
Justitieutskottets betänkande nr 13 

Nr 13 

Justitieutskottets betänkande med anledning al' propositionen 
1975:35 om ändringar i lagstiftningen om utlämning för brott, m. m. 

Propositionen 

I propositionen 1975:35 lägger regeringen (justitiedepartementet) fram för
slag till vissa ändringar i lagen om utliimning för brott och i lagen om 
utliimning för brott till Danmark. Finland. Island och Norge. I fråga om 
utHimning till utomnordisk stat föreslås att utlämning i princip skall fä ske 
också n~ir brottet har begåtts inom Sverige. Enligt förslaget skall uthimning 
vidare få beviljas även för mindre allvarliga brott, om utlämning samtidigt 
begärs för flera brott och åtminstone ett av dem uppfyller särskilda krav 
på svårhetsgracl. I vissa fall när enligt gällande bes\Ummelser utHindsk brott
målsdom utgör hinder mot lagföring här i landet skall enligt förslaget inte 
heller utlämning få ske. Vidare föreslås förenklingar i utl~imningsförfarandet 
och en ändrad reglering på vissa punkter när det gäller användning av tvångs
medel och transitering. 

Beträffande utlämning till annat nordiskt land läggs förslag fram som 
syftar till att förenkla myndigheternas handläggning av utlämningsärenden. 
Det gäller här främst en begränsning av antalet fall då medgivande av regering
en krävs för att en person som har utlämnats skall få dömas i det andra landet 
för andra brott som har begåtts före utlämningen än det som har föranlett den-
na. 

I syfte att undanröja vissa hinder som f. n. kan möta mot att från svensk 
sida begära utliimning för eller verkställighet utomlands av svensk hrott
målsdom föreslås elen ändringen i brottsbalken att domstol skall ges möj
lighet att dela upp en för flera brott gemensamt ådömd påföljd. 

Slutligen föreslås att en ny lag införs som ger möjlighet att under vissa 
förutsättningar besluta om beslag och husrannsakan på bcg~iran av foim
mande stat iiven utan samband med utliimning. 

Lagstiftningen föreslås triida i kraft den I juli 1975. 

Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot de i propositionen 
framlagda förslagen. 
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Utskottet hemstiiller 
all riksdagen antar de propos1t1onen framlagda förslagen till 

I. lag 0111 Undring i lagen (] 957:668) om utlämning för brott, 
2. lag om iindring i brottsbalken. 
3. lag om lindring i lagen ( 1959:254) om utHimning för brolt 
till Danmark, Finland, Island och Norge, 
4. lag om användning av tvångsmedel på begUran av främ
mande stat. 
5. lag 0111 ändring i lagen () 963: 197) om allmänt kriminalre
gister. 
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