SFS 1996:795
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid
m. m.;
utfärdad den 13 juni 1996.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 9 §§ lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m. m. skall ha följande lydelse.
4 §2 Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför chefen för det häkte
där han är intagen eller, om han är intagen i kriminalvårdsanstalt, inför
chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har
förordnats att ta emot sådan förklaring. Om den häktade är intagen på en
sådan enhet som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5§ lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning, får han avge nöjdförklaring inför chefs1
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överläkaren, verksamhetschefen eller inför annan tjänsteman som någon av
dem har förordnat.
Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets
utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänketid
till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten eller
på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas tillfälle
att under betänketiden samråda med sin försvarare.
Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snart
det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt
upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare
att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den dömde vill
avge sådan förklaring.
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9 §3 Är den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt
28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt
för att undergå påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall
kriminalvårdsanstalten eller häktet där han är intagen omedelbart befordra
domen till verkställighet. Om han är intagen på en sådan enhet som avses i
5§ lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, är det i stället
verksamhetschefen som skall göra det.
Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han för
verkställighet förpassas till sådan anstalt.
Är den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förvaras
han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förvaras.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Fredrik Wersäll
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(Justitiedepartementet)
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