för återfalletän dömas till fängelse tid med fyrasex en som
år överstiger det högsta straff kan följa på brottet eller, detsom om

fråga fleraär brott, det högsta straff med tillämpning 2 §om som av
kan följa på brotten.

Brott, någon har begått innan han har fyllt tjugoett år, fårsom
läggas till grund för sådan förhöjning i först stycket.som anges

En utländsk dom får tillmätas verkan svensk.samma som en

4§

Rätten får förordna fäng-att ett
elsestrajj på viss tid skall verk-
ställas elektronisk över-genom
vakning. För sådan verkställig-
het finns föreskrifteri 30 kap. I

fall gäller för verkstäl-annat
ligheten fängelse vadav som
föreskrivs i 31 kap.

30 kap. Om fängelse genom
elektronisk övervakning

1§

Verkställighet fängelseav genom
elektronisk övervakning sker
under den i domen angivna
straftiden, från den dag straffet
börjar verkställas. Verkställig-
heten sker intensiv över-genom
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vakning i förening med för-ett
bud för den dömde vistasatt
utanför bostaden påänannat
särskilt angivna tider och för
särskilt bestämda ändamål.

Förbudet vistas utanföratt
bostaden skall kontrolleras med
elektroniska hjälpmedel eller
med jämförbar utrustning.annan

2§

Verkställigheten bedrivs under
ledning övervakningsmyn-av
di gheten. Myndigheten förordnar
övervakare och kan vid behov
förordna eller fleraen personer

biträda vid den elektroniskaatt
övervakningen.

3§

Övervakningsmyndigheten skall
tillsynutöva denövernoggrann

dömde fortlöpande kontrol-samt
lera hans förhållanden och att
han iakttar vad åligger ho-som

under verkställigheten.nom
Myndigheten skall också genom
förmedling stöd och hjälpav
verka för den dömde inteatt

fortsätter begå brott och föratt
hans anpassning i samhälletatt

i övrigt främjas.även

4§

Vad i 27kap. 4 6 §§ föreskrivs-
gäller på motsvarande densätt

underkastad fängelseärsom
elektronisk övervakning.genom
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5 §

Den dömde skall avhålla sig
från alkohol, narkotika och
andra beroendeframkallande
medel.

6§

Särskilt beslut skall meddelas om
vad den dömde har iakttaatt
under verkställigheten. Sådant
beslut skall avse

vilken bostad den dömde skall
ha,

vad skall gälla frågaisom
arbetsanställning, för-om annan

vårvsverksamhet, utbildning eller
sysselsättning i övrigt,

de tider under vilka den döm-
de tillåts vistas utanför bosta-att
den samt

det på vilketsätt den dömde
skall hålla kontakt med över-
vakaren eller övervakningsmyn-
digheten och omfattningen av
kontaktskyldigheten.

Beslut vad den dömde harom
iaktta får också läkar-att avse

vård, nykterhetsvård eller annan
vård eller behandling i eller

sjukhus eller sådanutom annan
inrättning.

7§

Beslut enligt 6§ meddelas av
övervakningsmyndigheten. Om
den dömdes personliga förhål-
landen föranleder det, får över-
vakningsmyndigheten ändra ett
beslut enligt 6 första§ stycket
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eller ändra eller upphäva ett
beslut enligt 6 § andra stycket
eller meddela sådantett nytt
beslut.

Övervakaren får vadange
skall gälla fråganärmare isom

verkställandet beslutom av
enligt 6 Han får också medge
tillfällig lättnad och vidta ome-
delbart erforderlig jämkning.

8§

Den dömde skyldig lämnaär att
blod-, urin- eller utandningsprov
för kontroll han inte ärattav
påverkad alkohol, narkotikaav
eller andra beroendeframkallan-
de medel. Den dömdes nykterhet
får kontrolleras med elekt-även
roniska hjälpmedel eller med

jämförbar utrustning.annan

9§

Iakttar den dömde inte vad som
åligger honom enligt denna balk
eller enligt beslut med-ett som
delats honom med stöd därav,
får övervakningsnämnden, utom

meddela eller ändraatt ett
beslut enligt 6 besluta att
varning skall meddelas den
dömde eller, skäl härförom
föreligger, besluta viss tidatt
inte skall inräknas i verkställig-
heten.

Åtgärd förstaisom avses
stycket får inte beslutas efter
verkställighetstidens utgång.
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10 §

Har den dömde åsidosatt sina
åligganden och kan det antas att
sådana åtgärder övervak-som
ningsnämnden får vidta blir utan
verkan skall, åsidosättandetom
inte ringa, övervakningsnämn-är
den begära åklagare vidatt
domstol för talan förord-attom
nandet fängelsestrayfet skallatt
verkställas elektroniskgenom
övervakning skall upphävas.

alanT upphävande sådantom av
förordnande skall också föras

den dömde återtar sittom sam-
tycke till verkställighet fäng-av
else elektronisk övervak-genom
ning.

Talan skall anhängiggöras
före verkställ ighetstidens utgång.

Föreligger inte tillräckliga
skäl upphäva förordnandetatt

verkställighet fängelseom av ge-
elektronisk övervakning fårnom

ställeti besluta åtgärdrätten
enligt 9

11§

Vid upphävande förordnandeav
verkställighet fängelseom av

elektronisk övervakninggenom
skall bestämma hurrätten stor
del fängelsestraffet åter-av som
står verkställa i anstalt. Där-att
vid skall skälig hänsyn tilltas
vad den dömde verkställt av
straffet elektronisk över-genom
vakning.
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12 §

Om undanröjande fängelseav
elektronisk övervakninggenom

och vissa andra åtgärder,om
den dömdenär har begått annat

brott, finns föreskrifteri 36 kap.

l3§

Uppkommer fråga attom upp-
häva förordnande verk-ett om
ställighet fängelseav genom
elektronisk övervakning eller att
besluta varning skall med-att
delas den dömde eller viss tidatt
inte skall inräknas i verkställig-
heten, får övervakningsnämnden
eller domstol vid vilken talan

förs enligt 10 ornständig-om
heterna föranleder det, förordna

den dömde på lämpligtatt sätt
skall omhändertas i avvaktan på
vidare förordnande. Ett sådant
beslut skall såomprövas ofta
anledning till det föreligger.

Den sålunda omhänder-som
får inte kvarhållas längretas än
vecka. Om det finns synnerli-en
skäl, får dockga nyttgenom

beslut förordnas han skallatt
kvarhållas ytterligare högst en
vecka.

Är den dömde omhändertagen
domstolennär meddelar beslut
upphäva förordnandetatt om

verkställighet fängelseav genom
elektronisk övervakning, får den

förordna han skallatt vara
omhändertagen till dess beslutet
vinner laga kraft.
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Efter verkställighetstidens
fårutgång den omhändertagne

inte kvarhållas.

14§

När avgörande i vadrättens
angår strajf för brottet genom
nojdförklaring eller harannars

laga kraftvunnit den döm-mot
de, skall han hålla övervak-
ningsmyndigheten underrättad

bostad,sin sin arbetsanställ-om
ning och andra förhållanden av
betydelse för myndighetens
planering strajfverkställig-av
heten, på kallelse inställd sig
hos övervakningsmyndigheten

i enlighet med myndig-samt
hetens anvisningar i övrigtäven
medverka vid denna planering.

fängelse26 kap. Om fängelse31 kap. Om i anstalt

5§ 1§

dömts till fängelseDen skall förordnatHar interätten att ettsom
för verkställighet straffet fängelsestrajf skall verkställasav

i kriminalvárdsanstalt.intagas elektronisk övervakning,genom
Härom särskilt stadgat. skall den dömde för verkstäl-är

lighet straffet i krimi-intasav
nalvårdsanstalt. Härom finns
särskilda föreskrifter.

6§ 2§

avtjänarDen fängelse på Den avtjänat fängelse isom som
viss tid får medges Villkorlig anstalt viss tid skall, inteom
frigivning. Villkorlig frigivning följer andra eller tredjeannat av
får dock inte ske från fängelse stycket eller friges3 vill-av
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har dömts enligt 28 kap. korligt två tredjedelar, docknärutsom
3 § eller från förvandlings- minst tjugo dagar, strajftidenett av
straff för böter. har avtjänats.

Om strajftiden högst år, Villkorlig frigivningär får inteett
får villkorlig frigivning ske ske från fängelse på grund av
tidigast två tredjedelarnär förverkande villkorlig frihetav av
strajftiden, dock minst två må- enligt 10§ eller från för-ett
nader, har avtjänats. vandlingsstraff för böter.

Om strajftiden längreär än
år kortare två är, fåränett men

villkorlig frigivning ske tidigast
åtta månader tredje-när samt en

del den tid överstiger ettav som
år har avtjänats.

Om strajftiden två år ellerär
och följerinteannatmer av

6 får Villkorlig frigivninga
ske tidigast halva stramidennär
har avtjänats.

Om den dömde begär det, kan Om den dömde begär det, får
frigivningen uppskjutas till den villkorliga frigivningen upp-

tidpunkt följerän skjutas till tidpunkt änsenare som av en senare
andra-fjärde styckena. följer första stycket ellersom av

3av

7§ 3§

Vid prövning frågan, den Bryter den dömde i väsentligav om
villkorliga frigivningen bör ske mån vad gäller förmot som

vid den tidigaste verkställigheten,än får tidpunktensenare
tidpunkt 6i eller för villkorlig frigivningsom anges senare-
6 skall det särskilt beaktas läggas.a

förutsättningarna för den Senareläggning får ske medom
intagnes anpassning i samhället högst femton dagar gång.varje
framstår speciellt Vid prövning frågasom ogynn- av om

med hänsyn till frigiv- senareläggning tidpunkten församma av
ningsförhållandena, hans uppfö- villkorligfrigivning skall beaktas
rande under anstaltsvistelsen förseelsen får eller kanom
eller andra särskilda omständig- bedömas få andra menliga följ-
heter. der för den dömde.
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8 § 4 §

fleraOm fängelsestraff verk- Om flera fängelsestraff verk-
ställs samtidigt, skall vid till- ställs samtidigt, skall vid till-
lämpning 6 § hänsyn till lämpning 2 § hänsyn tilltasav tasav
den sammanlagda fängelsetiden. den sammanlagda fängelsetiden.
Vad gäller dock inte tidsagtsnu

för fängelse dömts enligtutsom
28 kap. 3 § eller förvandlings-
straff för böter.

Såsom avtjänad tid räknas Såsom avtjänad tid räknas
tid varunder straffetäven skall tid straffetäven varunder skall

verkställt på grund verkställt grundanses av anses av
domstols förordnande i 33 domstols förordnande enligt 35som
kap. och 6 §§5 sägs. kap. 1 och 2 §§.

9§ 5§

Betrajfande den har dömts Beslut senarelåggningsom om av
till fängelse i lägst två år villkorlig frigivningprövar fattas av
Kriminalvårdsnåmnden frågan Kriminalvårdsstyrelsen. Rege-

Villkorlig frigivning från ringen eller den myndighetom som
strajfet eller, straff regeringen bestämmer får före-annatom
samtidigt verkställs, från den skriva myndighet änatt annan
sammanlagda strajftiden. Kriminalvårdsstyrelsen får be-

Kriminalvårdsstyrelsen eller sluta senareläggningom av
styrelsen efter villkorlig frigivning.annan som rege-

ringens bemyndigande föreskri-
får påkalla Kriminal-attver

vårdsnömnden i falläven annat
fråganprövar Villkorligom

frigivning. Påkallas inte pröv-
ning skall den dömde friges vid
den tidpunkt då Villkorlig frigiv-

enligt 6ning § andra och tredje
styckena tidigast kan ske.

Beslut villkorligfrigivningom
inte har gått i verkställighetsom

kan ändras, den dömdeom
begär frigivningen skallatt
uppskjutas eller det annars
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föranleds ändrade förhållan-av
den.

10§ 6§

För den villkorligt friges Efter den villkorligafrigivningensom
gäller prövotid år. I gäller prövotidetten av en motsva-som
beslut Villkorlig frigivning den strafftid återstårom vidrar som

meddelas kriminalvårds- frigivningen. Prövotidensom dockav är
nämnden kan dock fastställas alltid minst år.etten
längre prövotid, högst år.tre

11§ 7§

I anslutning till villkorlig Den frigivitsatt villkorligt eftersom
frigivning elleräger ha undergått fängelsestraffrum attsenare
kan beslutas den villkorligt på månaderatt eller eller,sex mer
frigivne skall stå under över- han vid frigivningen ärom
vakning, det bedöms under tjugoett år, fyra månader0m som
påkallat. Beslut övervakning eller skall stå under över-om mer

Övervakningenmeddelas frivårdsmyndigheti vakning. skallav
Kriminalvårdsverket. Har över- pågå i år.ett
vakning beslutats bedömsmen
därefter övervakning inteatt
längre påkallad, fårär över-
vakningsnämnden besluta att
övervakningen skall upphöra.
Övervakningen skall någotutan
särskilt beslut upphöra sedan ett
år prövotiden har förjlutit,av

inte följer 18annatom av

8§

Vad föreskrivsi 27kap. 3 §som
och 5 10 §§ skall tillämpas på-
motsvarande beträffandesätt den

har frigivits villkorligt.som
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18 § 9 §

frigivneIakttar den inte vad Iakttar den frigivne inte vadsom som
åligger honom enligt denna balk åligger honom enligt denna balk

föreskrifteller enligt eller eller enligt beslut har med-an- som
visning meddelats med stöd delats med stöd därav, får över-som

fårdärav, övervakningsnämn- vakningsnämnden, fattautom att
den, meddela föreskrift beslut i fråga i 27utom att som avses
enligt § eller fatta beslut i15 kap. 8 27kap. 3 §andra me-
fråga i 37 kap. 7§ ningen eller 27 kap. 5 § andrasom avses
första stycket, meningen, besluta

varning skallbesluta varning skall meddelasattatt
den frigivne,meddelas den frigivne, eller

frigivneden skall ställas2. besluta övervakning attom av
under övervakning under vissden frigivne under tid efterviss
tid, dock underhögst måna-det år prövotiden haratt ett sexav
der eller till prövotidens utgång,förflutit, dock längst till prövoti-
ellerdens utgång.

tidviss inte skall räknasatt
verkställighet prövotidsom av

och övervakningstid.

19§ 10§

den frigivne allvarligt åsido-Har Har den frigivne allvarligt åsido-
sina åligganden och kan det sina åligganden och kan detsatt satt

han inte kommer han inte kommerantas att att antas att att
låta sig någon låta sig någonråtta rättagenom annan genom annan
åtgärd övervakningsnämn- åtgärd övervakningsnämn-som som
den kan vidta, får för- den får vidta, får för-nämnden nämnden
klara den villkorligt villkorliga frihetenmedgivna klara den
friheten förverkad till tid förverkad till tid högsten av en av
högst månad varje gång. femton dagar varje gång.en

20§ 11§

Åtgärd Åtgärdi 18 § må i 9 § får intesom avses som avses
beslutas efter prövotidens beslutas efter prövotidensut- ut-
gång. Beslut åtgärd gång. Beslut åtgärdom som om som

i § må får19 meddelas i 10 § meddelasäven ävenavses avses
efter prövotidens utgång, därest efter prövotidens utgång, om
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frågan övervakningsnämnden frågan har tagits över-av upp av
upptagits dessförinnan. vakningsnärnnden dessförinnan.

2l§ l2§

Om förverkande villkorligt Om förverkande Villkorligav av
medgiven frihet frihetoch vissa och vissa andra åt-om om
andra åtgärder, den gärder, dennär dömde harnärsom
dömts till fängelse finnes hava begått brott, finns före-annat
begått brott, stadgas i 34 skrifteri 36 kap.annat
kap.

22§ l3§

Uppkommer fråga för- Uppkommer fråga för-att attom om
klara villkorligt medgiven frihet villkorligklara frihet förverkad
förverkad eller vidta åtgärd vidtaeller åtgärdatt att som avses

i 18 § eller åtgärd för i eller åtgärd9 § för den fri-attsom avses
den frigivne skall underkasta givne skall underkasta sig vårdatt

sig vård eller behandling, eller eller behandling, eller har den
har den frigivne undandragit sig frigivne undandragit sig över-
övervakningen, får övervak- vakningen, får övervaknings-
ningsnämnden, omständig- nämnden, omständigheternaom om
heterna föranleder det, förordna föranleder det, förordna denatt

frigivneden skall på lämpligt frigivne skall på lämpligtatt sätt
omhändertas i avvaktan på omhändertas isätt avvaktan på

vidare förordnande. Ett sådant vidare förordnande. sådantEtt
beslut skall så ofta beslut skall så oftaomprövas omprövas
anledning till föreligger.det anledning till det föreligger.

sålundaDen omhändertas får inte kvarhållas längre änsom en
vecka. Om synnerliga skäl föreligger, får dock beslut för-nyttgenom
ordnas han skall kvarhållas ytterligare högst vecka. Efteratt en
prövotidens utgång får den omhändertagne kvarhållas.

23§ 14§

Förklaras villkorligt medgiven Förklaras villkorlig frihet helt
frihet helt eller delvis förverkad, förverkadeller delvis enligt 36
skall med avseende på frågan kap. 8 skall med påavseende

villkorlig frigivning vad frågan villkorlig frigiv-om ny om ny
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förverkatsning vadsåsomförverkats som ansesansessom
straff dom.dom.straff genom nysomgenom ny

15§24§

längreVillkorlig frihet intefrihet Kanvillkorligt medgivenKan
förverkad, skall straf-förklarasförverkad,förklaraslängre

verkställttill fullofullo fettillskall straffet anses varaanses vara
utgång.prövotidensvidprövotidensverkställt vid ut-

gång.

kontraktsvárd32 kap. Om28 kap. 6 §a
stycketandra

§1

kontraktsvårddöms tillDenskall vidare i do-sådant fallI som
enligtundergå behandlingskallföreskriftmeddelasalltidmen

behand-uppgjordför honombehandlingsplanden ensomom
domenskall ilingsplan. Rättensighar åtagitden dömde att

behand-denmeddela beslutfölja. om
förskall gällalingsplan som

verkställigheten.

2§

hurskall domslutetiRätten ange
fängelsestraff skullelångt som

fängelse idömtsha ut, om
strajf.hade valtsstället som

fängelseSkulle rätten, om
förkla-strajf, hahade valts som

eller delvillkorlig frihetrat av
denförverkad, skall isådan

tidhur längdomslutet även ange
villkorliga frihetenden somav

förverkad.hade förklarats
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3 §

Vid verkställighet kontrakts-av
vård skall vad föreskrivs isom
27 kap. 5 13 och 15 §§-
tillämpas på motsvarande sätt.

När undanröjer domrätten en
på kontraktsvård och bestämmer

strof får, i fall inytt som avses
2 § andra stycket, villkorlig
frihet eller del sådan för-av
klaras förverkad hinderutan av
vad föreskrivs i 36 kap. 8 §som

förde stycket.
Om förklarar villkorligrätten

frihet eller del sådan för-av
verkad bestämmeroch det nya
straffet till fängelse elek-genom
tronisk övervakning, skall rätten
förordna den förverkadeatt
villkorliga friheten skall verkstäl-
las elektronisk övervak-genom
ning.

4§

Rätten får i domen bestämma
längre verkställighetstid än som
följer 27 kap. §1 andraav
stycket, dock högst två år, om
detta erforderligt för be-är att
handlingen skall kunna genom-
föras.

5§

Om det behövs för genomföran-
det behandlingen, får rättenav
förordna domen skall gå iatt
verkställighet hinderutan attav
den inte har lagavunnit kraft.



Författningsförslag 651995:91SOU

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Överklagas dom på kon-en
traktsvård och har med-rätten

förstaförordnande enligtdelat
får högre förordnastycket, rätt

fårvidare verkställighet inteatt
äga rum.

6§28 kap. 6b§

dömde häktad måletfår Om den ii 6 §Ifall ärrättensom avses a
förordnandehan och sådantförordna den dömde,att somom
första stycket hari 5 §skallhäktad i målet, i ställetär avses

får förordnameddelats,omhändertas till dess han rättenöver-
omhän-han i stället skalltill det behandlingshemförts att

överförts tilldertas till dess handen vårdgivareeller som anges
behandlingshem dendet ellerbehandlingsplanen. Omhän-i

i behand-vårdgivarepågådertagandet får inte längre som anges
Omhändertagandetlingsplanen.vecka.än en

vecka.får inte pågå längre än en

7§6 §28 kap a
tredje stycket

sådan får besluta densamband med be- RättenI att somen
behandlingenföreskrivas för skallhandlingsplan får att ansvarar

övervakningsmyndig-för behand- anmäla tillden som ansvarar
till frivårds- åklagarenlingen skall anmäla heten och denom

åsidosätter sinadömde allvarligtmyndigheten och åklagaren om
åligganden enligt behandlings-dömde allvarligt åsidosätterden

sina åligganden enligt planen. planen.

8§

undanrojandeTalan avom
fallkontraktsvård får i som

7§ väckasi även utanavses
frän övervaknings-framställning

nämnden.
Talan undanröjande avom

kontraktsvården skall också
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föras den dömde återtar sittom
samtycke till denna.

9§

Om särskilda skäl föreligger får
vervakningsnämndenö ändra vad

bestämts i behandlingspla-som
nen.

10§

Om undanröjande kontrakts-av
vård och vissa andra åt-om
gärder, den dömdenär har
begått brott, finns före-annat
skrifteri 36 kap.

33 kap. Om straffbestämning

Grunden för straüzestämningen

29 kap. 1 § 1 §
första stycket

Straff skall, med beaktande Straff skall, med utgångspunkt iav
intresset enhetlig rättstill- den tillämpliga strajfskalan ochav en
lämpning, bestämmas inom med beaktande intressetra- av av en

för den tillämpliga straf- enhetlig rättstillämpning, be-men
skalan efter brottets eller den efter brottetsstämmas eller den
samlade brottslighetens straff- samlade brottslighetens straff-
värde. värde med iakttagande isamt

övrigt vad föreskrivs iav som
detta kapitel.
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Omständigheter inverkar pâsom
bedömningen brottets straff-av
värde

29 kap. 1 § 2 §
andra stycket

Vid bedömningen straffvärdet skall särskilt beaktas den skada,av
kränkning eller fara gärningen inneburit, vad den tilltalade insettsom
eller borde ha insett detta de avsikter eller motivsamt hanom som
haft.

