Justitieutskottets betänkande
2009/10:JuU35

Ändring i brottsbalken
Sammanfattning
I betänkandet föreslår justitieutskottet att riksdagen antar en ändring i 36
kap. 1 b § brottsbalken om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
(utvidgat förverkande) till följd av att bestämmelsen om människohandel i
4 kap. 1 a § brottsbalken fått ändrad styckeindelning.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Ändring i brottsbalken
Riksdagen antar det av utskottet framlagda förslaget till lag om ändring i
brottsbalken.

Stockholm den 3 juni 2010
På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Inger
Davidson (kd), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m),
Christer Adelsbo (s), Kerstin Haglö (s), Mehmet Kaplan (mp), Anders
Hansson (m), Maryam Yazdanfar (s), Andreas Norlén (m), Kjell Eldensjö
(kd), Cecilia Magnusson (m) och Helena Bargholtz (fp).
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Utskottets överväganden
Den 19 maj 2010 beslutade riksdagen om ändringar i 4 kap. 1 a § brottsbalken. Ändringarna innebar bl.a. att paragrafens fjärde stycke om människohandelsbrott, mindre grovt brott, i stället kommer att utgöra paragrafens
tredje stycke (prop. 2009/10:152, bet. JuU33, rskr. 273). Lagändringarna
träder i kraft den 1 juli 2010.
I 36 kap. 1 b § andra stycket 1 brottsbalken om förverkande av utbyte
av brottslig verksamhet (utvidgat förverkande) görs en hänvisning till 4
kap. 1 a § fjärde stycket samma balk. Behovet av en följdändring till
tredje stycket uppmärksammades inte i lagstiftningsärendet. Det innebär
att människohandel, mindre grovt brott, oavsiktligt, inte kommer att omfattas av reglerna om utvidgat förverkande.
Det är angeläget att felaktigheten rättas till och att en följdändring görs.
Utskottet lägger därför på eget initiativ i detta ärende fram ett förslag till
lag om ändring i brottsbalken. Ändringen innebär att hänvisningen i bestämmelsen om utvidgat förverkande ändras så att människohandel, mindre
grovt brott, också i fortsättningen kommer att omfattas av bestämmelsen
om utvidgat förverkande. Hänvisningen till fjärde stycket 4 kap. 1 a §
brottsbalken i 36 kap. 1 b § andra stycket 1 brottsbalken föreslås därför
ändrad till tredje stycket. Lagändringen ska träda i kraft samtidigt som ändringen i 4 kap. 1 a § brottsbalken, dvs. den 1 juli 2010.
Utskottet anser att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
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BILAGA

Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i brottsbalken
Härigenom föreskrivs att 36 kap. 1 b § brottsbalken ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

36 kap.
1 b §1
Döms någon för ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i sex år eller
mer och har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, ska även i
annat fall än som avses i 1 § egendom förklaras förverkad, om det
framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. I stället för egendomen får dess värde
förklaras förverkat.
Har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, gäller första
stycket också om någon döms för
1. människohandel enligt 4 kap.
1. människohandel enligt 4 kap.
1 a § fjärde stycket, koppleri, ocker 1 a § tredje stycket, koppleri, ocker
som är grovt, olovlig befattning som är grovt, olovlig befattning
med falska pengar som är grovt, med falska pengar som är grovt,
eller grovt dobbleri,
eller grovt dobbleri,
2. narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller olovlig
befattning med narkotikaprekursorer enligt 3 b § första stycket samma lag,
3. dopningsbrott enligt 3 § första stycket lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel eller grovt dopningsbrott enligt 3 a § samma lag,
4. narkotikasmuggling enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om
straff för smuggling, eller
5. människosmuggling enligt 20 kap. 8 § första stycket utlänningslagen
(2005:716) eller organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 §
första stycket samma lag.
Vad som sägs om förverkande i första och andra styckena gäller också
om någon döms för försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som
avses där.
Förverkande enligt denna paragraf får inte beslutas om det är oskäligt.
_________________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
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Senaste lydelse 2008:370.

Tryck: Elanders, Vällingby 2010

