Lag
om ändring i brottsbalken;
r- j j j

utfärdad den 29 januari 1976.

SFS 1976:20
utkom från trycket
ITfcbruari 1976

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om brottsbalken
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a
av nedan
angivna lydelse,
delsatl 2 kap. 5 a § skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

¬

3 a § Även i a nnat fall än som avses i 1—3 §§ domes för brott efter
svensk lag och vid svensk domstol enligt vad som föreskrives i lagen
(1975:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott.
5a
Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraftägande dom, meddelad i f rämmande stat där gärningen förövats eller i
främmande stat som har tillträtt den europeiska konventionen den 28
maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar eller den
europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lagfö
ring i brottmål, må den tilltalade ej här i riket lagföras för samma
gärning,
1. om han har frikänts från ansvar,
2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har
ådömts,
3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkstäl
ligheten pågår, eller
4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande
staten.
Första stycket gäller ej i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 3, 5
eller 6, såvida ej lagföringen i den främmande staten har skett på
begäran av svensk m yndighet.
Har fråga om ansvar för gärning prövats genom dom meddelad i
främmande stat och föreligger ej på grund av vad förut i denna
' Prop. 1975/76:3, JuU 1 4, rskr22.
2 S enaste lydelse 1974:565.
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paragraf sagts hinder mot lagföring, m
a or garningen väckas här i '
riket endast efter förordnande av regeringen eller den regeringen
bemyndigat därtill.
Denna lag träd er i kraft den dag regeringen bestämmer.
På regeringens vägnar
LENNART GEIJER
Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)
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