29kap.2§ 3§

Såsom försvarande omständigheter vid bedömningen straffvärdetav
skall, vid sidan vad gäller för varje särskild brottstyp, särskiltav som
beaktas

den tilltalade brottet skulle få betydligtom avsett att allvarligare
följder det faktisktän fått,
2. den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,om

den tilltalade utnyttjat någon skyddslösaom ställning ellerannans
särskilda svårigheter värja sig,att
4. den tilltalade utnyttjat sin ställning eller igrovt övrigtom miss-
brukat särskilt förtroende,ett
5. den tilltalade förmått någon medverka tillom brottetattannan

allvarligt tvång, svek eller missbruk dennesgenom ungdom,av
oförstånd eller beroende ställning,
6. brottet utgjort led i brottslig verksamhetett varitom särskilten som

planlagd eller bedrivits inoggrant omfattning och i vilkenstor den
tilltalade spelat betydande roll elleren
7. motiv för brottet varit kränkaett folkgruppom att en person, en
eller sådan på grund hudfärg,en annan grupp av personer av ras, na-
tionellt eller etniskt trosbekännelse eller liknandeursprung, annan
omständighet.
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29 kap. 3 § §4
första stycket

Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen straffvärdetav
skall, vid sidan vad föreskrivet förär vissa fall, särskiltav som
beaktas

brottet föranletts någon kränkande beteende,grovtom av annans
den tilltalade till följd psykisk störning eller sinnesrörelseom av

eller någon orsak haft starkt nedsatt förmåga kontrolleraav annan att
sitt handlande,

den tilltalades handlande stått i samband med hans uppenbartom
bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmâga,
4. brottet föranletts stark mänsklig medkänsla ellerom av

gärningen, fri från sådanutan att är iom vara ansvar, som avses
24 kap. l

Om hänsvnstagande vid straff-
bestämningen till vissa andra
omständi gheter

29 kap. 5 § 5 §
första stycket

Vid szrafinätningen skall Vid strajjbestämningenrätten skall
brottets strafvärde iutöver i skälig omfattningrätten beakta

skälig omfattning beakta
den tilltalade till följd brottet drabbats allvarlig kropps-om av av

skada,
den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa ellerom

begränsa skadliga verkningar brottet,av
den tilltalade frivilligt sig,angettom
den4. tilltalade förorsakas han på grund brottetattom men genom av

utvisas riket,ur
5. den tilltalade till följd brottet drabbats eller det finnsom av av om
grundad anledning han kommer drabbas avskedandeanta att att av
eller uppsägning från anställning eller hinder eller synnerligannatav
svårighet i yrkes- eller näringsutövning,
6. den tilltalade till följd den tilltalade till följdom av om av

ålderhög eller dålig hälsa skulle hög ålder eller dålig hälsa skulle
drabbas oskäligt hårt straff drabbas oskäligt hårt detettav av

efter brottets strafvärde,utmätt
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följa påstraff bortsom annars
brottet,

förhållandei förhållande till brot- i till brotts-7. om enom en
ovanligt lång tid förflutitlång förflutitovanligt tid typentets art

begicks,sedan brottetbegicks ellersedan brottet
tilltalade undergårdenom

undergått behandling föreller
eller något för-missbruk annat

hafthållande kan haantassom
brottslighetsamband med hans

eller
föreliggernågon omständig- det i övrigtom annan om

på-påkallar någon omständighethet föreligger att somsom
fårkallar den tilltaladefår straffden tilltalade lägre att ettett

strafflindrigarestrajfvärdebrottets motiverar. änän som annars
motiverat.är

förhållande tillStraffens var-
andra m.m.

6§30 §kap. l

strajf fängelse ochpåföljd fängelse Vid valVid val ärär avav
straf-påföljd de till fängelse alternativasvårareatt anse som en

fråga stränghetVillkorlig dom och skyddstill- fen iän attom
prövotids-bedöma i ordningensyn.

övervakningsstrajf,strajf, sam-
fängelsehällstjänst, genom
övervakning ochelektronisk

Kontraktsvårdfängelse i anstalt.
bedöma strängareär ettatt som

övervakningsstrajf.strajj än
Bestämmelser använd-Bestämmelser använd- omom

överlämnande tillningenningen överlämnande tillav av
finns ivård finns i kap. särskild vård 34 kap.särskild 31
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30 kap. 2 § §7

Ingen får dömas till flera på- Ingen får dömas till flera Strap
följder för brott, inte eller till olika former fängelsesamma om av
något föreskrivet. förär brott,annat inte någotsamma om

föreskrivet.ärannat

30 kap. 3 § 8§

När någon döms för flera brott, någonNär döms för flera brott,
skall döma tillrätten skall döma tillrättengemensam gemensamt
påföljd för brotten, inte strajf för brotten, inte någotom om
något föreskrivet.är föreskrivet.annat ärannat

Om det finns särskilda skäl, Om det finns särskilda skäl,
får för eller flerarätten brott får för eller fleraett rätten brottett
döma till böter och samtidigt döma till böter och samtidigt
döma till påföljd för döma till straff för brotts-annan annat
brottsligheten i övrigt. Vidare ligheten i övrigt. Vidare får
får döma till fängelserätten för döma till fängelserätten genom

eller flera brott samtidigtett elektronisk övervakning eller till
den dömer till Villkorlig fängelse i anstalt för ellersom ett

dom eller skyddstillsyn för brotts- flera brott samtidigt den dö-som
ligheten i övrigt. till prövotidsstraff ellermer

övervakningsstrajâ för brottslig-
heten i övrigt.

Om val mellan olika straü

30 kap. 4 § 9 §
första stycket

Vid val påföljd skall Vid valrätten sirap skall rättenav av
fästa särskilt avseende vid fästa särskilt avseende vidom- om-
ständigheter talar för ständigheter talar isom en som en
lindrigare påföljd fängelse.än lindrande riktning. Därvid skall
Därvid skall beakta såda-rätten beakta sådanarätten omständig-

omständigheter i heter i 5na som anges som anges
29 kap. 5
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10 §

Är fängelsesåväl böter som
skallför brottet,föreskrivet

böterdöma till interätten om
meddäremot föreliggerhinder

strajfvärdetill brottetshänsyn
tilltalades tidigaredeneller

brottslighet.

11§

ådömas skallböter inteKan
prövotidsstrajjdöma tillrätten

övervakningsstrajjf inteeller om
medstraff uteslutetsådant är

karak-brottslighetenshänsyn till
tilltalades tidigaredentär,

brottslighet eller annars.
fårstycketfall enligt förstaI

övervaknings-döma tillrätten
tilltaladestrof endast denom

begått brott ellertidigare annars
skäl talarsärskilda prövo-mot

tidsstraff

12§

ka-brottsBedömningen ettav
dessgrundas påskallraktär

påkallat,detstrajfvärde. Om är
därjämte beakta in-får rätten

för brott viss artatttresset avav
formsärskiltådöma sträng aven

strajf

13§

vilkenbedömningenVid av
tilltalades tidigareverkan den
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brottslighet skall tillmätas vid
valet mellan olika former av
straff skall särskilträtten beakta
den tidigare och den brotts-nya
lighetens omfattning och typ

den tid förflutit mellansamt som
brotten.

30 kap. 8 § 14§

Villkorlig dom skall förenas med Ett prövotidsstrajf skall förenas
dagsböter, inte bötesstraff med dagsböter,ett inteom ettom
med hänsyn till andra följder bötesstraff med hänsyn till andraav
brottet skulle drabba den till- följder brottet skulle drabbaav
talade alltför hårt eller det den tilltalade orimligt hårt.om
finns andra särskilda skäl mot

döma till böter.att

30 kap. 10 § 15§

Vid bedömningen frågan Ett övervakningsstrajf skallav om
skyddstillsyn bör förenas med förenas med dagsböter, dettaom
dagsböter skall beaktarätten påkallat med hänsynär tillom
detta påkallat medär hänsyn till brottslighetens karaktär eller den
brottslighetens strajfvärde eller tilltalades tidigare brottslighet.

eller den tilltalades tidigareart
brottslighet.

16§

Kan straffet enligt 11 § inte
bestämmas till prövotidsstrajf
eller övervakningsstraff, skall

döma tillrätten samhällstjänst
den tilltalade samtyckerom

därtill och hinder häremot inte
föreligger med hänsyn till den
tilltalades tidigare brottslighet,
brottets allvarliga karaktär eller
annars.
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17 §

samhällstjänst ådömasinteKan
till fängelse.skall dömarätten

denHärvid skall rätten, om
därtilltilltalade samtycker och

föreligger med hän-hinder inte
tilltalades tidigaretill densyn

fängelsestraffetsbrottslighet,
förordnalängd eller attannars,

fängelsestrajfet skall verkställas
övervakning.elektroniskgenom

18§

stället för samhällstjänst ellerI
fängelse får denrätten, om

därtill,tilltalade samtycker
kontraktsvärd,döma till om

beroendeframkal-missbruk av
någotlande medel eller annat

förhållande föreliggersärskilt
påkallar vård ellersom annan

behandling och har bidragitsom
begåtts.till brottet haratt

bedömande kon-Vid av om
traktsvård bör ådömas skall

beakta brottets karaktärrätten
tilltalades tidigare brotts-och den

denlighet omfattningensamt av
behandlingen.planerade Kon-

traktsvård får inte ådömas om
fäng-brottet bör föranleda ett

elsestrajf avsevärd längd.av
fallSamtycker den tilltalade i

första stycket inteiavsessom
kontraktsvård, får han dömastill
samhällstjänst eller till fäng-till

elektroniskelse övervak-genom
endast det förhållandening om

påkallar vård ellersom annan
behandling bedöms hindrainte
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verkställigheten sådantettav
straff.

Särskilda begränsningar Qåga
valet straffom av

30 kap. 5 § 19§

Vid val straff skall rättenav som
skäl för lindrigare straffett
särskilt beakta den tilltalades
ålder.

För brott någon begått För brott någon begåttsom som
innan han fyllt år får innan han fyllt år fårarton arton

döma till fängelse endasträtten döma tillrätten strayfsträngare
det finns synnerliga skäl. övervakningsstrajf endastänom om

det finns synnerliga skäl.
För brott någon begått För brott någon begåttsom som

efter det han fyllt efter det han fylltatt arton att artonmen men
innan han fyllt tjugoett år får innan han fyllt tjugoett år får

tilldöma fängelserätten endast döma tillrätten straffsträngare
det med hänsyn till gärning- ävervakningsstrajf endastänom om
strajfvärde eller finns det finns särskilda skäl för det.ens annars

särskilda skäl för det.

30 kap. 6 § 20§

Den har begått brott Den har begått brottettsom ettsom
under påverkan allvarlig under påverkan allvarligav en av en
psykisk störning får inte dömas psykisk störning får inte dömas
till fängelse. Om i tillrätten Strap övervak-strängareett än
sådant fall finner inte heller ningsstrajj. Kan i sådant fallatt ett
någon påföljd bör ådö- varken böter, prövotidsstrajfannan

skall den tilltalade fri eller övervakningsstrajf ådömasmas, vara ,från påföljd. skall den tilltalade fri frånvara
strajf
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Om stra@tning

29 kap. 4 § 21 §

Vid straffmätningen skall Vid straffmätningenrätten, skall rätten,
förhållandet inte tillräckligt förhållandet inte tillräckligtom om

kan beaktas påföljdsvalet kan beaktas valetgenom genom av
eller förverkande strajj eller villkorliggenom attav genom
villkorligt medgiven frihet, frihet förklaras förverkad, i

brottets strajfvärde,utöver i skälig utsträckning hänsyn tillta
skälig utsträckning hänsyn till den tilltalade tidigare gjortta om

den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Härvidom
sig skyldig till brott. Härvid skall särskilt beaktas den tidiga-
skall särskilt beaktas vilken och den brottslighetensom- re nya
fattning den tidigare brottslig- omfattning och den tidtyp samt
heten hajt, vilken tid för- förflutit mellan brotten.som som
flutit mellan brotten huru- Vidare skall särskilt beaktassamt om
vida den tidigare och brottslighetenden i båda fallen ärnya
brottsligheten likartade särskilt allvarlig.ellerår
brottsligheten i båda fallen är
särskilt allvarlig.

22§

Om det påkallat med hänsynär
till omständigheter isom anges
4 eller 5 får döma tillrätten
lindrigare strof än ärsom

föreskrivet för brottet.

29 kap. 6 § 23§

Är Ärdet med hänsyn till någon det med hänsyn till sådana
sådan omständighet i omständigheter i §5som avses som avses
5 § uppenbart oskäligt döma uppenbart oskäligt döma tillatt att

påföljd,till skall meddela stramrätten skall meddelarätten
påföljdseftergift. strajfeftergiji.
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29 kap. 7 § 24§

Har någon begått brott innan han fyllt tjugoett år, skall hans ungdom
beaktas särskilt vid straffmätningen. Härvid får dömas till lindrigare
straff föreskrivetän är för brottet.som

Ingen får dömas till fängelse livstid för brott han har begåttsom
innan han fyllt tjugoett år.

25§

När dömerrätten till samhälls-
tjänst skall den bestämma sam-
hällstjänstens omfattning efter
det i domslutet angi fängelse-vna
strajfets längd. Härvid skall ett
fängelsestrajfpä månad mot-en

fyrtio timmars samhälls-svara
tjänst och varje månads fängelse
därutöver samhälls-motsvara
tjänst i ytterligare tjugo timmar.

31 kap. Om överlämnande till 34 kap. Om överlämnande till
vårdsärskild särskild vård

1§

Kan den under tjugoettär år och begått brottslig gärningsom blisom
föremål för vård eller åtgärd enligt socialtjänstlagen 1980:620annan
eller lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vård fårom av unga

överlämnarätten socialnämnden föranstalta erforderlig vårdatt om
inom socialtjänsten.

Om brottslighetens strajâfvärde Om brottslighetens karaktär
eller eller den tilltalades ellerart den tilltalades tidigare
tidigare brottslighet påkallar det, brottslighet påkallar det, får
får jämte överlämnande till vård jämte överlämnande till vård
inom socialtjänsten dömas till inom socialtjänsten dömas till
dagsböter, högst tvåhundra, dagsböter, högst tvåhundra,vare vare
sig böter har föreskrivits för sig böter har föreskrivits för
brottet eller inte. brottet eller inte.

Om skada egendom har Om skada på egendom har
uppkommit brottet och uppkommit brottet fårgenom genom
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i sambanddet bedöms främ- medägnat rätten, över-attvara
den dömdes lämnande enligt första stycket,ja anpassning i

samhället, får i samband besluta den dömde på tid ochrätten, att
med överlämnande enligt första i domen skallsätt som anges

föreskrivastycket, den döm- biträda den skadelidande medatt
tidde och i visst arbete, syftar tillsätt attsom anges som

domen skall biträda den skadeli- avhjälpa eller begränsa skadan
med visst arbete,dande eller i belysningsom som annars av

syftar till avhjälpa eller brottets och skadans framståratt art
begränsa skadan eller lämpligt. Sådant beslut fårsom an- som

i belysning brottets och meddelas endast med den skade-avnars
framstårskadans lämp- lidandes samtycke.art som

Sådan föreskrift får med-ligt.
endast med den skadeli-delas

dandes samtycke.

vårdhar begått brottslig gärning bli föremål förKan den som en
vård fall1988:870 missbrukare i vissa fårenligt lagen om av

överlämna socialnämnden eller, i fråga den redan ärrätten om som
i hem där sådan vård meddelas, styrelsen för hemmetintagen attett

vård.föranstalta behövlig Innan beslutar överlämnanderättenom om
skall socialnämnden eller styrelsen höras.

Är Är för föreskrivetför brottet stadgar brottetstränga-
straff fängelse i år, får straff fängelse iänän strängareett ettre

överlämnande enligt första är, får överlämnande enligt
ske endast det före- första stycket ske endast detstycket omom

särskilda föreligger särskilda skäl.ligger skäl.

begått Lider den begått brott,Lider den brott, ettettsom som
påföljden inte bedöms för vilket straffet inte bedömsför vilket

vid böter,vid böter, kunnakunna stannastanna av enav en
fårstörning, får allvarlig psykisk störning,allvarlig psykisk

honom tillöverlämna honom till överlämnarättenrätten
rättspsykiatrisk vård, deträttspsykiatrisk vård, det omom

psykiskatill psykiska med hänsyn till hansmed hänsyn hans
personliga förhål-personliga förhål- tillstånd ochtillstånd och

påkallatlanden i övrigtlanden i övrigt påkallat ärär attatt
sjukvårds-intagen påintagen på sjukvårds- hanhan ärär enen
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inrättning för psykiatrisk vård, inrättning för psykiatrisk vård,
förenad med frihetsbe-är förenad med frihetsbe-ärsom som

rövande och tvång. rövande och tvång.annat annat
Har brottet begåtts under påverkan allvarlig psykisk störning,av en

får besluta särskildrätten utskrivningsprövning enligt lagenatt
1991:1129 rättspsykiatrisk vård skall vid vården,äga detom rum om
till följd den psykiska störningen finns risk för han återfaller iattav
brottslighet, allvarligt slag.ärsom av

Om det med hänsyn till den Om det med hänsyn till den
tilltalades tidigare brottslighet tilltalades tidigare brottslighet
eller andra särskilda skäl eller andra särskildaär skäl ärav av
påkallat, får i samband påkallat,rätten får i sambandrätten
med överlämnande till med överlämnanderättspsy- till rättspsy-
kiatrisk vård döma till kiatrisk vård döma tillävenannan
påföljd, dock inte fängelse eller strajj", dock inte till fängelse.
överlämnande till särskild Rätten får inte heller döma tillannan
vård. överlärrmande till särskildannan

vård.

33 Omkap. avräkning 35 kap. Om avräkningav an- av an-
hållnings- häktestidoch hållnings- och häktestidm.m. m.m.

5§ 1§

Dömes någon till fängelse Döms någon till fängelse på viss
viss tid eller förordnar tid eller förordnarrätten, medrätten,
med tillämpning 34 kap. 1 § tillämpning 36 kap. §1av av

sådan påföljd skall första stycket sådantatt straü"attavse
ytterligare brott, och har den skall ytterligare brott, ochavse
dömde med anledning miss- har den dömde med anledningav
tanke brott, misstankeprövats brott,om som av om som

dom i målet, under dom iprövats målet,genom en genom
sammanhängande tid minst under sammanhängande tidav en
tjugofyra timmar varit berövad minst tjugofyra timmar varitav
friheten anhållen, häktad berövad friheten anhållen,som som
eller intagen på enhet för häktad eller intagen enheten en
rättspsykiatrisk undersökning förrättspsykiatriskundersökning
med stöd 10§ lagen med stöd 10 § lagenav av
1991:1137 rättspsykiatrisk 1991:1137 rättspsykiatriskom om
undersökning, skall tiden för undersökning, skall tiden för fri-
frihetsberövandet, till den del hetsberövandet, till den del
därunder icke samtidigt skett därunder inte samtidigt skett
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verkställighet dom i verkställighet domannat iav annatav
mål, tid under vilken mål, tidanses under vilkensom anses som
den ådömda påföljden verkställts det ådömda fängelsestrafet
i anstalt. Domstolen skall i verkställts. Domstolen skall i
domen angiva det antal dagar domen det antal dagarange
påföljden skall Ärverkställd. strafet skall verkställt.anses anses
Är den tid varmed ådömt fängel- den tid varmed ådömt fängelse

överstiger frihetsberövandet överstiger frihetsberövandetse
ringa, må förordnas fängelse- ringa, får förordnasatt fängelse-att
straffet skall helt verkställt straffet skall helt verkställtanses anses

frihetsberövandet. frihetsberövandet.genom genom
Undanröjes villkorlig dom Undanröjs prövotidsstrajj,

eller skyddstillsyn och dömes i övervakningsstraff, samhälls-
stället till fängelse på viss tid, tjänst eller kontraktsvård och

i den månäger, tillgodoräknan- döms i stället till fängelse på
de inte skett enligt första eller viss tid skall, i den mån till-
tredje stycket, första stycket godoräknande inte skett enligt
tillämpning i frågaäven första eller tredje stycket, förstaom

stycket tillämpas i frågaäven
om

frihetsberövande föregått frihetsberövande föregåttsom som
den villkorliga domen eller prövotidsstrajffet, övervaknings-
domen på skyddstillsyn, strajTet, samhållszjånsten eller

kontraktsvården,
frihetsberövande2. föregått frihetsberövande föregåttsom som

dom vilken förordnats dom vilkengenom att förordnatsgenom att
den villkorliga domen eller prövotidsstrajjfet, övervaknings-
skyddstillsynen skall även strafet, samhällstjänsten elleravse
ytterligare brott kontraktsvårdensamt skall ävenavse

ytterligare brott samt
3. sådant omhändertagande sådant omhändertagandesom som

i 28 kap. 6 b § eller 11 §avses i 27 kap. 15§ tredjeavses
tredje stycket. stycket, 30 kap. 13§ tredje

stycket eller 32 kap. 6
Dömes någon till böter och Döms någon till böter och har

har han med anledning miss- han med anledning misstankeav av
tanke brott, prövats brott,om prövatssom om som genom

dom i målet, varit berö- dom i målet, varitgenom berövad
vad friheten på angivessätt friheten på sätt isom som anges

förstai stycket, må förordnas första stycket, får förordnasatt att
påföljden skall helt eller bötesstrajjfet skall helt elleranses anses
delvis verkställd frihets- delvis verkställt frihets-genom genom
berövandet. berövandet.
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2 §6 §

i 1 § till-till- Bestämmelsernai 5§Bestämmelserna omom
tid för frihets-godoräknandeför frihets-godoräknande tid avav

verkställighetberövandeverkställighetberövande som avavsom
mån det medstraff får, i denmedmå, i den mån detpåföljd

omständigheternaomständigheterna tilltill hänsyn ärhänsyn
i frågatillämpasi skäligt,tillämpas ävenskäligt, ävenprövas

frihetsberövande ägtfrihetsberövandefråga somomsomom
riket.riket.ägt utomutom rumrum

3§8§

högreNär prövar över-prövning i högre rättVid rätt ettav
strajf,angående ådömtklagandeådömd påföljdangåendeklagan

ifråga 1får beslut iii fråga 5må beslut som avsessom avses
be-ändrasoch 2 §§talan även6 ändrasoch §§ även omom

överklagats.slutet intebeslutet.fullföljts mot

bestämmelserVissa36 kap.bestämmelser34 Vissakap.
Sammanträffande brottSammanträffande brott avomavom

straffförändringpåföljd ochförändringoch avav

tilldömtsför brottdenför brott dömts HardenFinnes somsom
övervaknings-prövotidsstrajf,ellervillkorlig domfängelse,till

fängelsestraff, samhällstjänst,begåttskyddstillsyn ha annat
kontraktsvård begåttellereller begär hanföre domenbrott annat

begår handomen ellerförebrottefter domenbrottnytt men
domenefterbrottverk-till fullopåföljdeninnan nytt men

verkställtstill fullostraffetinnanmåupphört,eller eljestställts
fårupphört,vad eller rätten,iakttagandemedrätten, annarsav

för vissavadiakttagandemedföreskrivet i 2fallför vissa är av-
§§,i 2 9föreskrivetfallomständigheterna ärefter6 §§, -

omständigheternaefter
det tidigareförordnatidigaredenförordna attatt

straffet skallådömda ävenskallpåföljdenådömda avseavse
andra brottet,detandra brottet,jämväl det
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2. döma särskilt till påföljd för 2. döma särskilt till straff för
detta brott, eller detta brott, eller

därest den tidigare domen den tidigare domen vunnitom
vunnit laga kraft, undanröja den laga kraft, undanröja det ådöm-
ådömda påföljden och för brot- da strajfet och för brotten döma

döma till påföljdten till straff slag.av annan annatav
art.

Har jämte skyddstillsyn Vid tillämpning förstaav
ådömts fängelse enligt 28 kap. stycket skall fängelse genom
3 skall vid tillämpningen elektronisk övervakning ochav
bestämmelserna i detta kapitel fängelse i anstalt anses som var
den ådömda fängelsepåföljden för sig självständiga strajf.

del skyddstillsy-anses som en av
nen.

5§ 2§

Är Ärden tidigare påföljden vill- det tidigare straffetprövotids-
korlig dom, får förordnande straff, får förordnande enligt l §
enligt §1 l meddelas endast för första stycket l meddelas endast
brott begåtts före prövoti- för brott begåttssom före prövo-som
dens början. tidens början.

Meddelas förordnande enligt Meddelas förordnande enligt
§l får rätten, den § förstal stycket fårom nya rätten,

brottslighetens stramärde eller den brottslighetensom nya
påkallar det, döma tillävenart karaktär påkallar det, även

dagsböter, högst tvåhundra, döma till dagsböter, högst två-vare
sig böter har föreskrivits för hundra, sig böter har före-vare
brottet eller inte. skrivits för brottet eller inte.

Tillämpas l § l eller får Tillämpas l § första stycket l
besluta åtgärdrätten isägs eller får besluta åtgärdrättensom

27 kap. 6 § l eller 2 eller för- i 26sägs kap. 5 § förstasom
länga prövotiden till år, dock styckettre ellerl 2 eller förlänga
endast fråga därom uppkom- prövotidenom till två år, dock

i mål vari den dömde häk- endastmer fråga däromom upp-
eller erhållit del åtal företats kommer i mål vari den dömdeav

prövotidens utgång. häktats eller erhållit del åtalav
före prövotidens utgång.

Undanröjande Villkorlig Undanröjande prövotids-av av
dom enligt l § 3 får inte ske, strajf enligt l § första stycket 3
med mindre fråga därom får inte ske, inte fråga där-upp- om
kommer i mål vari den dömde uppkommer i mål vari denom
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häktats eller erhållit del åtal dömde häktats eller erhållit delav
inom år från prövotidens åtal inomett âr frän prövoti-ettav
utgång. dens utgång.

6§ 3§

Är Ärden tidigare påföljden skydd- det tidigare strajjfet över-
stillsyn, får vid tillämp-rätten vakningsstrajf, får vid till-rätten
ning 1 § den lämpning § första1 stycketav om nya av
brottslighetens strajjyärde eller den brottslighetensom nya

eller den tilltalades tidigare karaktär eller denart tilltalades
brottslighet påkallar det, tidigare brottslighetäven påkallar det,
döma till dagsböter, högst två- döma till dagsböter,även högst
hundra, sig böter har före- tvåhundra, sig böter harvare vare

Ärskrivits för brottet eller inte. föreskrivits för brottet eller inte.
fängelse föreskrivet för det nya
brottet och kan, med hänsyn till
sådana omständigheter i 30som
kap. 11 § 1 § 1 intesägs, till-
lämpas med mindre så-än att
dant förordnande förenas med
frihetsberövande, får irätten
stället för döma till böteratt
döma till fängelse enligt 28 kap.
3

Tillämpas § eller1 1 2 får Tillämpas § första1 stycket 1
besluta åtgärdrätten eller får2 fatta besluträttensom avses som

i 28 kap. 9 § eller förlänga i 27kap. 11 § eller förlän-avses
prövotiden till högst fem år. Har verkställighetstiden till högstga
den dömde åtagit sig följa två år.att en
sådan behandlingsplan som

i 30 kap. 9 § andra stycketavses
tillämpas beståmmelsernai 28

kap. 6 a
Döms den tilltalade med till- Döms den tilltalade med

lämpning §l 3 till fängelse, tillämpning förstal § stycketav av
skall straffets längd bestämsnär 3 till samhällstjänst, fängelse
skälig hänsyn till vad han har eller kontraktsvård,tas skall, när
undergått till följd domen på straffets längd enligt 28 kap. 2 §av
skyddstillsyn och till vad han har eller 32 kap. 2§ elleranges
avtjänat fängelse dömts fängelsestrajfets längd bestäms,av som

enligt första stycket eller 28 skälig hänsynut till vad han hartas
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kap. 3 liksom§ till böter undergått till följd övervak-som av
dömts enligt första stycket ningsstrajjfet liksomut till böter
eller 28 kap. 2 fallI här dömts enligt första styck-utsom som

får fängelse dömas på eller 27 kap. 2§ eller,utavses et om
kortare tid vad före-än är fall i 26 kap. §5som som anges
skrivet för brottet. Har uppgift första stycket 3 föreligger, enligt

i 28 kap. 6 § första 2 § eller enligt 26 kap. 2 Isom avses a
stycket lämnats i domen skall, fall här får strajjfetsom avses

fängelse döms detta enligt 28 kap. 2 §ut, eller 32 kap.om
beaktas, strajfets längdnär 2 första§ stycket lägresättas
bestäms. eller fängelse dömas på kor-ut

tid vad föreskri-än ärtare som
för brottet.vet

Fängelse enligt första stycket Beslut enligt andra stycket
får inte dömas och beslut eller beslut undanröjandeut om av
enligt andra stycket eller beslut övervakningsstraj får inte med-

undanröjande skyddstill- delas i fall frågaän närom annatav
får inte meddelas, i därom uppkommer i mål variannatsyn

fall fråga däromän när den dömde häktats eller erhållitupp-
kommer i mål vari den dömde del åtal före verkställighetsti-av
häktats eller erhållit del åtal dens utgång.av
före prövotidens utgång.

4§

Är det tidigare straffet samhälls-
tjänst, får förordnande enligt 1 §
första stycket 1 meddelas endast

det brottet begåtts föreom nya
verkställighetstidens början eller

särskilda skäl föreligger.annars
illämpasT förstaJ § stycket 1

eller 2 får besluta åtgärdrätten
i 27 kap. 11 § ellersom avses

förlänga verkställighetstiden till
högst två år.

Döms den tilltalade med
tillämpning 1 § första stycketav
3 till fängelse eller kontrakts-
vård, skall, strajjfets längdnär

enligt 32 kap. 2 § elleranges
fängelsestrajfets längd bestäms,
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uppgiftskälig hänsyn tilltas
§ och till vadenligt 28 kap. 2

tilltalade har undergått tillden
domen på samhälls-följd av

fårfall härtjänst. I avsessom
dömas på kortare tidfängelse ut

och strajfet enligt 32 kap. 2 §
lägre vad ärsättas än som

föreskrivet för brottet.
Beslut enligt andra stycket

undanrojandebesluteller avom
får meddelassamhällstjänst inte

fall fråga däromi än närannat
den döm-i mål variuppkommer

erhållit delhäktats ellerde av
verkställighetstidensåtal före

utgång.

5§3§

ÄrÄr strajfet fängelsetidigareådömda påfölj- dettidigareden
övervakning,elektroniskpå tid, måfängelse vissden genom

förstaförordnande enligt §med- får lförordnande enligt § 1l
meddelas endaststycket 1allenast detdelas är omom upp-

uppenbart, detdetdet brottet ienbart, är attatt nyanya
strajfetmed hänsyn tillbrottetmedmed det förrajämförelse är

betydelse,nämnvärdpåföljdentillhänsyn ärnanm- utanutan
synnerliga skälellerbetydelse, eller eljestvärd annarssyn-

föreligger.därtill.nerliga skäl äro
tillämpning §med 1Dömsmed tillämpningDömes avav

till böter ellerförsta stycket 2till strajf för brott§ 21 som
begåttsfängelse för brotttidigare domenbegåtts innan den som

börjatden tidigare domenskall i möjlig innanbörjat verkställas,
i möjlig månverkställas, skallstraffets bestämmandemån vid

straffets bestämmande iakt-vidstraffen tillhopaiakttagas, att
straffen tillsammans intevad jämlikticke överstiga atttas,som

enligt 29vadöverstigerådömas för26 kap. 2 § kunnat som
bådaådömas förkap. 2 § kunnatdärvidoch måbåda brotten,

får dömas tillHärvidlindrigare straff för brotten.tilldömas än
straff före-lindrigare ärstadgar. änbrottet är som

skrivet för brottet.
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Döms den tilltalade med
tillämpning första1 § stycketav
3 till fängelse i anstalt eller
kontraktsvärd, skall, fängel-när
sestrajfets längd bestäms eller
strafets längd enligt 32anges
kap. 2 skälig hänsyn tilltas
vad han har undergått verk-av
ställighet fängelseav genom
elektronisk övervakning. fallI

här fär fängelsestraf-som avses
fet lägre vadsättas än ärsom
föreskri för brottet.vet

Undanröjande fängelse Undanröjande enligt §1av
enligt 1 § 3 må ske endast första stycket 3 fängelseom av
dom meddelas innan straffet till elektronisk övervakninggenom
fullo verkställts. får ske endast dom meddelasom

innan straffet till fullo verk-
ställts.

2 § 6§

Undergår den dömde fängelse på Undergår den dömde fängelse på
livstid, mä allenast meddelas livstid, får endast förordnande
förordnande enligt l § enligt 1 § första stycket 1 med-

delas.

7§

Är det tidigare straffet fängelse
i anstalt på viss tid, skall vad

föreskrivs i § första,5som
andra och fjärde styckena till-
lämpas på motsvarande sätt.

4§ 8§

Tillämpas 1 § l eller beträf-2 Tillämpas förstal § stycket 1
fande någon villkorligt eller 2 beträffande någonsom som
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frigivits från fängelse, må, villkorligt frigivits från fängelseom
brottet begåtts under prövotiden, skall, brottet begåtts underom
den villkorligt medgivna friheten prövotiden och inte särskilda
eller del därav förklaras för- skäl talar däremot, den villkorli-
verkad. friheten eller del dennaga en av

förklaras förverkad. Förklarar
den villkorligarätten friheten

eller del denna förverkadav
skall denrätten, med till-om
lämpning 1 § första stycket 1av
förordnar tidigare ådömtatt
fängelse elektroniskgenom
övervakning skall jämvälavse

brott eller med tillämp-annat
ning § första1 stycket 2av
dömer till fängelse elek-genom
ironisk övervakning, förordna att
den förverkade villkorliga frihe-

skall verkställasten genom
elektronisk övervakning.

Vid bedömande för- Vid bedömande för-av om av om
verkande bör beslutas och i så verkande bör underlåtas eller
fall har del den vill- endast delförverkandestor börav av om
korligt medgivna friheten ske skall särskilt beaktas densom
skall förklaras förverkad skall tidigare och den brottslig-nya
beaktas, den tidigare och den hetens omfattning ochom typ samt

brottsligheten likartade, den tidär förflutit mellannya som
brottsligheten i båda fallen brotten. Vidare skall särskiltom

allvarligär den beaktas, brottsligheten i bådasamt om nya om
brottsligheten svårareär eller fallen allvarlig.är
lindrigare den tidigare.än
Vidare skall beaktas den tid som
förflutit mellan brotten.

Beslutas förverkande enligt Beslutas inte förverkande
första stycket, be- enligt förstaäger rätten stycket, får rätten
sluta åtgärd i 26 kap. besluta åtgärd isom avses om som avses
I8§ eller förlänga prövotiden 31 kap. 9 § eller förlänga prö-
med högst år den vid votidenutöver med högst årett utöverett
frigivningen bestämda tiden. den i 31 kap. 6 § angivna tiden.

Förverkande eller åtgärd Förverkande eller åtgärdsom som
må beslutas, med fårsagts inte beslutas,nyss sagtsnyss om

mindre fråga därom uppkommer det inte uppkommer fråga där-
i mål vari den frigivne häktats i mål vari den frigivne häk-om
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eller erhållit del åtal före eller fått del åtal inomtats ettav av
prövotidens utgång. frånår prövotidens utgång.

9§

Är det tidigare strajfet kontrakts-
vård, får förordnande enligt 1 §

första stycket 1 meddelas endast
det brottet begåtts föreom nya

verkställighetstidens början eller
särskilda skäl föreligger.annars

illämpas förstaT 1 § stycket I
eller får åtgärdbeslutarätten

i 27 kap. § eller11som avses
förlänga verkställighetstiden till
högst år.tre

Döms den tilltalade med
tillämpning 1 § första stycketav
3 fängelse,till skall, straf-när
fets längd bestäms, skälig hän-

till uppgift enligt 32 kap.tassyn
och till2§ vad den tilltalade

undergått till följd domen påav
kontraktsvård. falll härsom

får fängelse dömas påutavses
kortare tid vad före-än ärsom
skri för brottet.vet

Beslut enligt andra stycket
eller beslut undanröjandeom av
kontraktsvården får inte med-
delas i fall frågaän närannat
därom uppkommer måli vari
den dömde häktats erhålliteller
del åtal före verkställighetsti-av
dens utgång.

10§

Har med tillämpning § Har med tillämpning1 1 l§av av
lagakraftvunnen dom första stycket lagakraft-1genom genom
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förordnats, fängelse, villkor-att dom förordnats,vunnen att
lig dom eller skyddstillsyn prövotidsstrajj, övervaknings-som
ådömts i tidigare mål skall strajf, samhällstjänst, fängelseavse
ytterligare brott, och ändras den eller kontraktsvård ådömtssom
tidigare ådömda påföljden i tidigare mål skall ytterli-av avse
högre rätt dom brott, ochgenom ändras det tidiga-som gare
vinner laga kraft, skall frågan ådömda straffet högre rättre av

påföljd för sagda brott efter domom vinner lagagenom som
anmälan åklagare ånyo kraft,prö- skall fråganav straff förom

domstol. Detsamma skall sagda brottvas efterav anmälan av
gälla, straffnär bestämts med åklagare på dom-prövasnytt av
tillämpning 3 § andra stycket stol. Detsamma skallav gälla, när
och det tidigare ådömda straffet straff bestämts med tillämpning
ändras. 5§ andra stycket och detav

tidigare ådömda straffet ändras.
Finnes, domnär å fängelse Visar det sig, dom pånär

viss tid skall verkställas, den fängelseatt viss tid skall verk-
dömde begått brottet innan ställas, den dömde begåttatt
sådant straff ådömts honom brottet innan sådantsom straff som
för brott börjat verkställas,annat ådömts honom för brottannat
och framgår domarna börjat verkställas,att och framgårav
det andra straffet beaktats, skall inte domarna det andraattav
sedan domarna vunnit laga kraft straffet beaktats, skall sedan
domstol, efter anmälan åkla- domarna vunnit laga kraft dom-av

med tillämpning 3§ stol, eftergare, anmälan åklagare,av av
andra stycket bestämma det med tillämpning 5§ andraav
straff den dömde skall undergå stycket bestämma det straff den
till följd den dom, sist dömde skall undergåav till följdsom av
förekommer till verkställighet. den dom, sist förekommersom

till verkställighet.

Förekommer till verkställighet Förekommer till verkställighet
på gång dom på fängelse på på gång domen på fängelse påen
livstid och dom på böter, för- livstid och dom på böter, för-
vandlingsstraff för böter, fängel- vandlingsstraff för böter, prövo-

på viss tid, villkorlig dom tidsstrajj,se övervakningsstrajj",
eller skyddstillsyn, skall livstids- samhällstjänst, fängelse viss
straffet träda i stället för den tid eller kontraktsvård, skall
andra påföljden.
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livstidsstraffet förträda i stället
det andra straffet.

Förekommer till verkställighet Förekommer
på gång på fängelsedom gång dom fängelse påen en en
på viss tid i minst två år och viss tid i minst två år ochen en
dom på böter eller förvandlings- dom på böter eller förvandlings-
straff för böter med-har straff för böter har med-som som
delats innan det förstnänmda delats innan det förstnämnda
fängelsestraffet börjat avtjä-har fängelsestraffet har avtjä-börjat

skall straffet idet träda skall straffet idet trädanas, nas,
stället för den andra påföljden. stället för det andra straffet.

18§ 12§

fråga frågaUppkommer utlämning Uppkommer utlämningom om
Sverige för verkställighet till Sverige för verkställighettill av av

varigenom någon dömts dom, varigenom någon dömtsdom,
till fängelse till fängelse gemensamtsom gemensam som

för flerapåföljd för två eller flera brott, strajf två eller brott,
utlämning enligtoch kan den och kan utlämning enligt den

främmande lagstiftningfrämmande lagstiftning statensstatens
för allaske alla brotten, skall dom- inte ske för brotten, skall

efter anmälan åklagare, domstol, efter anmälan åkla-stol, av av
undanröja den ådöm- undanröja detgemensamt gemensamtgare,
da påföljden och döma till på- ådömda strajfet och döma till

för förföljd den brottslighet, strajf för den brottslighet, för
utlämningvilken kan vilken utlämning kanäga ägarum. rum.

Vad föreskrives i första stycket skall gälla, då frågaävensom
uppkommer brottmålsdom,svensk två eller fleraattom som avser
brott, skall verkställas i enlighetutomlands med lagen 1972:260 om
internationellt samarbete rörande verkställighet brottmålsdom ellerav
lagen 1978:801 internationellt samarbete rörande kriminalvårdom
i frihet, och hinder verkställighet föreligger enligt den främmandemot

lagstiftning såvitt något eller några brotten.statens avser av
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35 kap. Om bortfallande 37 kap. Om bortfallandeav av
påföljd straff

Påföljd må ådömas, med Strajf får inte ådömas, inteom
mindre den misstänkte häktats den misstänkte häktats eller er-
eller erhållit del åtal för hållit del åtal för brottet inomav av
brottet inom

två år, å brottet kan två år, det på brottet inteom om
följa svårare straff fängelse i kan följaän straffsträngare än

år, fängelse i år,ett ett
2. fem år, svåraste straffet 2. fem år, det strängasteom om

högre icke fängelseär straffet längreöver är inte över-men men
i två år, fängelsestiger i två år,

tio år, svåraste straffet tio år, detär strängasteom om
högre icke fängelse i straffetöver längre inteår över-men men
åtta år, stiger fängelse i åtta år,

femton4. år, svåraste straf- femton år,4. det strängasteom om
fet fängelse viss tidär straffet fängelseöver på viss tidär
åtta år, åtta år,över

tjugofem år, fängelse tjugofem år, fängelseom om
livstid kan följa å brottet. livstid kan följa på brottet.

Innefattar handling flera Innefattar handling fleraen en
brott, må hinder vad brott, får hinder vadutan utanav nu av nu

påföljd ådömas för alla strajf ådömas för allasagts sagts
brotten, så länge påföljd kan brotten, så länge strajf kan
ådömas för något dem. ådömas för något dem.av av

3§ 2§

Frigives häktad hava Friges någon häktadärutan att utansom
erhållit del åtal eller avvisas han fått del åtal ellerattav av av-
eller avskrives mål någon visas eller avskrivs målmot mot
sedan han fått del åtal, skall någon sedan han fått del åtal,av av
i fråga möjligheten ådö- skall i fråga möjlighetenattom attom

påföljd så hade ådöma straff, häktningen ellerma anses som
häktningen eller delgivningen delgivningen inte ha skett.anses
skett.
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4 § 3 §

De i §1 bestämda tiderna skola De i § bestämdal tiderna skall
räknas från den dag brottet räknas från den dag brottet
begicks. Förutsättes för âdöman- begicks. Förutsätts för ädöman-
de påföljd viss verkan de strajf viss verkanattav attav av av
handlingen inträtt, skall tiden handlingen inträtt, skall tiden
räknas från den dag då sådan räknas från den dag då sådan
verkan inträdde. verkan inträdde.

Om vid bokföringsbrott, ringa, den bokföringsskyldigeärsom
feminom år från brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ac-

kord inställteller sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då
detta skedde.

6§ 4§

falll intet må påföljd ådömas I fall fåringet straff ådömas
frånsedan dag i 4§ sedan från dagsägs i 3 § sägssom som

förflutithar har förflutit
fem år, å brottet kan fem år, det på brottetom om

följa svårare straff böter och inte följaän kan straffsträngare än
tid för ådömande påföljd för böter och tid för ådömandeav av
brottet bestämmes enligt § straff för1 brottet bestäms enligt

1 § första stycket
femton år, i fall 2. femton år, i fallannatom annatom

i 1 å brottet kan följaän sägs i 1 det på brottetän sägs inte
fängelse två år,över kan följa fängelse två år,över

trettio år i övriga fall.

36 Om förverkandekap. 38 kap. Om förverkandeav av
egendom, företagsbot och företagsbotegendom, och

särskild rättsverkan särskild rättsverkanannan av annan av
brott brott

Företagsbot får efterges eller lägre vadsättas bort skeän medsom
tillämpning 9av

påföljd för brottet ådöms strajj för brottet ådömsom om
näringsidkaren eller företrädare näringsidkaren eller företrädare
för denne, för denne,
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medför betalningsskyldighet eller särskild2. brottetom annan
rättsverkan för näringsidkaren eller

skäl.det påkallat särskildaär avom annars

l1§

författningförfattning Vad i lag ellerVad i lag eller är är
föreskrivet särskildföreskrivet särskild rätts-rätts- omom

tilltill verkan någon dömsnågon dömesverkan attatt avav
straff gälla då straffstraff gälla då skallskall ävenäven annan

med överlämnande tillpåföljd omförmäles i 1 kap. ersättssom
särskild vård.ådömes.3 §

förstaförsta Vid tillämpningenVid tillämpningen avav
skall prövotidsstraff,skall Villkorlig dom och stycketstycket

övervakningsstrajj, samhälls-i do-skyddstillsyn samt, om
och kontraktsvårdannorlunda förordnas, tjänst samt,men

förordnas påsärskild vård det inteöverlämnande till annatom
Därvid överlänmande tilllika med fängelse. i domen,sättanses

lika medsärskild värdså förordnas, skydds-skall, ansesom
såtill fängelse. Därvid skall,och överlämnandetillsyn om

övervakningsstrajjförordnas,särskild vård motsvaraanses
överlärrmande till särskildmånader. ochfängelse i minst sex

ifängelsevård motsvaraanses
minst månader.sex

12§

för förverkandeför förverkande FörutsättsFörutsättes avav
särskildegendom ellereller särskildegendom annanannan

följa påfölja å rättsverkan, kanrättsverkan, kan somsom
till straff,till på- brott, någon dömtsnågon dömtsbrott, attatt

straf för brottetpåföljd för fårföljd, må rätten,rätten, omom
omständig-mån efterges, i den måneftergives, i denbrottet
därtill för-föranleda heterna föranlederomständigheterna

rättsverkan skallsådandärtill förordna, sådan ordna,rätts- attatt
inträda.verkan skall inträda.
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Kan på grund den brottsliges Kan på grund den brottsligesav av
död eller orsak påföljd död ellerav annan orsak straffav annan

längre ådömas, får egendom inte längre ådömas, får egendom
förklaras förverkad eller före- förklaras ellerförverkad före-
tagsbot åläggas på grund tagsbot åläggas på grundav av
brottet eller åtgärd föreskrivas brottet eller åtgärd föreskrivas
till förebyggande missbruk, till förebyggande missbruk,av av
endast stämning i mål därom endast stämning iom mål däromom
delgivits inom fem år från det delgivits inom fem år från det
brottet begicks. Talan får i brottet begicks. Talan får i
sådant fall väckas åklagare sådant fall väckas åklagareav av
endast det påkallatär endast det påkallatom frånärur om
allmän synpunkt. allmän synpunkt.

fallI skall vad i fallIsagts skallsom nu vadsagtssom nu
35 kap. 3 § stadgas äga föreskrivs i 37motsva- kap. 2§som
rande tillämpning. tillämpas på motsvarande sätt.

37 kap. Om nämnderna 39 kap. Om övervaknings-
nämnderna

Ledamot och iersättare över- Ledamot och iersättare över-
vakningsnänmd och kriminal- vakningsnämnd skall ha avlagt
várdsnämnden skall ha avlagt domared. Mot ledamot och
domared. Mot ledamot och skallersättare gälla jävsamma

skallersättare gälla jäv i fråga domare; docksamma som om
i fråga domare; dock skall vad föreskrivssom i 4 kap.om som

skall vad i 4 kap. 13 § 7 rätte- 13 § 7 rättegångsbalken inte till-
gångsbalken ickesägs till-äga lämpas.
lämpning i fråga ledamotom
och iersättare övervaknings-
nämnd.

I fråga beslut nämnd frågaI beslutom över-av om av
förstai stycket skallsägs vakningsnämnd skall tillämpassom

vad angående omröstning i vad föreskrivet angåendeärsom
brottmål i överrätt stadgar iär omröstning i brottmål i överrätt.
tillämpliga delar lända till efter-
rättelse.
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Begär den dömde bliva Begär den dömde bli hördatt munt- att
ligen hörd i ärende, hand- muntligen i ärende, hand-som som
läggs övervakningsnänmd, läggs övervakningsnämnd,av av
skall tillfälle därtill beredas skall han beredas tillfälle till
honom. det.

I ärende hos kriminalvårds-
nämnden bör, det kan antasom

till och lämpligen kanvara gagn
ske, tillfälle beredas den dömde

bliva muntligen hörd.att

Den har dömts till fängelse Den har dömts till fängelsesom som
får begära prövning fri- i anstalt får begära prövningav en av
värdsmyndighets beslut enligt 26 övervakningsmyndighets be-en
kap. 11 12 § andra meningen slut enligt 27 kap. § andra3 me-
eller 13 § andra meningen hos ningen, 5 § andra meningen
den övervakningsnänmd inom eller 8 § hos den övervaknings-

verksamhetsområde fri- nämnd inom verksamhets-vars vars
vårdsmyndigheten verksam. område övervakningsmyndig-är
Nämnden får också självmant heten verksam. Nämnden fårärta

sådant beslut till också självmant sådantett taupp ettom- upp
prövning och i övrigt fatta beslut beslut till omprövning och i
i ärende, avgörande övrigt fatta beslut i ärende,ett ettvars
enligt någon de bestämmelser avgörande enligt någonav vars av

har ankommer de bestämmelser harangettssom angettsnu som
på frivårdsmyndigheten. Fri- ankommer på övervaknings-nu

Övervakningsmyn-värdsmyndigheten kan hänskjuta myndigheten.
sådant ärende till nämnden digheten kan hänskjuta sådantett ett

för avgörande. ärende till nämnden för avgöran-
de.

denOm har dömts till Den har dömts till fäng-som som
fängelse inte nöjd med elseär i anstalt fär hos hovrättenett
beslut övervakningsnänmd överklaga beslut över-av etten av en
enligt 26 kap. 11, 15, 18, 19 vakningsnänmd i frågor som
eller 22 får han hos kriminal- i 27 kap. 8§ eller i 31avses
värdsnämnden begära prövning kap. 10 eller 13 Skrivelsen

beslutet. skall in till övervaknings-av ges
nämnden. Klagotiden räknas
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Kriminalvårdsnämnden kan i från den dag då klaganden fick
samband med beslut villkor- del beslutet. I hovrättenom av
lig frigivning enligt 26 kap. 9 § tillämpas bestämmelserna i
meddela sådant förordnande rättegångsbalken överkla-om om
övervakning enligt 11 § gande tingsrätts beslut.som av

kapitel ankommer påsamma
frivårdsmyndigheten.

Bestämmelserna i 7§ första Bestämmelserna i 7§ första
stycket tillämpas på motsvarande stycket tillämpas motsvarande

beträffande densätt har beträffande densätt harsom som
dömts till skyddstillsyn. dömts till övervakningsstrajf

samhällstjänst eller kontrakts-
vård. Den har dömts tillsom
övervakningsstraf eller sam-
hällstjänst får hos övervaknings-
nämnd i 7§ begärasom avses
prövning övervaknings-även av
myndighetens beslut enligt 27
kap. 4

Den har dömts till skydds- Den har dömts till strofsom som
tillsyn får hos hovrätten förstaöver- i stycket får hossom avses
klaga beslut övervaknings- hovrättenett överklaga beslutav ett av
nämnd i frågor i 26 övervakningsnämnd i frågorsom avses som
kap. 15 § eller 28 kap. 7 eller i 27 kap. 11 elleravses
11 Skrivelsen skall in till 15 Därvid gäller bestämmel-ges
övervakningsnämnden. Klagoti- i 7 § andra stycket andraserna -
den räknas från den dag då jiärde meningarna.
klaganden fick del beslutet. Iav
hovrätten tillämpas bestämmel-

i rättegångsbalkenserna om
överklagande tingsrätts be-av
slut.

9§

Den har dömts till fängelsesom
elektronisk övervakninggenom

får hos den övervakningsnämnd
inom område övervaknings-vars
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överkla-myndigheten verksamär
övervakningsmyndighetsga en

eller 30kap. 4 §beslut enligt 27
§.Övervakningsnämndenskap. 6

och frá-frågor ibeslut i dessa
eller30 kap. 9iavsesgor som

överklagas till hovrätt.får13 §
bestämmelserna iDärvid gäller

fjärdeandraandra stycket§7 -
meningarna.

Övervakningsmyndighets ochochFrivårdsmyndighets över-
övervakningsnänmds beslutbeslutvakningsnänmds somsom

§§ tillämpasi 97länderoch 8 §§i 7 ome-avsesome-avses -
annorlunda för-intesåvida delbart,efterrättelse,tilldelbart om

ordnas.förordnas.annorlunda

balkenligt dennaBeslutbeslutförasmäTalan mot som
övervakningsnämndmeddelasmeddelasbalkenligt denna avsom

i 7fallandra i andraövervakningsnämnd i än angettssomav -
överklagas. Hov-får inte§§8 §§ 9i 7 ochfall än sagts, av

enligtmeddelatsbeslutkrimi-§ ellerenligt 8hovrätt rätts somav
överklagas.får inte9 §§nalvärdsnämnden. 7 -

Rättegångsbestäm-40 kap.Rättegångsbestäm-38 kap.
melsermelser m.m.m.m.

tilldömtshar prö-Villkorlig Dentillhar dömtsDen somsom
övervakningsstrajfvotidsstrajj,fullföljdstidensförefårdom

kontrakts-ellersamhällstjänsthanförklaring,utgång attavge
fullföljdstidensvärd fâr förevad gälleri ut-nöjd med domenär

hanförklaring, ärgångSådanpåföljden. attâdömdaden avge
gäller deti vaddomennöjd medböter,skallförklaring ävenavse

Sådan förkla-straffet.ådömda27med stödådömts avsom
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kap. 2 Förklaringen i ring skall böter,ävenavges avse som
den ordning regeringen föreskri- ådömts med stöd 26 kap. 2 §av

ellerver. 27 kap. 2 Förklaringen
i den ordning regeringenavges

föreskriver.
Förklaring, avgivits i Förklaringsom avgivits isom

föreskriven ordning må icke föreskriven ordning får inte
återtagas. Har den dömde full- återtas. Har den dömde fullföljt
följt talan domen, skall hansmot talan domen, skall hansmot
talan i vad angår påföljd för talan i vad angår straff för brot-
brottet återkallad återkalladanses tet för-genom anses genom
förklaringen. klaringen.

Angående nöjdförklaring i Angående nöjdförklaring i
fråga dom på fängelse är fråga domom fängelse finnsom
särskilt stadgar. särskilda föreskrifter.

Har domstol med stöd 3 Har domstol med stöd 34av av
kap. §1 överlämnat någon till kap. l § överlämnat någon till
vård inom socialtjänsten vård inom socialtjänstenmen men
finnes därefter vården kan visaratt det sig därefter vårdenatt
genomföras med den dömdes inte kan genomföras med den
samtycke eller, vid prövning i dömdes samtycke eller, vid
därför stadgad ordning, i lag prövningatt i därför föreskriven
angivna förutsättningar brister ordning, i lag angivna förut-att
för vård det slag social- sättningar bristerav för vårdsom detav
nämnd i yttrande till domstolen slag socialnämnd i yttrandesom
förklarat sig ämna anordna, tilläger domstolen förklarat sig ämna
efter ansökan åklagare den anordna, får efterav ansökan av

försträtt dömt i målet åklagare densom försträtt dömtsom
undanröja förordnandet i målet undanröja förordnandetom
överlämnande till vård och döma överlämnande till vård ochom
till påföljd för brottet. döma till strajjannan för brottet.

Vad har gäller påsagts Vad harnu gäller påsagtsnu
motsvarande sätt domstolennär motsvarande domstolensätt när
har överlämnat någon till vård har överlämnat någon till vård
med stöd 31 kap. 2§ och med stöd 34 kap.av 2§ ochav
den vård socialnämnden i den vård socialnämndensom isom
yttrande till domstolen har för- yttrande till domstolen har för-
klarat sig föranstaltaämna klarat sig föranstaltaämnaom om
visar sig inte kunna anordnas. visar sig inte kunna anordnas.
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2a§

vidstrajf ellervalvidval Harstraffmätning ellervidHar av
enligt vadstraffmätningfram-vadpåföljd enligt somsomav

särskilt be-domenframgårbeaktatssärskiltdomengår avav
tilltalade tilldenhuruvidaaktatstill följdtilltaladedenhuruvida

kommakanföljd brottetdrab-komma attkanbrottet att avav
avskedande ellerdrabbaselleravskedandebas avupp-av

arbetsanställ-frånuppsägningarbetsanställningfrånsägning
antagandedetoch hari ningantagandedetoch har somsom

grundlegat tillhänseendei dettagrundtillhänseende legatdetta
felaktigt, fårvisat sigför domenfårsig felaktigt,visatdomenför

måletdömt iförstdenmåletdömt i rättförstden rätt somsom
elleråklagarenansökanefterelleråklagarenansökanefter avav

ådöm-undanröja detdömdedenådöm-undanröja dendömdeden
tilldömastraffet ochdatillpåföljden och döma nyttda ny

gällerDettaför brottet.straffgällerbrottet. Dettapåföljd för
tidigaredetendastdocktidigaredenendastdock omom

verk-inte harstrajfetådömdatillinte harpåföljdenådömda
sådanfullo. Görsställts tillsådanGörsverkställts.fullo enen

förordnafåransökan, rättenförordna attfåransökan, rätten att
strajfet tillsådömdadet tidigarepåföljdenådömdatidigareden

verkställas.fårintevidareverkställas.fårvidare intetills
ÄrÄr straffettidigaredet över-påföljdentidigareden

samhällstjänstvakningsstrajf,denbestämsochskyddstillsyn
kontraktsvård och bestämsellerskalltill fängelse,påföljdennya

fängelse,straffet tilldetskäligbestämmandestraffetsvid nya
bestämmandestraffetsskall viddömdetill vad denhänsyn tas

vad dentillhänsynskäligpåföljd domentill tasundergått av
till följd denundergåttdömdefår dömasHärvidskyddstillsyn. av

Motsvarandedomen.tidigaretidpå kortarefängelse äntill
straf-det tidigaregällaskallbrot-föreskrivet förvad är omsom

elektroniskfängelsefetfängelse ochUndanröjs är genomtet.
strajfetdetochövervakningfängelse-tilldömer rätten nyanytt

Ifallanstalt.ifängelseunder vilkentid ärstraff, skall den som
tilldömafårhär rättenverkställtsstraffettidigaredet avses

vadtidkortarefängelse ändetverkställighet avsomanses
för brottet.föreskriveti be-skall ärstraffet. Rätten somnya
och dömerfängelseUndanröjsverk-sålundadenslutet ange

fängelsestraff,tillrätten nyttställda tiden.
vilken detundertidskall den

verkställtsstraffettidigare anses
detverkställighet nyaavsom
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straffet. Rätten skall i beslutet
den sålunda verkställdaange

tiden.

Fråga åtgärd enligt kap. åtgärd27 Fråga enligt 26 kap.om om
§ tredje stycket eller 65 § 4§ tredje stycket eller 5 §

den först den försträtt rättupptages upptasav som av som
avgjort det mål vari meddelats avgjort det mål vari meddelats
Villkorlig dom. prövotidsstrajf

Talan enligt 28 kap. 8 § väcks Talan enligt 27 kap. 12§
vid tingsrätt, inom område vid tingsrätt,väcks inomvars vars

övervakningsnämndden har område den övervakningsnämndsom
gjort framställning i ärendet gjort framställninghar iär som
verksam, eller vid den ärendet ellerverksam, vidrätt ärsom
först avgjort det mål vari skydd- den först avgjort deträtt som

mål varistillsyn ådömts. övervakningsstrajf
samhällstjänst eller kontrakts-
vård ådömts.har

Mål i Måldenna i dennasom avses para- som avses para-
graf må ock dom- graf får också dom-upptagas upptasav av
stol, där brottmål den döm- stol, där brottmål den döm-mot mot

anhängigt,de eller i de anhängigt, eller iär rätten är rättenav av
den där den dömde den där den dömdeort, ort,mera mera
varaktigt uppehåller sig, varaktigt uppehåller sig,om om

med hänsyn till utred- med hänsyn till utred-rätten rätten
ningen kostnader och ningenandra kostnader och andrasamt samt
omständigheter finner det omständigheter finner det lämp-lämp-
ligt. ligt.

Anmälan jämlikt 34 kap. Anmälan enligt 36 kap.10§ 10 §
förstahos domstol i något hos första domstol i någotgöres görs

målen. målen.av av
Anmälan jämlikt 34 kap. 18 § Anmälan enligt 36 kap. §12

hos den först hos först dömtdengöres rätt görs rättsom som
i målet. i målet.dömt
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i 27 kap. 6 § Talan i 26 kap.Talan 5som avses som avses
8§ skall kap. § eller 30 kap. 10eller 28 kap. 27 12 §anses
då anhängiggjord,anhängiggjord, ansökan skall dåom anses

upptagande delgavs ansökan målets upptagandemålets den om
dömde. delgavs den dömde.

vidskall deltaga vid Nämndemän skall deltagaNämndemän
fråga, avgörande fråga,underrätts avgörande tingsrätts avav

ieller § eller i i 2 eller 2 § elleri 2 2 aavses a som avsessom
6 28 kap. 9§ eller 26 kap. 5 27 kap. 13 3027 kap.

eller 36 kap. 10§kap. 10 § andra stycket eller kap. 11§34
stycket eller 12skall gälla i andra Det-18 Detsamma

skall gälla i frågapå-fråga undanröjande samma omavom
straff enligt 36kap. § för- undanröjandeföljd enligt 34 1 av

första stycket för-kap. 1 §verkande villkorligt medgivenav
åtgärd enligt verkande Villkorlig frihet ellerfrihet eller annan av

åtgärd enligt 36 kap. 8 §4 § åtgärd enligt34 kap. samt annan
åtgärd enligt 36 kap. §§ tredje stycket eller 234 kap. 5 samt

36 kap. §6 andra stycket. tredje stycket eller 334 kap. §
andra stycket.

fråga,avgörande fråga, Vid avgörandeVid av somav som
tredje styck- i 26 kap. 4 § tredje styck-i 27 kap. 5 §avses avses

§ första ocheller 28 kap. 11 § första och 27 kap. 15et,et
underrätt andra styckena eller 30 kap.andra styckena, är

första och andra styckena,domför med lagfaren doma- 13 §en
domför med lag-tingsrättär enre.

faren domare.

åtgärd enligt 2 eller 2åtgärd enligt 2 eller 2 I målmålI omom
26 kap. 4 § tredjekap. § tredje § eller§ eller 27 5 aa

eller 27 kap. 13eller 6 28 kap. 9§ stycket 5stycket
36 kap. 10 §stycket 30 kap. 11 § ellereller 34 kap. 10 § andra

läm-den dömde andra stycket skall tingsrättskall underrätt lämna
tillfällesig. han den dömdetillfälle Begär att yttraatt yttra na

sig. han bli hördbliva muntligen hörd, skall Begär att munt-att
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tillfälle därtill beredas honom. I ligen, skall tillfälle därtill be-
mål åtgärd enligt 34 kap. redas honom. målI åtgärdom om
I8§ skall den dömde lämnas enligt 36 kap. 12§ skall den
tillfälle sig där så dömdeatt yttra är lämnas tillfälle att yttra
möjligt. Rättens avgörande sig där så möjligt.är Rättensav
saken sker beslut. avgörande saken skergenom av genom

beslut.
Åtgärd Åtgärdenligt 28 kap. 11§ enligt 27 kap. 15§

första och andra styckena får första och andra styckena eller
beslutas tillfälle bereds 30 kap. 13utan att § första och andra
den dömde sig. styckena fåratt beslutasyttra till-utan att

fälle bereds den dömde att yttra
sig.

Rättens beslut åtgärd enligt Rättens beslut åtgärd enligtom om
27 kap. 5 § tredje stycket, 28 26 kap. 4§ tredje stycket, 27
kap. 11 § första och andra kap. 15 § första och andra
styckena eller 34 kap. 10 § styckena, 30 kap. 13 § första
andra stycket eller I8§ länder och andra styckena eller 36 kap.
omedelbart till efterrättelse lO§ andra stycket eller 12§om

annorlunda förordnas. Det- tillämpas omedelbart inteom
gäller avgöranden enligt annorlunda förordnas. Detsam-samma

27 kap. 6 28 kap. 9§ eller gäller beslut enligt 26 kap.ma
34 kap. 5 eller 6 § angående 5 27 kap. 13 30 kap. 11 §
föreskrifter, övervakning eller eller 36 kap. 3 eller 8 § an-
prövotid. gående övervakning, prövotid

eller annat.

11§

Kriminalvärdsstyrelsens beslut
enligt 31 kap. 5 §får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillständ krävs vid
överklagande till kammarrätten.
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12§

polismyndighetpolismyndighet åliggeråligger DetDet attatt
domstol, övervaknings-övervaknings- lämnadomstol,lämna

övervakningsmyndig-ochkriminalvårdsnämnden nämndnämnd,
för döm-het handräckning denvårdsmyndighet handräck-och fri

ärendeinställande i mål ellerinställande desning för den dömdes
för hansenligt denna balk ellerenligt dennai mål eller ärende

enligt 27 kap.för hans omhänderta- omhändertagandebalk eller
eller 32 kap.eller 30 kap. 13 §enligt 26 kap. 22 § 15gande

eller 11 628 kap. 6 b §

13§

eller,KriminalvårdsstyrelsenKriminalvårdsstyrelsen eller,
bemyndigande,efter styrelsensbemyndigande,efter styrelsens

kriminalvårdsregio-chefen förkriminalvårdsregio-chefen för
vadkan ändravad frivárds- över-kan ändra ennen,ennen,

har beslutatvakningsmyndighetbeslutat enligtmyndighet har
Styrelsensdenna balk.beslut i enligtbalk. Styrelsensdenna

fråga kan intei sådaninte beslutsådan fråga kan över- enen
igälleröverklagas. Detsammagäller i frågaklagas. Detsamma

regionchefens beslut,frågaregionchefens beslut, omsomom
styrel-dock kan ändrasändras styrelsen.dock kan avsomav

sen.
intestycket gällerinte Förstastycket gällerFörsta

kap. 3 §i 27besluti 26 kap. 11beslut som avsessom avses
§ andrameningen,4 5§ andrameningen, 1312 § andra

6eller 30 kap.meningen, 8 §eller 16 §förstameningenandra
andra meningen.stycket

14§

statligt1977:265Lagen om
skall tillämpaspersonskadeskydd

arbeteutför sådantpå den som
andrakap. 1 §i 28avsessom

för vadställetstycket. I som
lagen4 § i denföreskrivs i om

personska-skyddstid gäller att
dendeskyddet inträder när
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dömde påbörjar tillen resa
arbetsplatsen enlighet medi

arbetsplanuppgjord och upphör
från arbetsplatsennär en resa

avslutas.

15§

eller den myndighetRegeringen
fårregeringen bestämmersom

meddela föreskrifter ersätt-om
för skadorning från staten som

orsakats den dömde vidav
sådant arbete 28isom avses

andra stycket.kap. 1 §

16§

14 ochVad föreskrivs isom
frågagäller i15 även om

beslutoavlönat arbete enligt ett
har meddelats med stöd avsom

stycket30 kap. 6 § första
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2 tillFörslag
Lag ändring i rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs 1 kap. 3 20b kap. 7 21 kap. 3 23att a
4kap. och 22 §§, 29 kap. 2 30 6kap. 31 kap. 10 46 kap. 9a

och 15 §§, 49 kap. 5 och 13 §§, 51 kap. 13 och 25 §§ 53 kap. 2 §samt
rättegångsbalken följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lkap.
3b§

Tingsrätten vidskall huvudförhandling i brottmål bestå lagfarenav en
domare och nämndemän. målI åtal för brott, för vilket intetre ärom
stadgat lindrigare straff fängelse i två år, skallän dock bestårätten av

lagfaren domare och fem nåmndemän. Inträffar förfall för någonen av
nämndemännen sedan huvudförhandlingen påbörjats,har dockär rätten
domför med lagfaren domare och två nämndemän eller, i målen som

i meningen,andra med lagfaren domare och fyra nämndemän.avses en
Vid huvudförhandling i mål Vid huvudförhandling i mål

brott för vilket inte före- brott för vilket inteär före-ärom om
skrivet svårare straff böter skrivet svårareän straff böterän
eller fängelse i högst må- eller fängelse i högst må-sex sex
nader tingsrätten domförär nader tingsrätten domförärutan utan
nämndemän, inte finnsdet nämndemän, inte finnsdetom om
anledning döma till anledning döma tillatt att annatannan
påföljd böter och det i måletän straf böter eller överlämnaän att
inte fråga företagsbot.är den tilltalade till särskild vårdom

enligt 34 kap. brottsbalken och
det i målet inte frågaär om
företagsbot.

Om föreliggerdet särskilda skäl tillmed hänsyn målets omfattning
svårighetsgrad,eller får antalet lagfarna domare utökas med utöveren

vad följer första stycket första eller andra meningen. Detsammasom av
i frågagäller antalet nämndemän.om



SOU 1995:91 Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

20 kap.

Åklagare Åklagarefår besluta underlåta fåratt besluta underlåtaatt
åtal för brott åtalsunderlåtelse åtal för brott åtalsunderlåtelse
under förutsättning något under förutsättningatt någotatt
väsentligt allmänt eller enskilt väsentligt allmänt eller enskilt
intresse åsidosätts: intresse inte åsidosätts:

det kan brottetantas att det kanom brottetantasom att
inte skulle föranleda på- inte skulle föranledaannan straffannat

följd böter,än böterän och det inte helleratt
skulle leda till överlämnande till
särskild vård enligt 34 kap.
brottsbalken,

det kan på-antas detom att kan straffetantasom att
följden skulle bli Villkorlig dom skulle bli prövotidsstrajj och det
och det finns särskilda skäl för finns särskilda skäl för åtalsun-
åtalsunderlåtelse, derlâtelse,

den misstänkte begått den misstänkteom begåttom
brott och det på-annat utöver brott och detannat utöver straff

följden för detta brott inte krävs eller överlämnande till särskild
påföljd med anledning det vård enligt 34 kap. brottsbalkenav
föreliggande brottet, eller för detta brott inte krävs straff

eller sådant överlämnande med
anledning det föreliggandeav
brottet, eller

psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhusom eller i vårdhem för
enligt 35 § lagen 1967:940 angåendevuxna vissaomsorger om

psykiskt utvecklingsstörda eller insatser enligt lagen 1993:387 stödom
och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.

Åtal Åtalfår underlåtas i andra fall får underlåtas i andra fall
än inämns första stycket,som än inämns första stycket,som

det särskilda skäl är detom särskildaav skäl ärupp- om av upp-
enbart det inte krävs någonatt enbart straff eller överläm-att
påföljd för avhålla den miss-att nande till särskild vård enligt 34
tänkte från vidare brottslighet och kap. brottsbalken inte krävs och

det med hänsyn tillatt detomstän- med hänsyn till omständig-
digheterna inte heller krävs heterna inte heller krävs andraav av
andra skäl åtal väcks. skälatt åtal väcks.att
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21 kap.
§3 a

Är offentlig försvarareskallhäktadanhållen ellermisstänkteden
ocksåskallOffentlig försvararedet.han begärför honom,förordnas om

för vilketbrott,misstänkt förför denförordnas ärpå begäran ettsom
månader.ifängelselindrigare straffinte stadgat änär sex

förordnasskall därutöverOffentlig försvarare
tillmed hänsynförsvarareimisstänkte behovden är avom

utredningen brottet,om
behövs medförsvararemedbehövsförsvarare2. omom

tveksamttill dethänsyn ärtveksamttill dethänsyn är attatt
väljas ellerskallstraffväljas vilketskallpåföljdvilken somsom

särskildöverlämnande tillanledning dömafinnsdetoch att om
brottsbalkenenligt 34 kap.vårdellerpåföljd bötertill änannan

finnsfråga och detikommasådana på- börellerVillkorlig dom
tilldömaanledning änförening,i eller annatföljder att

prövotidsstrajf ellerellerböter
förening, ellerisådana strajff

till denmed hänsynsärskilda skälövrigt föreliggeridetom
målettill vadförhållanden eller rör.personligamisstänktes

själv harhanförsvararebiträdsmisstänkte utsett,Om den somav
förordnas.offentlig försvararenågonsidan denneinte vidskall av

23 kap.
4a§

nedfår vidare läggasFörundersökning
utredning skullefortsattutredning skullefortsatt omom

står iintekostnaderstår i krävaintekostnaderkräva somsom
till sakensförhållanderimligttill sakensförhållanderimligt

kandet dessutombetydelse ochkandet dessutombetydelse och
i händelsebrotteti händelsebrottet attantas avattantas av

tillledainte skullelagföringtillinte skulle ledalagföring
straj böternågot änpåföljd böter, strängaresvårarenågon än

överlämnandetillinte hellerocheller
enligt 34 kap.vårdsärskildtill

ellerbrottsbalken
tillskeinte skulle kommaåtal för brottet attkan2. det attantasom

särskildelleri 20 kap.åtalsunderlåtelsebestämmelserföljd omomav
intresseenskiltellernågot väsentligt allmäntåtalsprövning samt

ned.förundersökningen läggsåsidosätts attgenom
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förutsättningar för förundersökning enligt förstaOm lägga nedatt en
föreligger innan sådan inletts, får det beslutasstycket redan har atten

förundersökningen inte skall inledas.
enligt åklagare.Beslut denna paragraf meddelas av

Förundersökning enligtFörundersökning enligt dettadetta
kapitel inte genomföras,kapitel behöver inte genomföras, behöver

ändå finns tillräckligaändå finns tillräckliga skäl det skäldet omom
åtal för åtal och det gäller brottför och det gäller brott ettett

föranleda inte kan föranledainte kan antasantas somsom
ellerpåföljd något strajf böternågon böterän änannatannan

sådant i överlämnande tilleller brott leda till sär-ett ettsom avses
vård 34 brotts-2§ första eller andra skild enligt kap.45 kap.

sådanteller brottbalkenstycket. ett som
i 2 § första eller45 kap.avses

andra stycket.
förundersök-Vill åklagaren utvidga väckt åtal, må det ske, utan att

ning enligt detta kapitel ägt rum.

29 kap.

Över till rättegången särskilt.fråga hör skall röstassom
Över Om detfrågor skall i sammanhang.röstas ettansvarsom avser

angåendeutgången i målet, särskiltpåverka skall dockkan röstas
tilltalade denna i sådant fallfrågan den begått gärningen och hurom

bedömas,skall
frågor åtgärder,frågor åtgärder, om somom som

inte strajf harinte påföljd har men sommen som avseravser
föromedelbar betydelse bestäm-omedelbar betydelse för bestäm-

straf,påföljd, mandemande avav
frågan strajf,frågan påföljd, utomutom omom

dagsbot,dagsbot, såvitt gäller storlekensåvitt gäller storleken avav
vad den dömde skallvarning, övervak- beslutföreskrifter, om

verkställigheten,prövotid underning, förlängning iakttaav
övervakning, förläng-verkställighet påföljd, varning,eller av

verkställighetstid, beslutning av
tid inte skall inråknasvissattom

förlängningi verkställighetstiden,
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prövotid eller verkställighetav av
straff,

4. återstående frågor som avser ansvar.
Anser någon ledamot den tilltalade skall överlämnas tillatt särskild

vård, skall före omröstning enligt andra stycket 3 särskiltröstas
angående denna mening.

30 kap.

Har den tilltalade erkänt gär- Har den tilltalade erkänt gär-
ningen och bestäms brottspå- ningen och dömer tillrätten annat
följden till fängelse eller fängelseän än eller till fängelse iannat
till fängelse i högst månader, högst månader, får domensex sex
får domen utfärdas i förenklad utfärdas i förenklad form. Dom,
form. Dom, varigenom högre varigenomrätt högre fastställerrätt
fastställer lägre dom, får lägrerätts dom, fårrätts också ut-
också utfärdas i förenklad form. färdas i förenklad form.

Förs i målet talan enskilt anspråk i anledning brott, gäller vadom av
i förstasägs stycket första meningen endast den tilltaladesom om

medger anspråket eller finnerrätten saken uppenbar.om vara

31 kap.

Fullföljes mål från lägre Fullföljs målrätt, från lägre skallrätt,
skall skyldigheten skyldighetenersättaatt ersätta rätte-att
rättegångskostnad i högre gångskostnadrätt i högre be-rätt
bestämmas med hänsyn till rätte- med hänsynstämmas till rätte-
gången därstädes. Högre gångenrätts där. Högre domrätts
dom skall fällande, skall fällande, endastanses som anses som
allenast då tilltaladeden dömes då tilltaladeden döms till strajj,
till påföljd, är att är strängaresom änanse attsom som anse som
svårare den, vartill lägreän det,rätt lägre dömträtt eller,ut,som
dömt, eller, han frikänts han frikänts lägre rätt,om av om av
lägre finnes havarätt, begått finnes ha begått brottet eller av
brottet eller honom fullföljd honom fullföljd talan inte för-av
talan föranleder ändring i lägre anleder ändring i lägre dom.rätts

dom. Stadgandet irätts 3 § skall Bestämmelsen i §3 skall tilläm-
det fall, målsäganden påatt motsvarande sätt,avse pas om

skäl föranlett talan full- målsäganden skäl föranlettutan att utan
följts åklagaren. talan fullföljts åklagaren.attav av
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Om kostnaden i högre i mål angående fråga,rätt dit fullföljtssom
särskilt, vad i detta kapiteläge stadgas mål, väckts vid lägreom som

tillämpning.motsvaranderätt,
Återförvisas mål, skall frågan kostnaden i den högre rätten prövasom

i samband måletmed efter âterupptagande.dess

46 kap.

Är Ärbrottet sådant, sådant,brottet det kanatt attannan
påföljd böterän kunna komma ifråga döma tillattsynes annat
ifrågakomma, eller förekommer straff böter ellerän beslutaatt
eljest särskild anledning därtill, överlämnande till särskildom
skall utredning förebringas vård enligt 34 kap. brottsbalkenröran-
de straff, tidigare âdömts eller förekommer särskildsom annars

tilltalade,den angående anledning därtill, skall utredningsamt
hans levnadsomständigheter förebringasoch rörande straff, som

ipersonligade förhållanden, tidigare ådömts den tilltalade,som
kunna betydelse. det erforderligt,ärantagas samt,vara av om an-

gående hans levnadsomständighe-
och andra personliga förhål-ter

landen.

15§

Uteblir tilltaladeden från rättegångstillfälle för huvudförhandling eller
inställer sighan ombud då han har förelagts intima sigattgenom
personligen, skall förelägga viterätten eller förordna, han skallnytt att

tillhämtas antingenrätten omedelbart eller till dag.senare
Kan saken utredas tillfredsställande, får målet denavgöras trots att

tilltalade inställthar sig endast ombud eller har uteblivit,genom om
det inte finns anledning inte finnsdet anledningatt att

döma till påföljd böter, tillän döma strof böter,änannatannan
fängelse i högst månader, prövotidsstrajf övervaknings-tre
villkorlig dom eller skyddstillsyn strajj, samhällstjänst, kontrakts-

sådanaeller påföljder i förening, vård eller fängelse i högst tre
månader eller sådana istrajj före-
ning och det inte heller finns
anledning överlämna denatt
tilltalade till särskild vård enligt
34 kap. brottsbalken,
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avvikit ellerstämning delgetts honom, hartilltalade, sedan har2. den
till huvudför-inte hämtassådant han kanhåller sig undan sätt att

handlingen eller
störning och hansallvarlig psykisktilltalade liderden av en

nödvändig.intepå grund därav ärnärvaro
ådömas endast denfår fängelsei andra stycket 1fallI omsom avses

rättegångstillfalle för huvudför-uteblivit fråntidigaretilltalade har ett
åtaletombud. Hardå inställt sig endasthandling i målet eller har genom

ytterligareutvidgats tillrättegångstillfallettidigareefter det att avse
tillanledning fanns dömaådömasgärning, får fängelse endast attom

utvidgades.åtalet avsåg innan detgärningarfängelse för de som
isirapi Med depåföljderMed de som angessom anges

likställasskallandra stycket 1skall likställasstycket 1andra
§enligt 36 kap. 1förordnandeenligt 34 kap. 1 §förordnande

brottsbalken.första stycket 1brottsbalken.stycket 1första
inte, idockinte, i Detta gällerdockDetta gäller omom

förordnandet vill-medvill- sambandmed förordnandetsamband
från fängelsestrafffrihetfrihet från korligmedgivenkorligt

i frågaförverkadförklarasskall förklaras skallfängelsestraff
överstigerstrafftidstrafftidi frågaförverkad tresomom enom en

månader.månader.överstiger tresom
denfår måleti andra stycket 2 ävenfall avgörasI omsom avses

förhandlingen.tillinte delgetts kallelsetilltalade har
uteblivit.tilltalade hardenRättegångsfrågor får avgöras trots att

49 kap.
§5

tingsrätten i beslutetsärskilt,får överklagastingsrätts beslutEn om
ogillatellerbiträde försvarareavvisat ombud, eller ettettett en

yrkande detta,om
rättegångenfå delta itredjeogillat yrkande attett sommanav

enligt 13 kap. 7 §frågamålsägande ellerintervenient eller prövat omen
käromål,Övertagande ettav

skriftligt bevisframnågon läggaellerförelagt attpart annanen
prövningvidbesiktning ellerföremål ellertillhandahålla föreller att syn

tryckfrihetsförordningen eller5§ stycket 4 ellerenligt 3 kap. 3 andra
funnit detyttrandefrihetsgrundlagenstycket 4 eller 53 § andra2 kap.

vittnes-viddär lämnasuppgiftsynnerlig vikt att som avsesenavvara
sanningsförsäkran,underförhör medförhör eller parten

vite häkte ellerförelagt ellerfråga utdömande4. prövat omavomen
någonskyldighet föri rättegången ellerförseelseför attomansvar

rättegångskostnad,ersätta
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fråga ersättning eller förskott allmänna medel tillprövat en om av
målsägande eller ersättning tilleller förskott biträde, försvarare,om
vittne, sakkunnig någoneller annan,

fråga i tvistemål fråga i tvistemålprövat prövaten en
åtgärdkvarstad eller kvarstad eller åtgärdom annan om annan

enligt 15 kap. eller i brottmål enligt i brottmål15 kap. ellerom om
häktning, restriktioner enligt 24 häktning, restriktioner enligt 24

åtgärd i åtgärdkap. 5 kap. 5 iena som avses a en som avses
2825 kap. eller omhänderta- 25 28 kap. eller omhänderta-- -

enligtgande 28 kap. brottsbal- enligt 30gande 27 eller kap.
ken, brottsbalken,

avslagit begäran biträde till sådant7. eller försvarare eller etten om
uppdrag någon föreslagit,änutsett partenannan

fråga rättshjälp igäller allmän fallprövat änannatsomen som
i 5 elleravses

avslagit rättshjälp misstänkt i brottmålbegäran elleren om om
ersättning eller förskott till beviljats sådan förmån ellerparten som som

10. fråga enligt 33 10. fråga enligt 35prövat prövaten en
brottsbalken avräkning brottsbalken avräkningkap. kap.om om

tiden för vissa frihetsberövan- tiden för vissa frihetsberövan-av av
den.den.

brottmål prövningstill-I krävs prövningstill- brottmålI krävs
stånd för hovrätten skall stånd för hovrätten skallpröva prövaatt att

tingsrätts vilken tingsrätts vilkendom domen genom en genom
tilltalade inteden dömts till tilltalade inte dömts tillden annat

påföljd böter eller strajf böter och inte hellerän änannan
frånfrikänts för brott för överlämnats till särskild vårdansvar

intevilket det föreskrivet enligt 34 kap. brottsbalken.är
svårare straff fängelse i Detsamma gäller beträffandeän sex en
månader. till-tingsrätts dom varigenom den

frikänts från förtalade ansvar
för vilket det inte före-brott är

skrivet straff fängel-strängare än
i månader.se sex

anspråkOm tingsrätten i i brottmål enskiltdom prövatäven moten
tilltalade, i i inteden gäller den delen bestämmelserna 12 Krävs

prövningstillstånd enligt sådantförsta stycket, eller meddelas pröv-
tilltaladeningstillstånd, och överklagandet frågan den skallavser om

åtalade gärningen, prövningstillstånd fördömas för den behövs inte ett
angående enskilt anspråk anledning gärningen.överklagande med av
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inteFörsta stycket gäller domen överklagas Riksåklagaren,om av
Justitiekanslern någoneller Riksdagens ombudsmän.av

på prövningstillståndKrav enligt första eller andra stycket omfattar
beslut får iöverklagas endast sambandäven med överklagandesom av

dom
.
frågaI meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. § tredje11om

stycket tillämpas.

51 kap.

får måletHovrätten huvudförhandling,avgöra utan
åklagaren har överklagat till tilltaladesendast den förmån,om

endast tilltaladeden överklagat och hans ändringsyrkandeom
godtas motparten,av

det uppenbart överklagandet ogrundat ellerär ärattom
inte finns4. det anledning inte finns4. det anledningom om
tilltaladedöma den till döma den tilltalade tillatt attansvar ansvar

ådömaeller honom påföljd ådömaeller eller honom straff eller
döma honom till påföljd överlämna honom till särskildannan

vårdböter eller Villkorlig enligt 34 kap. brottsbalkendom ellerän
sådana påföljder i tillförening. eller döma honom straffannat

böter prövotidsstraffeller ellerän
sådana i förening.straff

Med de påföljder i Med de strajf isom anges som anges
första likställs vitestycket 4 och, första likställs vitestycket 4 och,

det inte samtidigt fråga inte samtidigt frågadetär ärom om om om
förverkande villkorligt med- förverkande villkorlig frihetav av

frihet från frångiven fängelsestraff, fängelsestraff, förordnande
förordnande enligt enligt 3634 kap. § kap. 1 § första1 stycket 1
första stycket brottsbalken. brottsbalken.l

i fall iHar första stycket begärt huvudförhandling,partsom avses en
sådan hållas,skall det inte obehövligt.uppenbartärom

överklagandetAvser får måletäven än avgörasannat utanansvar,
huvudförhandling endast denna enligt 50 13 § fårtalan kap. prövasom

huvudförhandling.utan
För prövning inte själva saken behöver huvudförhandlingsom avser

inte hållas.
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Hovrätten får inte med anledning Hovrätten får inte med anledning
tilltaladesden överklagande den tilltalades överklagandeav av

eller åklagarens överklagande eller åklagarens överklagandeav av
till hans förmån döma till till hans förmån döma tillen ett
brottspåföljd är strajf äratt sträng-som attanse som som anse som
svårare eller ingripande för eller ingripande för denmer are mer

tilltaladeden den tings-än tilltalade det tingsrättenänsom som
dömt till.rätten Hovrätten får dömt till. Hovrätten får dock

dock besluta överlämnande besluta överlämnande tillom om
till särskild vård eller, tings- särskild vård eller, tingsrättenom om

beslutat sådanrätten vård, beslutat sådan vård, i ställetom om
döma till påföljd. döma till strajj.annan

Hovrätten får inte heller med anledning överklagandeettav som
i första stycket besluta utvisning, tingsrätten inte haranges om om

sådantmeddelat beslut, eller bestämma längre tid tingsrätten gjort förän
förbud för den tilltalade återvända till Sverige.att

53 kap.
2 §

I brottmål skall omedelbart hovrätt, tillämpastassom upp av en
bestämmelserna rättegången vid tingsrätt i 45 47 kap. med följandeom -
avvikelser:

Hovrätten får inte åklagarenuppdra utfärda stämning.att
Hovrätten skall i stämningen förelägga tilltaladeden att svara

skriftligen inom viss tid. Hovrätten skall sända svarsskrivelsenöveren
till åklagaren. Om det behövs får hovrätten besluta ytterligareom
skriftväxling. Hovrätten får också meddela bestämmelsernärmare om
skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende skallparten yttra
sig.

I stället för den tid vecka gäller enligt 45 kap. 14 46om en som
kap. 11 § och 47 kap. 22 § för hållande huvudförhandling i vissa fallav
skall tid två veckor gälla.en om

Om intedet finns anledning 4. Om intedet finns anledning
döma till någon påföljd döma till strajjf böteratt änatt annatannan
böter, får hovrättenän avgöra eller överlämna den tilltaladeatt

målet huvudförhandling. I till särskild vård enligt 34 kap.utan
sådant fall tillämpas 51 kap. brottsbalken, får hovrätten avgöra
14 målet huvudförhandling. Iutan

sådant fall tillämpas 51 kap.
14

,
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3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1946:804 införandeom om

rättegångsbalkenav nya

Härigenom föreskrivs 19 § lagen 1946:804 införandeatt om av nya
rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Har någon dom, får Den omhändertagenär enligtgenom som som
verkstållas, den inte äger 27 kap. 15 30 kap.trots att 13 § eller
laga kraft, dömts till straff eller 31 kap. 13 § brottsbalken skall

påföljd för brott och är vid jillljföüd talan i måletannan av
han för sådan verkställighet häktad.anses som
intagen i kriminalvårdsanstalt,
skall han vid jilllföljd talan iav
målet häktad för brot-anses som

Detsamma gäller i frågatet. om
den omhändertagen enligtärsom
28 kap. 11 § brottsbalken.

Vad i rättegångsbalken iär Vad rättegångsbalken ärnya nya
föreskrivet angående brottmål föreskrivet angående brottmål
skall, inte föreskri-är skall, inte föreskri-annat ärom annatom

i tillämpliga delar gälla, då i tillämpligavet, delar gälla, dåvet,
någon, blivit dömd för någon, blivitmot dömd försom mot som

vidbrott, domstol inleds för- brott, vid domstol inleds för-
farande, undanröjande farande, undanröjandesom avser som avser

påföljd och ådömande straff och ådömandeav av annatav av
påföljd för brott eller strajf för brott ellerannan som som avser

åtgärd i fråga åtgärd i fråga ådömtavser annan om annan om
ådömd påföljd; han intagen iär straff; han intagen iär anstalt
anstalt i första stycket, i första stycket, skallsom avses som avses
skall han häktad för han häktad för brottet.anses som anses som
brottet. Har offentlig försvarare Har offentlig försvarare förord-
förordnats för den dömde, skall för den dömde, skall ersätt-nats
ersättning till försvararen alltid ning till försvararen alltid betalas

Även Ävenbetalas kostnad kostnad förstaten. staten.av av
för rättshjälp den dömde rättshjälp den dömdeannan annan
skall betalas skall betalasstaten.av staten.av
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4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1974:202 beräkningom om
strafftidav m. m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1974:202 beräkningom om av
strafftid m.m.
dels 9 13, 15, 18 20 och 23 26att §§ skall ha följande- - -
lydelse

,
dels idet lagen skall införas fyra paragrafer,att 9 9 10 ochnya a, a
10 b §§ följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Dom fängelse får verk-även Dom på fängelse fâr verk-även
ställas, den dömde före full- ställas, den dömde före full-om om
följdstidens utgång i den ordning följdstidens utgång i den ordning

i denna lag för- i denna lag för-som anges avger som anges avger
klaring han avstår från talan klaring hanatt avstår från talanatt

såvittdomen angår den domenmot såvitt angår det ådöm-mot
ådömda påföljden och medger da straffet och medger fårdetatt att
den får verkställas nöjdförkla- verkställas nöjdförklaring.
ring.

Bestämmelsen i 4 § äger Bestämmelsen i 4 § tillämpas påmotsva-
rande tillämpning i fråga den motsvarande i fråga densättom om

omhändertagenär enligt 28 omhändertagenär enligt 27som som
kap. I § tredje stycket brotts- kap. 15 § tredje stycket eller 30
balken eller undergår fängel- kap. 13§ tredje stycket brotts-som

eller grund in-är balken eller undergår fängel-se annan som
i krirninalvårdsanstalt.tagen eller på grund in-ärse annan

i krirninalvårdsanstalt.tagen

Den inte häktad ellerär Den inte häktadär ellersom som
intagen i krirninalvårdsanstalt får intagen i krirninalvårdsanstalt får

nöjdförklaring inför chefen nöjdförklaring inför chefenavge avge
för krirninalvårdsanstalt eller för krirninalvårdsanstalt elleren en

häkte eller någon tjäns- häkte eller någonett tjäns-ettannan annan
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där har förordnatsförordnatshardär attatt temanteman somsom
sådan förklaring ellersådan förklaring eller emottaemotta

polismyndighet. Nöjdför-införpolismyndighet.inför
på fängelseklaring avseende dom

elektronisk övervakninggenom
i 15 §andraoch, ifall som avses
anstalt fårstycket, fängelse i

inför chefen föräven enavges
övervakningsmyndighet eller
någon tjänsteman därannan som

sådanförordnatshar att ta emot
förklaring.

villfår endast denNöjdförklaring enligt första stycket om somavges
domsbevis till den skallförklaringen dom elleröverlämnar somavge

förklaringen.emottaga

ÄrÄr undergå fängel-undergå skallfängel- denden skall somsom
häktad, omhänderta-enligt i anstalthäktad, omhändertagen sese

15§ tredjeenligt 27 kap.tredje stycket brotts-28 kap. 11 § gen
kriminal- 13 § tredjeintagen i eller 30 kap.balken eller stycket

undergå på- eller intagenför stycket brottsbalkenvårdsanstalt att
mål får krirninalvårdsanstalt föri domen iföljd när attannat

kriminalvårds- undergå i mål do-skall straffverkställas, närannat
kri-fär verkställas, skalleller häktet där hananstalten är men

intagen omedelbart befordra minalvårdsanstalten eller häktet
verkställighet. Om intagen omedelbart be-till han där handomen är

verkställighet.på sådan enhet tillintagen fordra domenär somen
1991:1137 intagen på sådani § lagen Om han5 ärom enavses

rättspsykiatrisk undersökning, i 5 § lagenär enhet avsessom
rättspsykiatriski chefsöverläkaren 1991:1137det stället som om

i ställetdet. undersökning, detskall ärgöra
skallchefsöverläkaren görasom

det.
Är undergåhäktad i skallden denFörvaras årsom som

i måleti kriminalvårdsanstalt, fängelse i anstalt häktadmålet
kriminal-verkställighet för- han inte ihan för och förvarasskall

till sådan anstalt. för verk-vårdsanstalt, skall hanpassas
till sådanställighet förpassas

anstalt.
Är Äri idömde häktad den dömde häktadden annatannat

får på fängelse imål domen verkställas och mål domnär när en
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förvaras han i krirninalvärdsan- anstalt får verkställas och förvar-
stalt, får verkställigheten påbörjas han inte i kriminalvårdsanstalt,as
där han förvaras. får verkställigheten påbörjas där

han förvaras.

9a§

Är den skall undergå fängel-som
elektronisk övervakningse genom

häktad måleti eller omhänderta-
enligt 27 kap. 15 § tredjegen

stycket brottsbalken skall 9 §
första stycket tillämpas på mot-
svarande sätt.

Undergår den har dömtssom
till fängelse elektroniskgenom
övervakning denna form fäng-av
else i mål domen fårnärannat
verkställas, skall den övervak-
ningsmyndighet har handsom om
den tidigare verkställigheten
omedelbart befordra den nya
domen till verkställighet.

Är den dömde intagen i krimi-
nalvårdsanstalt för undergående

strajf i mål domnärannatav en
på fängelse elektroniskgenom
övervakning enligt 2 eller 3 § får
verkställas, skall kriminalvårds-
anstalten befordra domen till
verkställighet i omedelbar anslut-
ning till den dömde friges frånatt
anstalten.

Är den dömde häktad i annat
mål dom på fängelsenär en

elektronisk övervakninggenom
enligt 2 eller 3 § får verkställas,
skall domen inte befordras till
verkställighet så länge häktningen
består. Tas den dömde därefter in
i kriminalvårdsanstalt för att
undergå fängelse i anstalt, skall
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tillämpas påtredje stycket mot-
svarande sätt.

9b§

falldömde skall iDen avsessom
§ första och tredje styckenai 9 a

tillverkställighet förpassasför
verkställighetenbostad därden

förI ställetskall äga attrum.
till bostadenlåta förpassa honom

kriminalvårds-får ellerhäktet
så lämpligt,bedömsantalten, när

inställa sighonomförelägga att
där.

10§

ÄrÄr undergå fängel-skallundergå fängel- denden skall somsom
häktad elleri i anstalt inteintagenicke häktad eller sese

kriminalvårdsanstaltiintagen närkriminalvårdsanstalt domennär
enligt § första stycketfår 2stycket verk- domenenligt 2 § första

krirninal-skallkrirninalvårdsstyrel- får verkställas,skallställas,
honomföreläggavårdsstyrelsen,förelägga honom att senastsen
sig vidinställaviss daginställa sig vid denviss dag att senast

kriminalvårdsanstalt, därkriminalvårdsanstalt, domen dendär
verkställas.domen skallskall verkställas.

föreläggandenåseller inte kandömde inte efterkommerOm den av
polismyndig-skallföreligger för detta,enligt första stycket eller faraom

låtakriminalvårdsstyrelseni vistas begäranheten den där hanort av
tillhonom anstalten.förpassa

kriminal-vidtjänstemannöjdförklaring infördömdeAvger den en
förklaringen omedelbartskall denvärdsanstalt eller häkte, tar emotsom

nöjdförklaring infördömdetill verkställighet. Avger denbefordra domen
till denförklaringenpolismyndighet, skall den attemottar sesom

till kriminalvårdsanstalt.förpassasdömde
ellerkriminalvårdsanstaltnågon avvikit frånPåträffas annarssomsom

fortsattkriminalvårdsanstalt föråterföras tillenligt särskilt beslut skall
polismyndigheten förpassafängelsestraff, skallverkställighet ettav

till sådan anstalt.honom
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awiker,Om bedöms kunna fara för den dömde fårdet ske utan att
kriminalvårdsan-polismyndigheten förelägga honom inställa sig vidatt

i förpassa dit.stalten stället för honomatt

10a§

Är undergåden skall fängel-som
elektronisk övervakninggenomse

inte häktad, omhändertagen
27 § tredje stycketenligt kap. 15

brottsbalken eller intagen i krimi-
nalvårdsanstalt fårdomennär
verkställas, skall Kriminalvårds-
styrelsen förelägga honom att
påbörja sinverkställigheten i
bostad viss dag.

Om den dömde inte efterkom-
nåseller inte kan ettmer av

enligt första stycket,föreläggande
återkallatskall ha sitthan anses

fängelsestrafetsamtycke till att
verkställs elektronisk över-genom

såvakning. I fall skall vad som
föreskrivs i 30 kap. 10 § första
stycket andra meningen brotts-
balken tillämpas.

Avger den dömde nojdförkla-
påbör-ring, skall verkställigheten

såjas det kan ske.snart

10b§

i 10 § dom-Har i fall som avses
35 eller 2 §stolen enligt kap. I
i domenbrottsbalken angett att

verk-fängelsestraffet skall anses
sådant dagarställt i antalett att

återstår dagardet högst fyra att
får Kriminal-verkställa i anstalt,

vårdsstyrelsen denbesluta att
dömde skall villkorligtanses vara

från strajfet.frigiven
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Om det i fall isom avses
10 § sådan anledninga av som

i första stycket återståranges
högst fyra dagar verkställaatt av
strajfetfårKriminalvårdsstyrelsen
besluta domen inte skall be-att
fordras till verkställighet.

Den skall förpassas till Den skallsom förpassas tillsom
kriminalvårdsanstalt för kriminalvårdsanstaltatt förun- att un-
dergå påföljd får i anslutning dergå strajf får i anslutning härtill
härtill tillfälligt förvaras i allmänt tillfälligt förvaras i allmänt häkte
häkte eller polisarrest i avvaktan eller polisarrest i avvaktan på
på beslut anstaltsplacering beslut anstaltsplaceringom ellerom
eller det behövs med hänsyn det behövsom med hänsyn tillom
till transportförhållandena. transportförhållandena.

Den enligt 9 a§ skallsom
förpassas till viss bostad för att
undergå fängelse elek-genom
tronisk övervakning får i anslut-
ning härtill tillfälligt förvaras i
allmänt häkte eller polisarrest i
avvaktan på övervaknings-att
myndigheten meddelar beslut
enligt 30 kap. 6 § brottsbalken.
Förvaringen får inte pågå längre
än vecka.en

Om särskilda skäl föreligger med Om särskilda skäl föreligger med
hänsyn till den dömdes hälsotill- hänsyn till den dömdes hälsotill-
stånd, arbets- eller utbildningsför- stånd, arbets- eller utbildningsför-
hållanden eller andra omständig- hållanden eller andra omständig-
heter, får kriminalvårdsstyrelsen heter, får Kriminalvårdsszyrelsen
på ansökan den dömts till ansökan denav dömts tillsom av som
fängelse ickeoch häktadär bevil- fängelse ickeoch häktadär bevil-

uppskov med verkställigheten uppskov med verkställigheten
under viss tid, högst månader under viss tid, högst månadersex sex
från den dag då domen enligt vad från den dag då domen enligt vad
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föreskrivet iär denna lag föreskrivet iär dennaovan lagovan
får verkställas. Föreligger får verkställas. Föreliggersyn- syn-
nerliga skäl får uppskov beviljas nerliga skäl får uppskov beviljas
under ytterligare högst må- under ytterligare högst må-sex sex
nader. Kvinna havandeär nader. Kvinna havandeärsom som
eller barn får beviljas eller barn får beviljasammar ammar
uppskov under tid prövas uppskov under tid prövassom som
skälig. skälig.

Uppskov får beviljas, det finns skälig anledning denom antaga att
dömde avviker. Uppkommer anledning till sådant antagande sedan upp-
skov beviljats, skall beslutet återkallas.

Visar den dömde han Visar den dömdeatt hangett att gett
ansökan sistuppskov den in ansökan uppskov sist denom om

dag då han enligt 10 § första dag då han enligt 10 § första
stycket skulle ha inställt stycketsenast skulle ha inställtsenast
sig vid krirninalvårdsanstalt och sig vid kriminalvårdsanstalt eller
har inteuppskov tidigare sökts i den dag då verkställigheten enligt
målet, skall verkställigheten anstå 10 § skulle ha påbörjats ocha
i avvaktan på kriminalvårdsstyrel- har uppskov inte tidigare sökts i

beslut. målet, skall verkställigheten anståsens
i avvaktan Kriminalvårdssty-
relsens beslut.

Visar den har dömts till Visar den har dömts tillsom som
fängelse ansökan fängelseatt ansökanatten om att atten om
han nåd skall befrias från han nåd skall befrias frånav av
straffet eller få detta utbytt straffet fåeller detta utbyttmot mot
böter, Villkorlig dom, skyddstill- lindrigare form strajf elleren av

eller överlämnande till sär- överlämnande till särskild vårdsyn
skild vård har in till har in tillgetts regeringen sistgettsrege-
ringen sist den dag då han enligt den dag då han enligt 10 § första
10 § första stycket skulle stycket skullesenast ha inställtsenast
ha inställt sig vid krirninalvårds- sig vid kriminalvårdsanstalt eller
anstalt, skall verkställigheten den dag då verkställigheten enligt
anstå i avvaktan på regeringens 10 § skulle ha påbörjats, skalla
beslut med anledning ansök- verkställigheten anstå i avvaktanav
ningen. Detta gäller dock inte på regeringens beslut medom an-
den dömde intagen iär häkte ledning ansökningen. Dettaav
eller kriminalvårdsanstalt, gäller dock inte den dömde ärom om
nåd tidigare har sökts i målet intagen i häkte eller krirninal-
eller det finns skälig anled- vårdsanstalt, nåd tidigareom harom
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ning den dömde sökts i målet eller finnsdetantaga att av- om
viker. skälig anledning denatt anta att

dömde avviker.

15§

Om fängelse börjat verkställas och högre förlänger tiden,rätt skall
verkställigheten fortsätta enligt tidigareden domen till dess den dömde

nöjdförklaring i fråga den domen eller pådennaavger om nya annan
fårgrund verkställas.

Om fängelse elektroniskgenom
övervakning har börjat verkstäl-
las och högre bestämmerrätt
straffet till fängelse i anstalt,
skall första stycket tillämpas på
motsvarande När högresätt. rätts
dom får verkställas skall den
övervakningsmyndighet harsom
hand verkställigheten omedel-om
bart befordra domen till verkstäl-
lighet. Den dömde skall därvid
förpassas till kriminalvårdsanstalt
för fortsatt verkställighet. Skall
enligt 19 § tredje stycket det av
högre bestämda strayfeträtt
räknas verkställt sådanundersom
tid det, domen enligt 2näratt
eller 3 § får verkställas, inte
återstår någon tid verkställa iatt
anstalt, dockskall Kriminalvärds-
styrelsen i beslutastället denatt
dömde skall villkorligtanses vara
jiigiven.

Häktas den undergår fängel- Häktas den undergår fängel-som som
anledning miss- elektroniskän övervak-se av annan se genom

tanke brott, skall verkställig- ning, skall verkställighetenom av-
heten avbrytas. brytas. Detsamma skall gälla när

den undergår fängelse isom
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anstalt häktas anled-av annan
misstanke brott.ning än om

19§

verkställighet fängelseVid Vid verkställighet fängelse iav av
strafftiden, strafftiden,räknas den dömde anstalt räknas dennär när

häktad eller omhändertagen dömde häktad eller omhän-är är
tredjeenligt 28 11 § stycket enligt 27 kap. 15 §kap. dertagen

kap. 13 §brottsbalken eller grund tredje stycket eller 30annan
krirninalvårdsanstalt,intagen i tredje stycket brottsbalken eller

från då domen får verk- krimi-den dag grund intagen iannan
i fall från den dåställas och nalvårdsanstalt, från den dagannat

enligt 10§då den dömde får idag verkställas ochdomen annat
i från dåimages allmänt häkte eller fall den dag den dömde

krirninalvårdsanstalt eller omhän- enligt 10 § intas i allmänt häkte
polismyndighet för polismyn-dertages omhändertasellerav av

förpassning. förpassning.dighet för
verkställighet fängelseVid av

övervakningelektroniskgenom
strajftiden, den dömderäknas när

målethäktad i eller omhän-är
enligt 27 kap. 15 §dertagen

fråntredje stycket brottsbalken,
då fårdag domen verkställasden

fall från den dagoch i annat
påbörjasverkställigheten i bosta-

Om den dömde i fallden. som
§ stycket för-i 9 andraavses a

till bostaden, skall dockpassas
frånräknasstraftiden i stället

då fördag han omhändertasden
förpassning.

vilkenTid, under den dömde vilken dömdeTid under den
i i målet varit målethållits häkte eller hållits i häkte i ellerhar

enligt 28omhändertagen kap. varit enligt 27omhändertagen
tredje11 § stycket brottsbalken tredje eller 3015 § stycketkap.

slutlig dom ellerefter det 13 § tredje stycket brotts-kap.att
däri meddelades, skall slutligbeslut efter det dombalken att

tid varunder straffet däriräknas beslut meddelades,ellersom
verkställts. tidskall räknas varundersom

straffet verkställts. Detsamma
fall i 15 §skall gälla i som avses
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andra stycket beträffande tid
under vilken den dömde undergått
fängelse elektronisk över-genom
vakning.

Vid beräkning strajftidensav
längd inräknas inte dagen för
verkställighetens början.

För den har börjat avtjäna För den börjathar avtjänasom som
viss tidfängelse skall Krirni- fängelse på viss tid skall Krimi-

nalvårdsstyrelsen så det kan nalvârdsstyrelsen så det kansnart snart
fastställaske dagen för straffti- ske fastställa dagen för straffti-

Om strafftidendens slut. dens slut. Om strafftidenöver- vid
två månaderstiger skall styrelsen fängelse i anstalt uppgår till mer

därvid fastställa den tidigas- tjugo dagar skall styrelsenäven än
tidpunkt då Villkorlig frigiv- därvid fastställa tidpunktenävente

ning kan frågakomma i för villkorlig frigivning enligt 31samt
tidpunkten för prövotidens kap. 2§ så-brottsbalken. Iut- ett

Ärgång. det fråga sådant dant fall skall styrelsen vidareettom
fall 26 fastställai kap. 9 § tidpunkten för prövoti-som avses
första stycket brottsbalken, skall dens utgång huruvidasamt ange
i stället den eller de dagar den intagne vid frigivningen skallanges,

betydelse för tillämp- ställasär under övervakning.som av
ningen bestämmelsernaav om
sådan frigivning, den straf-samt

då återstår.tid som
omständigheternaNär anledning till det, skall enligtbeslutettger

första stycket ändras.
Ifall i 10 b § förstasom avses

skall prövotidenstycket beräknas
från dagen för Kriminalvårdssty-
relsens beslut den dömdeattom
skall villkorligt frigi-anses vara

Ifall i 15 § andraven. som avses
stycket skall den i stället beräk-

från dåden tidpunkt villkor-nas
lig frigivning tidigast hade kunnat
ske, verkställigheten straf-om av
fet påbörjats dåden dag verk-
ställigheten pådomen fängelseav
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elektronisk övervakninggenom
påbörjades.

Vid beräkning prövotidensav
längd skall I9§ förde stycket
tillämpas på motsvarande sätt.

Har avbrott i verkställighetenägt fängelse, skall det antal dagarrum av
avbrottet läggas till slutdagen.varat

Avbryts verkställigheten av
fängelse i anstalt till följd attav
den dömde har avvikit, skall
verkställigheten återupp-anses

han inställernär sig vidtagen
kriminalvärdsanstalt eller häkte
eller omhändertas polismyn-av
dighet.

Som avbrott icke den Som avbrott inte denattanses attanses
undergår fängelse häktas undergår fängelse i anstaltsom som

med anledning misstanke häktas med anledning miss-av om av
brott. tanke brott.om

Genom beslut enligt lagen Genom beslut enligt 30 kap.
1974:203 kriminalvård i 9 § första stycket eller 31 kap.om
anstalt kan bestämmas viss tid 9 § 3 brottsbalkenatt eller 39 §
icke inräknasskall i verkställig- lagen 1974:203 kriminal-om
hetstiden. Därvid förstaäger vård i anstalt kan bestämmas att
stycket motsvarande tillämpning. viss tid icke skall inräknas i verk-

ställighetstiden. Därvid skall för-
stycket tillämpas påsta motsva-

rande sätt.

Har villkorligt medgiven frihet Har villkorlig frihet förklarats
förklarats helt eller delvis förver- helt eller delvis förverkad, skall
kad, skall vad förverkats vad förverkatssom som anses som

straff vid beräk- straff vid beräkning tiden.nyttanses som nytt av
ning tiden.av
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fängelse i anstaltSkall domfängelse verkställasSkall dom
den dömdeundergå verkställas sedanbörjatden dömdesedan
sådant straffinnan börjat undergåsådant straff han annatannat men

frigivits, skallstrafftiderna innan hanfrigivits, skall sam- men
strafftiderna sammanläggas förbestämmandemanläggas för av

slutdagen. Det-bestämmandeslutdagen. av
påskall gälla domomsamma

elektroniskfängelse över-genom
verkställas sedanskallvakning

undergådömde börjatden annat
innan verkstäl-sådant strajf men

avslutats.ligheten

26§

varit intagendömde harvarit intagen Om denOm den dömde har
verkställighet domdom förverkställighetför av enav en

anstalt före den dagfrån vilken fängelse iföre den dagfängelse
enligtstrafftiden 19 §enligt l9§ skall från vilkenstrafftiden rä-

Kriminalvårds-fårfår kriminalvårdsstyrelsen skall räknas,knas,
tidvilken förordna dentid under styrelsenförordna den attatt

sålundavilken han harvarit berövad undersålunda harhan
in-berövad friheten skallinräknas i verk- varitfriheten skall

verkställigheten.iställighetstiden. räknas
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vistelse utanför Tid för vistelse utanför anstaltTid för anstalt
enligt 14§ andra stycketenligt ll 14§ andra stycket 11

enligteller 32, 34 eller 37 § eller32, 33, 34 eller 37 §eller eller
i i 38§enligt bestämmelse bestämmelsesom avses som avses

i verkställighetsti- inräknas i verkställighetstiden,38 § inräknas
inte särskilda skäl talarinte särskildaden, skäl talar motomom

det.det.mot

inställas vid skall inställas vid domstolIntagen skall domstol Intagen
vid nämnd i 37 eller vid övervakningsnämndeller som avses om

domstolen eller nämnden begärkap. brottsbalken, domstolenom
myndighetdet. Begärnämnden begär det.eller Begär attannan

myndighet intagen intagen inställas inför den-skall skallattannan
prövarKriminalvårdsstyrelseninställas inför denna, prövar na,

kriminalvârdsstyrelsen anslutning tilldet det skall ske. Iom om
anslutning till instäl- inställelse fråga fårskall ske. I ärvarom nu

intagen tillfälligt i all-fråga får in- placeraslelse ärvarom nu
häkte, det behövstillfälligt iplaceras allmänt mänttagen om av

häkte, det behövs säker- säkerhetsskäl.om av
hetsskäl.

inställelse inräknas i verkställig-Tiden för i första stycketsom avses
hetstiden. tid intagen vistas utanför anstalt medDetsamma gäller som

internationellt2 § 1991:435 vissa bestämmelserstöd lagen med omav
samarbete brottmålsområdet.

Åtalas verkställig-intagen, erhålla lättnad iskall han begäran den
målet.erfordras för utförande talan iheten hanssom av
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49§

Föreligger flera förseelser skall Bestämmelser senareläggningom
disciplinär bestrajfning bestäm- tidpunkten för Villkorlig frigiv-av

för samtliga ning beträffande intagengemensamtmas en som
förseelser. i väsentlig mån bryter vadmot

Genom upprepade förordnan- gäller för verkställighetensom
den enligt 47§ andra stycket 2 finns i 31 kap. 3 § brottsbalken.
får den tid inte skall inrä- Föreligger det beträffandesom en
knas i verkställighetstiden sådan intagen inte tillräckliga
överstiga, skäl senarelägga den villkorli-att

beträffande den under- frigivningen får han, detsom ga om
gär fängelse i högst månad inte bedöms han skall rättaatten
sammanlagt tio dagar, sig tillsägelse, tilldelasav en en

betrajfande den under- varning.som
går fängelse i änmer en men
högst fyra månader sammanlagt
femton dagar samt

beträffande den under-som
går fängelse på längre tid fyraän
månader sammanlagt fyrtiofem
dagar.

50§

utredningenUnder utredningen dis- Under frågaettav av en
ciplinärende får intagen till- i 49 får§ intagenen som avses en
fälligt hållas avskild från andra tillfälligt hållas avskild från andra
intagna i den mån det intagnaound- iär den mån det nödvän-är
gängligen nödvändigt för digt för syftet med utredning-att att

Åtgärdensyftet med utredningen skall inte skall äventyras.en
Åtgärden fåräventyras. i intet får inte bestå längre fyraän

fall bestå längre fyra dygn.dygn. Kan den intagneän inte hållas
Kan den intagne inte hållas avskild på anstalten, får hanav-
skild anstalten, får han place- iplaceras allmänt häkte, dettaom

i allmänt häkte, lämpligaredetta hanär försär än överattras om
lämpligare han förs tillän anstalt. Den intagneöveratt en annan
till anstalt. intagneDen skall fâ den lättnad i avskildhetenen annan
skall den lättnad i avskildheten möjlig.ärsom

möjlig.ärsom
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Disciplinärenden skall En frågaavgöras i 49 § skallsom avses
skyndsamt. Innan beslut meddelas skyndsamt. Innanavgöras beslut
skall förhör hållas med den in- meddelas skall förhör hållas med

Över Övervad förekommit den intagne. vad före-tagne. som som
vid förhör och undersök- kommit vid förhör ochannan annan
ning skall protokoll föras. undersökning skall protokoll fö-

ras.

Frågor i 33 § Frågor enligt 34 §prövas denprövassom avses av
kriminalvårdsnämnden. Det- övervakningsnämnd, tillav vars

gäller frågor i verksamhetsområdeanstaltenhör.samma som avses
34 den intagne har dömtsom

Övrigatill fängelse i tvålägst år.
frågor enligt 34 § denprövas av
övervakningsnämnd till vars
verksamhetsområdeanstaltenhör.

intagen får hos kriminalvårds- En intagen får hos allmän för-
nämnden påkalla prövning valtningsdomstol överklaga ettav
övervakningsnämndens beslut i beslut enligt 34 Att intagenen
frågor i 33 och 34 §§. hos allmän förvaltningsdomstolsom avses

får överklaga beslutett som avses
i 49 § första meningen framgår

40 kap. 11 § första stycketav
brottsbalken.

Övervakningsnämnds Övervakningsnämndsbeslut beslut
enligt denna lag länder till efter- enligt denna lag gäller omedel-
rättelse omedelbart, bart, inte något förord-annatom an- om
norlunda förordnas. nas.
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Mot kriminalvårdsnämndens
enligt fårbeslut denna lag talan

föras.

enligtBeslut denna lag i andra Beslut enligt denna lag meddelas
frågor i 54 56 Kriminalvårdsstyrelsen.än Be-som avses av-
meddelas kriminalvårdsstyrel- sluten gäller omedelbart, inteav om

något förordnas.annatsen.
Beslut frågor påi vilka första

tillämpligtstycket gällerär ome-
delbart, inte något för-annatom
ordnas.

Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer kan regeringen bestämmer kansom som

föreskriva överflyttning till föreskriva överflyttning tillom om
någon kriminalvårdsmyn- någon kriminalvårdsmyn-annan annan
dighet kriminalvårdsstyrelsen dighet Kriminalvårdsstyrelsenän än

till tjänstemän inomeller krimi- till tjänstemäneller inom krimi-
nalvårdenavövervakningsnämnds nalvården Kriminalvårdsstyrel-av
befogenhet enligt 54 och 55 §§ befogenhet enligt denna lagsens

kriminalvårdsstyrelsens i andra fall i 20 §änsamt av som avses
befogenhet enligt denna ilag andra 20stycket samt a
andra fall i 20§än som avses
andra stycket 20samt a

Kriminalvårdsstyrelsen kan Kriminalvårdsstyrelsenändra kan ändra
i frågorbeslut andra i frågorbeslut efter bemyn-än som som

56 digande enligti 54 §§ efter 60 § har meddelatsavses som-
bemyndigande enligt 60 kriminalvårdsmyn-§ har av en annan

dighet.meddelats kriminal- Den beslutet angårav annan somen
vårdsmyndighet. får påkalla prövningDen styrelsensbe- avsom

angår får påkalla sådant gåttslutet styrelsens beslut, det harett om
prövning sådant honombeslut,ett emot.av om

gåttdet har honom emot.
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Har till följd föreskrift Har någon kriminal-av en annan
enligt 60 § någon kriminal- vårdsmyndighet Kriminal-änannan
vårdsmyndighetänkriminalvårds- várdsstyrelsen meddelat beslut
styrelsen meddelat beslut enligt enligt 31 kap. 3§ brottsbalken

§47 andra stycket 2 discipli- senareläggning villkorligom om av
åtgärd, skall beslutet omedel- frigivning,när skall beslutet omedel-

bart anmälas för kriminalvårds- bart anmälas för Kriminalvårds-
styrelsen. styrelsen.



Författningsförslag SOU 1995:91

till6 Förslag
ändring iLag passlagen 1978:302om

Härigenom föreskrivs 19 § passlagen 1978:302 skall ha följandeatt
lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Passtillstånd fordras för den som
undergår kriminalvård i undergår kriminalvård i an-

påföljdenanstalt, stalt, strajfet fängelsenär är när ärutom utom
tvåfängelse i månader eller på kortare tid månaderän sex

tid, eller, den dömde vid frigiv-kortare om
ningen kommer underatt vara

âr, fyra månader,tjugoett
står under övervakning2. efter står under övervakning på

på skyddstillsyndom eller villkor- grund övervakningsstrajfav
lig frigivning från fängelse. samhällstjänst, fängelse genom

elektronisk övervakning eller kon-
traktsvárd eller efter Villkorlig
frigivning från fängelse i anstalt.



Författningsförslag1995:91SOU

tillFörslag7

bötesverkställighetslageniändringLag om

1979:189

bötesverkställighetsla-19 §§föreskrivs 15 ochHärigenom att
följande lydelse.1979:189 skall hagen

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

drivaskunnatinte hardrivas Böterinte har kunnatBöter somsom
åklagaretalanin, skallåklagaretalanin, skall avav

straff,tillförvandlastill fängelse, detförvandlas är annat omom
bötfälldedenuppenbartdetden bötfällde äruppenbart attatt av

underlåtithartredskabetalaunderlåtithar atttredska att av
förvand-ellerbetala böternaförvandlingellerböterna oman-om

särskilda skälling ärpåkalladsärskilda skäl är annars avnars av
synpunkt.från allmänpåkalladsynpunkt.från allmän

Är skyldig betalaförvandling ske, ävenskallbötfällde,vnärden att
också böterdessaskalli första stycket,sådanaböterandra än avsessom

förvandlas.
be-Förvandlingsstraffet skallFörvandlingsstraffet skall be-

i lägsttill samhällstjänstfjor-till fängelse i lägst stämmasstämmas
den80 timmar,40 och högstmånader.och högstdagar omtreton

hindersamtycker ochbötfällde
inte föreligger.

förvandlingsstrajfet inteKan
samhällstjänst,tillbestämmas

tillstrajfetbestämmaskall rätten
månader,i högstfängelse tre om

stycket.femteföljerinte annat av
denskallHärvid rätten, om

hindersamtycker ochbötfällde
förordnaföreligger,inte att

verkställasskallfängelsestrajfet
övervakning.elektroniskgenom

förvand-bestämmandeVid av
§18skall 33 kap.lingsstrajj

styckena brotts-tredjeförsta och
pä motsvarandetilllämpasbalken

straf-bedömandeVidsätt. omav
kon-tillbestämmasfet skall
hurbeaktatraktsvärd skall rätten
börstrofsträngt som annars
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komma i fråga och omfattningen
den planerade behandlingen.av

Har någon ålagts förvandlings- Har någon ålagts förvandlings-
straff för böter och uppkommer straff för böter och uppkommer
därefter fråga förvandling därefter fråga förvandlingom av om av
andra böter, ålagts innan det andra böter, ålagts innan detsom som
förstnämnda straffet har blivit till förstnämnda straffet blivit till
fullo verkställt, skall vid det fullo verkställt, skall vid detnya nya
straffets bestämmande i möjlig straffets bestämmande i möjlig
mån iakttas straffen tillsam- mån iakttas straffen tillsam-att att

inte överstiger vad inte blir detsträngare änmans som mans
skulle ålagtsha böterna hade straff skulle ha ålagtsom som om
förvandlats samtidigt. fårRätten böterna hade förvandlats samti-
i sådant fall förordna det digt. fårett Rätten i sådant fallatt ett
tidigare ådömda förvandlings- förordna tidigaredet förvand-att
straffet skall de andra lingsstraffetäven skall deävenavse avse
böterna eller bestämma det andra böterna eller bestämma detnya
straffet till kortare tid än straffet till samhällstjänstsom nya av

i 15 § tredje stycket. mindre omfattning eller fängelseanges
på kortare tid iän som anges
15

Avser beslut förvandling böter ålagts innanhar tidigareett om ettsom
förvandlingsstraff har börjat verkställas framgåroch det inte beslutetav

det tidigare förvandlingsbeslutet har beaktats, skallatt sedanrätten,
besluten har vunnit laga kraft, efter åklagareanmälan detomprövaav
beslut har meddelats Därvid tillämpas första stycket.senast.som
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till8 Förslag
ändring iLag lagen 1991:2041 särskildom om

personutredning i brottmål, m.m.

Härigenom föreskrivs 6 9 §§1 och lagen 1991:2041 särskildatt om-
personutredning i brottmål, skall följandeha lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

När det i brottmål för När i brottmåldet för straff-ett att ett
páföljdsfrågan eller bestämningen eller behövsavgöra an- annars

behövs särskild utredning särskild utredningnars en en om en
misstänkts personliga för- misstänkts personliga förhållan-om en

hållanden eller åtgärder den, skall inhämta yttranderättenom som
kan bidra till han från övervakningsmyndigheten.antas att av-
håller frånsig fortsatt brottslig-

inhämtahet, skall yttranderätten
från pivârdsmyndigheten.

sådantEtt yttrande behöver inte inhämtas, utredningdock denom
behövs ändå finns tillgänglig för eller inhämtarrätten rättensom om

utredningen sätt.annat

inhämta frånBeslut yttrande Beslut inhämta yttrande frånatt att
frivårdsmyndigheten skall med- övervakningsmyndigheten skall
delas så det lämpligen såkan meddelas det lämpligensnart snart

Om åtalske. allmänt inte har Om åtal intekan ske. allmänt har
får beslutväckts, meddelas fårväckts, beslut meddelasen- en-

dast under förutsättning den dast under förutsättning denatt att
misstänkte har erkänt gärningen misstänkte gärningenhar erkänt
eller finns sannolikadet eller finns sannolikadetannars annars
skäl för misstanken han har för misstanken han harskälatt att
begått brottet. begått brottet.

ÖvervakningsmyndighetenrivårdsmyndighetenF skall ombe- skall
sörja utredningden behövs ombesörja den utredningsom som
för Omyttrandet. det behövs för behövs för yttrandet. Om det

får vårdsmyndighetenyttrandet, fn fårbehövs för yttrandet, över-
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förordna särskild vakningsmyndighetenpersonutre- förordnaen en
dare bistå med utredning.att särskild personutredare biståatt

med utredning.
En misstänkt inte häk-är misstänktEn inte häk-som ärsom

tad skyldigär inställa sig för tadatt skyldig inställaär sig föratt
utredning på tid och plats utredning på tid och platssom som
frivårdsmyndigheten bestämmer. övervakningsmyndigheten be-
Om den misstänkte uteblir, får Omstämmer. den misstänkte
polismyndigheten lämna hand- uteblir, får polismyndigheten
täckning för inställelsen. lämna handräckning för inställel-

sen.

Visar det sig under utredningen Visar det sig under utredningen
den misstänkte behöver den misstänkteatt behöverattper- per-

sonligt stöd eller hjälp, får sonligt stöd eller hjälp, fårannan annan
frivårdsmyndigheten förordna övervakningsmyndigheten för-en
förtroendeman för honom, ordna förtroendeman förom en
han samtycker till det. Om den honom, han samtycker tillom
misstänkte begär det, skall för- det. Om den misstänkte begär
troendemannen entledigas. det, skall förtroendemannen ent-

ledigas.
Ett uppdrag förtroendeman Ett uppdrag förtroende-som som
upphör när upphör närman

förundersökningen avslutas förundersökningen avslutas
åtal väcks, åtalutan att väcks,utan att

åtalet läggs ned, 2. åtalet läggs ned,
dom meddelas varigenom den dom meddelas varigenom den

misstänkte frikänns eller förklaras misstänkte frikänns eller förklaras
fri från påföljd eller påföljd fri från strajf eller strajj efterges,
efterges,
4. dom meddelas varigenom den 4. dom meddelas varigenom den
misstänkte döms till böter eller misstänkte döms till böter eller
Villkorlig dom, eller prövotidsstraff, eller

verkställbar dom rörande verkställbar dom rörande
påföljd föreligger den straff eller överlämnandeannan mot annat

misstänkte. till särskild vård enligt 34 kap.
föreligger den misstänkte.mot
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Om det behövs för yttrandet och Om det behövs för yttrandet och
inte särskilda skäl talar inte särskilda skäl talarmotom motom
får frivårdsmyndighetendet, eller det, får övervakningsmyndigheten

den frivårdsmyndigheten eller den övervakningsmyn-som som
bistå med personutred- digheten biståutsett medatt utsett att

ningen del anteckningar och personutredningen delta av ta av
handlingarandra från förunder- anteckningar och andra hand-

sökningen närvarande lingar från förundersökningensamt vara
vid förhör hålls med den närvarande vid förhörsamtsom vara
misstänkte. hålls med den misstänkte.som

En socialnämnd skall på begäran En socialnämnd skall begäran
åklagarenrätten, eller fn- åklagaren ellerrätten, över-av av

vårdsmyndigheten lämna upplys- vakningsmyndigheten lämna
ningar den misstänkte och upplysningar misstänktedenom om
föreslå åtgärderde nämnden och föreslå åtgärderdesom som

behövs för främja hans nämnden behövs förattanser attanser
anpassning i samhället. främja hans anpassning i samhäl-

let.

I ärende nåd får justitiede- I ärende nåd får Justitiede-ett ettom om
och högsta domstolen och Högsta domsto-partementet partementet

inhämta yttrande från pivårds- len inhämta yttrande från över-
myndigheten, upplysningar från vakningsmyndigheten, upplys-

socialnämnd enligt 6§ eller ningar från socialnämnd enligten en
förordna läkarintyg enligt 6 § eller förordna läkarintygom om
7 enligt 7
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9 tillFörslag
Overvakningsförordning

Härigenom föreskrivs följande.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning övervak-avser
ning ejier pådom övervaknings-
strajf, samhällstjänst, fängelse

elektronisk övervakninggenom
kontraktsvårdeller eftersamt

Villkorlig frigivning. Förord-
innehållerningen bestäm-även

melser nöjdförklaring enligtom
40 kap. 1 § brottsbalken.

Vad föreskrivs i det följan-som
de övervakning efterom sam-
hällstjänst, fängelse elek-genom
tronisk övervakning och kon-
traktsvård gäller någonäven när
ålagts sådant strajf förvand-som
lingsstrajf för böter.

l8§ 2§

Chefen för frivårdsmyndighet Chefen för övervakningsmyn-en en
skall ha tillsyn och dighet skall tillsynöver ha ochöveransvara
för övervakningsverksamheten för övervakningsverk-ansvara
inom myndighetens verksamhets- samheten inom myndighetens
område. verksamhetsområde.

ÖvervakningsmyndighetenFrivårdsmyndigheten skall skallse
till varje övervakningsuppdrag till varje övervaknings-att attse
blir utfört på tillfredsställande blir utfört på till-uppdragett ett

särskilt iakttagan-med fredsställande medsätt sättsamt, samt,
angivnade nedan föreskrifter, särskilt iakttagande nedanav av

rådövervakaren och riktlinjer angivna föreskrifter, över-ge ge

Under nuvarande lydelse förekommandehar i fall redovisats motsva-
rande bestämmelse i frivárdsförordningen 1983:250.
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hur uppdraget skall utföras vakaren råd och riktlinjer hurom om
och fortlöpande lämna honom uppdraget skall utföras och fort-

biträde. löpande lämna honomannat annat
biträde.

30§ 3§

Övervakningen skall fullgöras sådant den dömde eller hanssättett att
anhöriga inte i onödan tillfogas obehag.

Villkorlig dom Näjdfärklarin g

§1 4 §

Nöjdförklaring enligt 38 kap. 1 § Nöjdförklaring enligt 40 §kap. 1
brottsbalken inför den brottsbalken inför denavges avges
domstol har meddelat do- domstol har meddelat do-som som

chefen för kriminal- chefen för övervaknings-men, en men, en
vårdsanstalt eller häkte eller myndighet, kriminalvårdsan-ett en
någon tjänsteman där stalt eller häkte någonellerannan ettsom
har förordnats sådan tjänsteman där haratt ta emot annan som
förklaring. Förklaring inför förordnats sådanatt ta emot

den domstol harän förklaring. Förklaring införannan som
meddelat fårdomen inte den domstol med-änavges annan som

domen eller domsbevis delat domen får inteutan att utanavges
finns tillgå för den domen eller domsbevis finnsatt tar attsom

förklaringen. Innan för- tillgå för denemot att tar emotsom
klaring lämnas, skall den dömde förklaringen. Innan förklaringen
upplysas innebörden för- lämnas, skall den dömde upplysasom av
klaringen. innebörden förklaringen.om av

Anteckning nöjdförklaring skall i protokollet eller pågörasom upptas
i akten i målet. Avges förklaringsätt inför den domstolannat änannan

har meddelat domen, skall den förklaringentar emotsom genastsom
underrätta domstolen förklaringen.om
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ÖvervakningsstraffSkyddstillsyn

2§ 5§

I dom skyddstillsyn skall I dom övervakningsstrajfen en
vilken frivårdsmyndighet skall vilken övervaknings-anges anges

skall för övervak- myndighet skall försom ansvara som ansvara
ningen den dömde. övervakningen den dömde.av av

3§ 6§

När underrättelse dom När underrättelse domen om en en om en
på skyddstillsyn kommer till övervakningsstrajf kommer in
frivårdsmyndigheten, skall till övervakningsmyndighetenmyn-
digheten vidta de åtgärder skall myndigheten kallagenast genast

behövs för övervakningen den dömde till sammanträfan-attsom ett
snabbt skall bli verkningsfull. de med den handläggande tjäns-
Har övervakare inte förordnats i Sammanträfandettemännen.
domen, skall myndigheten för- skall så domenäga isnartrum
ordna övervakare. Sådant för- vad angår strajf för brottet har
ordnande skall meddelas vunnit laga kraft den dömde.genast, mot

påföljden börjat verkställas,om
och i fall så verkstäl-annat snart
ligheten skall påbörjas.

Den dömde skall i kallelsen
upplysas möjligheten attom avge
nöjdförklaring enligt 40 kap. 1 §
brottsbalken.

20 § andra stycket 7§

Vid sammantrajfande isom avses
6§ skall den dömde noggrant
upplysas vad han har rättaattom
sig efter under verkställigheten av
strafet och följderna attom av
han begår brott eller annars
åsidosätter vad åliggersom
honom.

Vidare särskiltskall undersökas i Vidare skall särskilt undersö-
vilken utsträckning frivårdsmyn- kas i vilken utsträckning övervak-
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dighetens medverkan behövs för ningsmyndighetens medverkan
förmedla stöd och hjälp enligt behövs för förmedla stöd ochatt att

26 kap. 14 § brottsbalken. hjälp enligt 27 kap. 7§ brotts-
balken.

4§ 8§

Så domen i vad angårsnart
strajjfet för brottet har vunnit laga
kraft den dömde skall över-mot
vakningsmyndigheten förordna
övervakare.

Till övervakare förordnas hand- Till förordnasövervakare den
läggande tjänsteman vid frivårds- handläggande tjänstemannen vid
myndigheten eller lämplig myndigheten lämpligellerannan annan

Den dömde få till-börperson. person.
Den få tillfälledömde bör fälle sig angående valetatt att yttra

sig angående valet övervakare.över-yttra av av
vakare.

19§ 9§

ÖvervakningsmyndighetenFrivárdsmyndigheten skall till skallse se
övervakaren får reda till fårövervakarenatt snarast att snarast
innehållet i domen ioch på innehållet i ireda domen ochett

yttrande enligt lagen yttrande enligtavgetts ett avgettssom som
1991:2041 särskild särskildlagen 1991:2041om person- om
utredning i brottmål, personutredning i brottmål,m.m. m.m.

Myndigheten vidareskall Myndigheten skall vidarese se
till övervakaren får på tillreda får påövervakaren redaatt att
vad den dömde har sig vad den dömde har sigrätta rättaatt att
efter under prövotiden och följ- efter under verkställigheten och
derna han begår brott eller följderna begårhan brottatt attav av

åsidosätter ålig-vad eller åsidosätter vadannars som annars som
Övervakaren åliggerhonom. honom.skallger

redovisa detta för dennoggrant
dömde.
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20 § första och tredje styckena 10 §

I samband med övervak- Så övervakningsmyndig-att snarten
ning börjar skall tjänsteman heten har inhämtat den utredningen
vid frivårdsmyndigheten så behövs för planeringensnart som av

möjligt och inom verkställigheten ochsenast inomsom en senast
månad sammanträffa med den två veckor efter det sådantatt
dömde och övervakaren. Därvid Sammanträffande i 6 §som avses
bör bestämmas vilket ochsätt skall denägt handlågganderum,
i vilken omfattning den dömde tjänstemannen sammanträffa med
skall hålla kontakt med denöver- dömde och övervakaren.
vakaren, frivårdsmyndigheten Därvid bör övervakningsmyndig-
eller närmare vad hetens beslutsamt enligt 27 kap. 4 §annan om
den dömde i övrigt skall ha brottsbalken meddelasatt den döm-
iaktta till följd domen. de. Vidare bör bestämmas påav

vilket och i vilkensätt omfattning
den dömde skall hålla kontakt
med övervakaren, övervaknings-
myndigheten eller samtannan

vadnärmare den dömde iom
övrigt skall ha iaktta till följdatt

domen.av
Vid sammanträffandet skall plan förupprättas övervakningenen som

vilka åtgärder skall vidtas. Planen skall så ofta detomprövasanger som
finns anledning till det.

5§ 11§

Så det kan ske skall fri- Såsnart det kan ske skall över-snart
vårdsmyndigheten lämna över- vakningsmyndigheten lämna
vakaren och den dömde med- övervakaren och den dömde
delande övervakningen enligt meddelande övervakningenom om
formulär fastställs Krirni- enligt formulär fastställssom av som av
nalvårdsstyrelsen övervaknings- Kriminalvårdsstyrelsen över-
meddelande vakningsmeddelande..

Om frivårdsmyn- Om övervaknings-en annan en annan
dighet har yttrande enligt myndighet haravgett yttrandeavgett
lagen 1991:2041 särskild enligt lagen 1991:2041om om
personutredning i brottmål, särskild personutredning i brott-m.m.

den dömde, skall också den mål, den dömde, skallom m.m. om
myndigheten underrättas också den myndigheten under-om
övervakningen. övervakningen.rättas om
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7 § 12 §

ÖvervakningsmyndighetenF vårdsmyndi gheten får entlediga får
övervakaren och förordna någon entlediga övervakaren och för-

i hans ställe. ordna någon i hans ställe.annan annan

6§ l3§

Övervakningsmyndighetenvårdsmyndi fårF gheten förordna får
övervakningenför förordna för över-att ansvaret att ansvaret

till frivårds- vakningen skall flyttas tillskall flyttas en annan en
motiveratmyndighet, detta övervakningsmyndighet,ärom annan

motiveratförhållanden. detta ändradeändrade ärom avav
förhållanden.

Överflyttas Överflyttasövervakningen, övervakningen,
frivårdsmyndighet till skall den övervakningsmyndighetskall den

vilken övervakningen flyttas, till vilken övervakningenden flyttas,
dömde och övervakaren den dömde och övervakarengenast

underrättas. Den myndig-underrättas. Den myndighet genastsom
het har meddelat förordnan-förordnandet skallhar meddelat som

kopia kopiasända domen det skall sändagenast genasten av en av
övriga handlingar övriga handlingaroch den domen ochom om

dömde till frivårdsmyn- tillden andra den dömde den andra över-
vakningsmyndigheten.digheten.

27§ 14§

Övervakaren Övervakarenskall samarbeta med skall samarbeta med
frivårdsmyndigheten och hålla övervakningsmyndigheten och
myndigheten hålla myndighetenunderrättad allt underrättadom

vikt övervakningen. viktrörande allt rörande övervak-av om av
Övervakarenvidare samråda ningen. vidareHan bör med den bör

familj närstå- samråda familjdömdes och andra med den dömdes
för få bistånd närstående för fående deras och andraatt att att

hjälpa stödja bistånd hjälpa stödjaoch den dömde. deras ochatt
den dömde.

Vid utgången utgångenVidav varannan av varannan
månad frivårds- månad övervak-när närsamt samtannars annars
myndigheten begär ningsmyndigheten begär det skalldet skall

tillövervakaren till övervakaren rapportrapportavge avge
jfrivårdsmyndigheten övervakningsmyndigheten denden omom

Övervaka- Övervaka-förhållanden. förhållanden.dömdes dömdes

L
T
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skall underrätta den dömde skall underrätta den dömderen ren
innehållet i innehållet irapporten,om om rapporten,om om

särskilda skäl inte talar det. särskilda skäl inte talar det.mot mot

28§ 15§

Övervakaren skall regelbundet sammanträffa med den dömde. Han skall
besöka den dömde i hans hem så ofta det behövs.

29§ 16§

Om befogenhet för Övervakaren Om befogenhet för Övervakaren
meddela anvisningar, medge vadatt skallnärmareatt ange som

lättnader vidtaoch jämkningar gälla ifråga verkställandetom av
beträffande föreskrifter finns be- beslut enligt 27 kap. 8 § brotts-
stämmelser i 26 kap. 17 § och 28 balken medge lättnadersamt att
kap. 6 § brottsbalken. Innan och vidta jämkningar beträffande

vidtarÖvervakaren sådan åtgärd sådant beslut finns bestämmelser
bör han samråda med den dömde, i 27 kap. 10 § brottsbalken.

det lämpligen kan ske. Innan Övervakaren vidtar sådanom
åtgärd bör samrådahan med den
dömde, det lämpligen kanom
ske.

Övervakaren Övervakarenskall till frivårds- skall till över-
myndigheten anmäla den åtgärd vakningsmyndigheten anmäla den

han vidtagit, den inte åtgärd vidtagit,hanär den intesom om om
ringa betydelse. ringa betydelse.ärav av

31§ 17§

Finner Övervakaren den döm- Finner Övervakaren den döm-att att
de åsidosätter vad åligger de åsidosätter åliggervadsom som
honom under övervakningstiden, honom under verkställighetstiden,

meddelad föreskrift bör änd- beslut enligt 27 kap. 8§att att
föreskrift bör meddelas brottsbalken bör ändras,attras, ny att nytt

eller föreskrift inte längre be- sådant beslut bör meddelas elleratt
hövs, skall han anmäla detta till sådant beslut inte längreatt ett
frivårdsmyndigheten. behövs, skall han anmäla detta

till övervakningsmyndigheten.
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18 §32 §

flytt-grundgrund flytt- UppkommerUppkommer avav
någon orsakning ellernågon orsakning eller annanavannanav

svårighet för övervakarensvårighet för övervakaren attatt
personligen övervakningen,övervakningen,personligen utövautöva

tillanmäla dettatill skall hananmäla dettahanskall genastgenast
övervakningsmyndigheten.frivârdsmyndigheten.

19§33§

Övervakare,Övervakare, handläg-handläg- ärär somsom
vid övervak-tjänstemanfrivårds- gandevidtjänstemangande

tillningsmyndigheten, hartill rättharmyndigheten, ersätt-rätt
fastställsersättningregeringenfastställsning av rege-somavsom

myndighetdenringen ellermyndighetdeneller somsom rege-
regeringen bestämmer.ringen bestämmer.

20§23§

övervakningsmyndighetenFinnerfrivårdsmyndighetenFinner
frånfrån grund över-övervaka-grund rapportrapport avav
anledningvakaren eller6 §enligt 28 kap.anmälan annanavaren,

övervakningsnämnden börellerstycket brottsbalkentredje att
ienligt brottsbalkenfatta beslutanledning övervak-attav annan

skallden dömde,fråga rörbör fatta beslutningsnämnden som
anmälaövervakningsmyndigheteni frågaenligt brottsbalken som

till nämnden.frivårds- detskallden dömde,rör
tillanmäla detmyndigheten

nämnden.

21§8§

övervakningsmyndighetsövervakningsnämnds NärNär enen
övervakningsnämndsintefår elleröverklagas,beslut, ensom

intefår överklagas,i den dömdes beslut,har meddelats som
i dömdesmeddelats denskall beslutet harnärvaro, genast
beslutetskallskriftligen delges honom. närvaro, genast

skriftligen.honomdelges
ÖvervakningsmyndighetenskallpåskallFrivârdsmyndigheten

denlämpligt underrättalämpligt underrätta den döm- sättsätt

g
. 7
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de och övervakaren andra dömde och övervakaren andraom om
beslut övervakningsnämnden beslut myndigheten ellerav över-av

i förstaän stycket. vakningsnämnden än isom avses som avses
första stycket.

9§ 22§

I samband med den dömde meddelas varning, skallatt han få ett
skriftligt besked detta.om

Om varningen skall delges den dömde myndighet denänav annan
har beslutat varningen, skall beslutet och de övriga handlingarsom om
behövs sändas till myndigheten. Så varningen har delgetts densom snart

dömde, skall den myndighet har beslutat varningen underrättassom om
och handlingarna återställas.

l0§ 23§

Meddelas beslut den dömde Meddelas beslut denatt dömdeatt
skall omhändertas enligt 28 kap. skall omhändertas enligt 27 kap.
11 § brottsbalken polisens 15 § brottsbalken polisensgenom genom
försorg, skall beslutet sändas till försorg, skall beslutet sändas till
polismyndigheten i den där polismyndigheten i denort, därort,
den dömde vistas eller har den dömde vistas eller harsenast senast
vistats eller har sin hemort. vistats eller har sin hemort.
Beslutet bör innehålla Beslutet bör innehållaen anma- en anma-
ning till polismyndigheten ning till polismyndighetenatt att
efterlysa den dömde, han efterlysa den dömde, han inteom om
kan anträffas på sätt, kan anträffas påannat samt sätt,annat samt

omedelbart underrätta besluts-att omedelbart underrätta besluts-att
myndigheten jiivårdsmyndig-och myndigheten och övervaknings-
heten så den dömde har myndigheten såsnart den dömdesnart
omhändertagits. I beslutet bör har omhändertagits. I beslutet bör

erinrasäven den dömde erinrasävenatt den dömdeom attom
inte får hållas kvar längre inteän får hållas kvar längre änen en
vecka på grund beslutet. påvecka grund beslutet.av av

Har den dömde omhändertagits Har den dömde omhändertagits
enligt 28 kap. 1 I § brottsbalken, enligt 27 kap. 15 § brottsbalken,
skall frivårdsmyndigheten skynd- skall övervakningsmyndigheten

den utredninggöra den skyndsamtsamt den utredninggöraom om
dömde behövs och be- den dömde behövs ochsom ge som ge
slutsmyndigheten förslag till beslutsmyndigheten förslag till
lämpliga åtgärder. lämpliga åtgärder.
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Samhällstjänst

24 §

Bestämmelserna i 5 23 §§-
tillämpas på motsvarande isätt
fråga den har dömts tillom som
samhällstjänst.

25§

Sedan domen i vad angår Strap
för brottet har vunnit laga kraft

den dömde, skall övervak-mot
ningsmyndigheten så snart som
möjligt fastställa plan fören
fullgörandet den ålagdaav ar-
betsskyldigheten.

26§

Om den dömde återtar sitt sam-
tycke till samhällstjänst, skall
övervakningsmyndigheten genast
anmäla detta till åklagaren.

27§

Finner övervakningsmyndigheten
det föreligger särskilda skälatt

för ändra vad bestämts iatt som
fråga arbetsskyldighetensom om-
fattning, skall myndigheten an-
mäla detta till övervakningsnämn-
den.
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Fängelse elektroniskgenom
övervakning

28§

Bestämmelser hur dom påom en
fängelse elektronisk över-genom
vakning skall befordras till verk-
ställighet finns i lagen 1974:202

beräkning strajjtidom av m.m.
Övervakningsmyndigheten skall

ombesörja den utredning be-som
hövs för planeringen verkstäl-av
ligheten. Den handläggande tjän-

skall i samband medstemännen
utredningen besöka den dömde i
hans bostad.

Om den dömde sammanbor
någon,med skall den handläg-

gande tjänstemännen samman-
trajfa med denne och lämnaäven
information den planeradeom
verkställigheten undersökasamt

någraden sammanboende harom
invändningar verkställig-mot att
heten i denäger rum gemensam-

Något sådantbostaden.ma sam-
mantrajfande behöver dock inte

brottet riktat sigäga rum, om
den sammanboende och verk-mot

ställighet i det gemensamma
påhemmet grund därav inte kan

komma i fråga.

29§

Saknar den dömde bostad eller
finner övervakningsmyndigheten

strajfet inte lämpligen kanatt
i denverkställas bostad densom

dömde har och kan inte heller
någon godtagbar bostadannan
ordnas för-den dömdesgenom
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skall övervakningsmyndig-sorg,
heten anvisa honom bostad fören
den tid verkställigheten skallsom
pågå.

30§

Saknar den dömde godtagbar
sysselsättning under verkstäl-
lighetstiden, skall övervaknings-
myndigheten anvisa honom så-
dan.

31§

påbörjasInnan verkställigheten
skall överväkningsmyndigheten
meddela beslut enligt 27 kap. 4 §

6och 30 kap. § brottsbalken.
fall 9 §I i lagensom avses a

1974:202 beräkningom av
strajftid skall beslutm.m. som

i första stycket i ställetavses
meddelas så det kan ske.snart

I samband med verkstäl-att
ligheten påbörjas skall handläg-
gande tjänsteman vid övervak-
ningsmyndigheten noggrant upp-
lysa den dömde innebördenom

beslut i förstaav som avses
stycket vad denne i övrigtsamt
har sig efter underrättaatt
verkställigheten. ocksåHan skall
upplysa den dömde följdernaom

begårhan brott ellerattav nya
åsidosätter ålig-vadannars som

honom.ger
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32 §

I samband med verkställig-att
heten påbörjas skall övervak-
ningsmyndigheten förordna över-
vakare.

Till övervakare förordnas den
handläggande tjänstemännen vid
övervakningsmyndigheten. Om
det påkallatär med hänsyn till
omständigheterna, kan i stället

lämplig förordnasannan person
till övervakare.

33§

Övervakaren skall besöka den
dömde i hans hem i den utsträck-
ning krävs för upprätthållan-som
det tillförlitlig kontrollav en av

den dömde iakttar vadatt som
åligger honom under verkställig-
heten.

Genom övervakningsmyndig-
hetens försorg skall under verk-
ställi gheten fortlöpande kontrolle-

den dömde inte på-att ärras
verkad alkohol, narkotika ellerav
något beroendeframkallan-annat
de medel.

34§

Bestämmelserna i 12 och
13 §§, 14 § första stycket samt
18 22 skall tilllämpas på-
motsvarande i frågasätt denom

dömts till fängelsesom genom
elektronisk övervakning.

Bestämmelserna i 23 § gäller
även omhändertagandenär be-
slutats enligt 30 kap. 13 § brotts-
balken.
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35 §

Om befogenhet för övervakaren
vad skallnärmareatt ange som

gälla ifråga verkställandetom av
beslut enligt 30 kap. 6 § brotts-
balken medge lättnadersamt att
och vidta jämkningar beträjfande
sådana beslut finns bestämmelser
i 30 kap. §7 brottsbalken. Innan
Övervakaren vidtar sådan åtgärd
bör han samråda med den döm-
de, det lämpligen kan ske.om

Övervakaren skall till över-
vakningsmyndigheten anmäla den
åtgärd han vidtagit, den inteom

ringa betydelse.är av

36§

Om den dömde återtar sitt sam-
tycke till fängelse elek-genom
tronisk övervakning, skall över-
vakningsmyndigheten genast an-
mäla detta till åklagaren.

37§

Finner övervakaren den döm-att
åsidosätterde vad åliggersom

honom under verkställigheten, att
beslut enligt 30 kap. 6§ett

första stycket brottsbalken bör
ändras, beslut enligt 30att ett

6§kap. andra stycket brotts-
balken bör ändras eller upphävas
eller sådant beslut böratt nytt
meddelas, skall han anmäla detta
till övervakningsmyndigheten.
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Kontraktsvård

38 §

Bestämmelserna i 5 9 och 11-
påskall tilllämpas23 §§ mot--

i fråga densvarande sätt om som
kontraktsvård.dömts till

sammantrafandeVid som
i 6 § bör bestämmasävenavses

på och i vilken omfatt-vilket sätt
hålla kon-ning den dömde skall

med övervakaren, övervak-takt
ningsmyndigheten eller annan

övrigtvad den dömde i harsamt
till följd domen.iakttaatt av

Åtgärder 6i ochsom anges
endast§§ skall dock vidtas7 om

nödvändigt med hänsyn tilldet är
utformning.behandlingens

39§

§enligt 32 kap. 5Har rätten
brottsbalken för-första stycket

gådomen skall i verk-ordnat att
denställighet hinder attutan av

kraft, skallinte har vunnit laga
för-övervakningsmyndigheten

så under-övervakareordna snart
tilldomen kommerrättelse om

myndigheten.

40§

återtar sittden dömdeOm sam-
kontraktsvård, skalltilltycke

övervakningsmyndigheten genast
åklagaren.tillanmäla detta
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41 §

Finner övervakningsmyndigheten
det föreligger särskildaatt skäl
ändra vad bestämtsatt isom

fråga behandlingsplanen,om
skall myndigheten anmälagenast
detta till övervakningsnämnden.

Fängelse Fängelse i anstalt

§11 42 §

Beslutar kriminalvårdsnämnden Ansvaret för övervakningen av
eller övervakningsnämnd den villkorligtär frigivenen om som an-
övervakning villkorligt frigi- kommer på den övervaknings-av

skall i beslutet vilken myndighet harven, sitt verksam-anges som
frivårdsmyndighet skall hetsområde där den frigivne skallsom an-

för övervakningen. I bosatt efter frigivningensvara annat vara
fall den fri- eller, detta inte kan faststäl-ansvarar om
vårdsmyndighet har beslutat las, där han kan kommasom antas att

övervakning för den frigivne, vistas efternärmast frigivningen.om
så länge inte har flyttats Om tvekanansvaret råder vilken över-
till någon frivårdsmyndig- vakningsmyndighetannan som avses,
het. fråganavgörs Kriminalvårds-av

styrelsen eller, efter styrelsens
bestämmande, regionmyndig-av
heten.

12§ 43§

Tjänsteman vid frivårdsmyndig- Skall den dömde efter frigivning-
heten skall såvitt möjligt besöka stå under övervakning, skallen
den dömde i anstalten. Om det tjänstemanär vid övervakningsmyn-
lämpligt, bör myndigheten även digheten möjligt besöka denom

kontakt med den dömdes dömde i anstalten.genom Om det är
familj och andra närstående lämpligt,göra bör myndigheten även
sig underrättad sådant kontakt med den dömdesom som genom
kan betydelse för över- familj och andra närståendevara av göra
vakningen. sig underrättad sådantom som

kan betydelse för över-vara av
vakningen.
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44 §13 §

efter frigivning-friges Skall den dömdevillkorligtOm den som
övervakning,stå under skallstå övervakning underskall under en

övervakningsmyndigheten förefrivårdsmyndig-prövotiden, skall
frigiv- frigivningen förordna övervakaremöjligt föreheten, om

tillställa övervakaren och tillställa övervakaren ochningen, samt
övervakningsmed- övervakningsmed-dömdeden dömde den

delande.delande.

45§14§

Övervakningsmyndighetenhålla skallskallFrivárdsmyndigheten
underrättadhålla övervakarenunderrättad denövervakaren omom

förhållanden underförhållanden den dömdesunderdömdes an-
Myndighetenanstaltstiden. skallMyndighetenstaltstiden. skall se

till övervakaren besökerbesöker dentill övervakaren attatt se
ii anstalten deni utsträck- den dömdei anstalten dendömde ut-

isträckning det behövsi övrigtning det behövs samtsamt
för den intagnesövrigt verkaden intagnes kontaktverka för

med övervakaren underanstaltsti- kontaktövervakaren undermed
anstaltstiden.den.

46§tredje styckena20 § första -

frigivningenmedövervak- I sambandsamband medI att aven
7§enligt 31 kap.tjänsteman denskallning börjar somen

ståskall underså brottsbalkenvid frivårdsmyndigheten över-snart
handläggandeskallvakninginommöjligt och senast ensom

vid övervakningsmyn-tjänstemansammanträffa med denmånad
möjligt ochsådighetenDärvidoch övervakaren.dömde snart som

tvåinom veckorpå vilket ochbör bestämmas sätt senast samman-
frigivne ochträffa med den över-omfattning den dömdei vilken

Därvid bör bestämmasvakaren.hålla kontakt med övervaka-skall
i vilkenvilket ochsättfivârdsmyndigheten eller om-ren,

hållafrigivne skallfattning denvad dennärmaresamt omannan
övervakaren,kontakt med över-iakttai övrigt skall hadömde att

ellervakningsmyndighetenföljd domen.till annanav
fri-vad dennärmaresamt om

iakttaövrigt skall haigivne att
prövotiden.under
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Vidare skall särskilt under- Vidare skall särskilt under-
i vilkensökas utsträckning fri- sökas i vilken utsträckning över-

várdsmyndighetens medverkan vakningsmyndighetens medver-
behövs för förmedla stöd och kanatt behövs för förmedla stödatt
hjälp enligt 26 kap. 14 § brotts- och hjälp enligt 27 kap. 7§
balken. brottsbalken.

Vid sammanträffandet skall Vid sammanträffandet skall
plan förupprättas övervak- upprättas plan för övervak-en en

ningen vilka åtgärder ningen vilka åtgärdersom anger som anger
skall vidtas. Planen skall skall vidtas. Planen skallsom som

så ofta det finnsomprövas så oftaomprövas det finnsan- an-
ledning till det. ledning till det.

15§ 47§

ÅtgärdHar villkorligt frigiven enligt 31 kap. 9 § brotts-en person
inte ställts under övervakning vid balken beträffande villkorligt
frigivningem frivârdsmyndig-är frigiven inte ställts undersom
heten i den där den frigivne övervakning beslutasort över-av
uppehåller sig varaktigt vakningsnämnden i den därmera ort
behörig med stöd 26 kap.att den frigivne uppehåller sigav mera

§11 brottsbalken förordna varaktigt. Beslutar nämndensenare att
övervakning för tiden intill han skall ställas underom övervak-

dess år prövotiden haratt ett ning, tillämpas 44av
förflutit, det bedömsom som

Åtgärdpåkallat. enligt 26 kap.
18 § brottsbalken beträffande
villkorligt frigiven intesom
ställts under övervakning beslutas

övervakningsnämnden i denav
har Beslutarort angettssom nyss.

frivårdsmyndigheten eller nämn-
den han skall ställas underatt
övervakning, tillämpas 13

l6§ 48§

Förklara övervakningsnämnd Förklarar övervakningsnämnden en
villkorligt medgiven frihet helt villkorlig frihet helt eller delvis
eller delvis förverkad, skall förverkad, skall nämnden genast
nämnden sända beslutet tillgenast sända beslutet till Kriminlavârds-

Är Ärkriminalvårdsstyrelsen. den styrelsen. den frigivne omhän-
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frigivne omhändertagen enligt 26 dertagen enligt 31 kap. 13 §
22 § brottsbalken, skall brottsbalken, skall beslutet ikap.

till stället sändas till den myndigheti stället sändas denbeslutet
för förvaringenmyndighet för förvar- som svararsom svarar av

ingen den omhändertagne. den omhändertagne.av

49§l7§

i 6 9 §§ tilläm- i 9Bestämmelserna Bestämmelserna och 12- -
också i fråga den har 22 §§ tillämpas också i frågaom sompas om

frigivits.villkorligt har villkorligt frigivits.den som
iBestämmelserna 10§ gäller iBestämmelserna 23 § gäller

omhändertagande har omhändertagande haräven när även när
enligt 26 kap. 22 §beslutats beslutats enligt 31 13 §kap.

brottsbalken. brottsbalken.

Övriga bestämmelser

22§ 50 §

Anhålls häktas den står Anhålls häktas den ståreller ellersom som
övervakning övervakningunder och begär han under och begär han

personligt stöd eller hjälp, personligt stöd eller hjälp,annanannan
lämpligeninte kan lämnas inte lämpligen kan lämnassom av som av

myndighetden för den myndighet försom svarar som svarar
förvaringslokalen, frivårds- förvaringslokalen,skall skall övervak-

vidta åtgärder vidta åt-myndigheten de ningsmyndigheten de
behövs. gärder behövs.som som

25§ 51§

ÖvervakningsmyndighetenFrivårdsmyndigheten skallskall efter
samråd med efter samråd med övervakarenövervakaren avge
yttrande den för- yttrande den dömdesdömdesom omavge
hållanden förhållanden övervaknings-under övervaknings- under

sådant sådant begärstiden, yttrande begärs tiden, yttrandenär när
övervakningsnämnd,domstol, nämnd i domstol,som avses avav

åklagarmyndighet, länsstyrelseåklagar-37 kap. brottsbalken,
polisstyrelse till underlag förmyndighet, ellerlänsstyrelse eller

till prövning mål ärendepolisstyrelse underlag för ellerav som
prövning mål eller ärende handläggs domstolen ellerav som av
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handläggs domstolen eller myndigheten. Sådant yttrandeav
myndigheten. Sådant yttrande skall också på begäran tillavges

ocksåskall begäran till Justitiedepartementet, detnäravges
justitiedepartementet, det behövs för beredningennär nåde-av
behövs för beredningen nåde- ärende.av
ärende.

34§ 52§

Uppgifter enligt brottsbalken Uppgifter enligt brottsbalkensom som
ankommer frivårdsmyndighe- ankommer på övervakningsmyn-

får chefen för myndigheten digheter: får chefen för myndig-ten
överlämna åt någon tjänste- heten överlämna någonannan annan

vid myndigheten. Vad tjänsteman vid myndigheten. Vadman som
har gäller dock inte har integäller docksagts nu sagtssom nu
uppgifter i 26 kap. uppgifter i 27 kap. 3 §som avses som avses
11 12 § första meningen eller första meningen eller 40 kap.
38 kap. 12 12 § brottsbalken.

Med de begränsningar Med de begränsningarsom som
följer första stycket får chefen följer första fårstycket chefenav av
för frivårdsmyndighet för övervakningsmyndigheten en en
tjänsteman vid myndigheten tjänsteman vid myndighetenen
överlämna uppgifteräven överlämna uppgifterävensom som
enligt denna förordning ankom- enligt denna förordning ankom-

på frivârdsmyndigheten. Vad övervakningsmyndigheten.mer mer
har integäller Vad har integällersagtssom nu sagtsupp- som nu

gifter enligt 18 § första stycket. uppgifter enligt 2 § första styck-
et.

35§ 53§

Handräckning polismyndighet Handräckning polismyndighetav av
enligt 38 kap. 12 § brottsbalken enligt 40 §kap. 12 brottsbalken
för den dömde skall inställas för den inställasdömde skallatt att
hos frivårdsmyndigheten bör hos övervakningsmyndigheten bör
begäras endast syftet med begäras endastnär syftet mednären en
sådan begäran inte nåskan sådan inte nåsbegäran kan på
något någotsätt. sätt.annat annat
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36 § 54 §

Vad föreskrivs Vadöver- föreskrivs över-som om som om
vakare i denna förordning gäller, ivakare denna förordning gäller,
med undantag 29 i tillämp- med undantag för 16 § och 35av
liga ocksådelar den i tillämpligamed delar också densom som
stöd 26 kap. 12 § brottsbalken med stöd 27 kap. 3 § eller 30av av
har förordnats biträda vid kap. §2 brottsbalken förordnatsatt
övervakningen biträdande biträdaöver- vid övervakningenatt
vakare. biträdande övervakare.

37§ 55§

De föreskrifternärmare De föreskrifternärmaresom som
behövs för verkställighet behövs för verkställighetav av
denna förordning meddelas denna förordning meddelasav av
kriminalvårdsstyrelsen. Kriminalvårdsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den då frivårdsförordningen
,1983:250 upphör gälla.att
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