
Justitieutskottets betänkande 

1980/81: 12 

om skärpt lagstiftning mot dobblcri (prop. 1979/80: 179) 

Propositionen m. m. 

I proposition 1979/80: 179 har regaingen (justitiedepartementet I efter 

hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta i propositionen framlagda 

förslag till 

I. lag om <fodring i brottsbalken 

2. lag om ändring i jordabalken 

3. lag om iindring i bostadsriillslagen t 1971: 4791. 

Rörande propositionens huvudsakliga innch~1ll hänvisar utskottet till vad 

utskottet anför under rubriken Utskottet. 

I samband med propositionen behandlar utskottet den med anledning av 

propositionen vä1:kta motionen 1980181: 20 av Allan Ekström m. tl. (In). 

Motionsyrkandet redovisas pt1 s. 7. 

Lagutskottet har avgett yttrande över propositionen i de delar som herör 

lagutskottets beredningsomrftde tLU 1980/81 I yl. Yttrandet foga5 som 

hilaga till detta betänkande. 

De vid propositionen fogade lagförslagen iir av följande lydelse. 

I Riksdagen 1980/81. 7.H1ml. Nr 12. Omlr\'ckning 

.JuU 1980/81: 12 
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l Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att i brottsbalken skall införas en ny paragraf, 16 
kap. 18*. av nedan angivna lydelse. 

Nm·arandl' lydelse Föres/af:en lydelse 

16 kap. 

18 * 
insåg den som ml'd nylljanderätt 

har upplåtit en lägenhet. som helt 
ella till 1·äsl'ntlig del anl'iinds fiir 
dobhleri eller grm·t dohhleri eller 
ji"ir försök eller förherede/.1·e till 
grr>l't dohhleri, inte vid upp/ätelsen 
all lägenheten skulle am·ändas fiir 
slidan brollslig verksamhet menfär 
han därefter l'etskap om 1·erksam
heten och under/äter han all giira 
md som skäligen kan begäras för 
att fä upplätelsen att upphiira. skall 
han. om 1·erksamheten fortsätter 
eller äterupptas i lägenheten. anses 
ha.främjat denna och diimas till an
Sl'ar enlitzt wul som f<'ireskrii's um 
medl'erkan i 23 kap. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981 . 

2 Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 42 och 43 ~~ jordabalken 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

12 kap. 

42 § 

Hyresrätten är förverkad och hyresvärden således berättigad att upp
säga avtalet. 

I. om hyresgästen dröjer med betalning av hyra som utgår i pengar 
utöver två vardagar efter förfallodagen och annat ej följer av 53 ~.dock, i 
fall då hyran skall betalas i förskott för längre tid än en månad. endast om 

1 Omtryckt 1971: 12Ö9: 12 kap. omtryckt 1979: 252. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

hyresgästen dröjer med betalning av den på en kalendermånad belöpande 
hyran utöver två vardagar efter månadens början eller. såvitt angår hyran 
för första kalendermånaden under hyresförhållandet. efter förfallodagen. 

2. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hy
resrätten eller eljest sätter annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i 
andra hand och ej efter tillsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål. 

3. om lägenheten användes i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen icke 
efter tillsägelse vidtager rättelse utan dröjsmål. 

4. om hyresgästen eller annan. till vilken hyresrätten överlåtits eller 
lägenheten upplåtits. genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekom
mer i lägenheten eller genom underlåtenhet att underrätta hyresvärden 
därom bidrager till att ohyran sprides i fastigheten. 

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om hyresgästen eller 
annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits. åsidosät
ter något av vad som enligt 25 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande 
eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger hyresgäst och 
rättelse icke utan dröjsmål sker efter tillsägelse, 

6. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen ej 
kan visa giltig ursäkt, 

7. om hyresgästen åsidosätter av
talsenlig skyldighet, som går utöver 
hans åligganden enligt detta kapitel, 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för hyresvärden att skyl
digheten fullgöres. 

7. om hyresgästen åsidosätter av
talsenlig skyldighet. som går utöver 
hans åligganden enligt detta kapitel. 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för hyresvärden alt skyl
digheten fullgöres. 

8. om lägenheten helt eller till i·ii
sentlig del nyttjas för näring.n·erk
samhet eller därmed likartad i•erk
samhet, l'ilken utgiir eller i i·ilken 
till ej m·iisentlig del ingår hrottsligt 
.f('jrfarande. 

Hyresrätten är icke förverkad. om det som ligger hyresgästen till last är 
av ringa betydelse. 

Uppsäges avtalet, har hyresvärden rätt till ersättning för skada. 

43* 
Är hyresrätten förverkad på grund av förhållande som avses i 42 § första 

stycket I - 3. 5 eller 6 men sker rättelse innan hyresvärden gjort bruk av sin 
rätt att uppsäga avtalet. kan hyresgästen icke därefter skiljas från lägenhe
ten på den grunden. Detsamma gäller om hyresvärden icke uppsagt avtalet 
inom två månader från det han fick kännedom om förhållande som avses i 
42 § första stycket 4 eller 7 eller hyresvärden icke inom två månader från 
det han erhöll vetskap om förhållande som avses i nämnda stycke under 2 
tillsagt hyresgästen att vidtaga rättelse. 

En hyresgäst kan skiljas från lä
genheten pli grund m· Ji'irhållande 
som m·ses i 42 § första stycket 8 
endast om hyresviirden har sagt 
upp avtalet inom ti·å månader från 
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Nul'(irande lydelse 

4 

Fiireslat:en lydelse 

det att lzan fick kännedom om får
hållandet. Om den brottslif~a 1·erk
.rnmheten har angetts till åtal eller 
förundersökning rörande denna an
nars har inletts inom samma tid. 
har hyresviirden dock ki·tir sin rätt 
att siit:a upp a1·talet intill dess att 
två månader har för.flutit frdn det 
att domen i brottmålet har l'llnnit 
laga krt(/t eller det rättsliga förfa
randet har al'sll/fat.1· ptl annat sätt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas även på avtal 
som har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt 
12 kap. 42 §första stycket 8 får läggas endast brottsligt förfarande begånget 
efter lagens ikraftträdande. 

3 Förslag till 

Lag om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479) 

Härigenom föreskrivs att 33. 34 och 36 §~ bostadsrättslagen (1971: 479) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuwirande lydelse Föreslagen lydelse 

33 *' 
Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som 

tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga 
bostadsrättshavaren till avflyttning, 

1. om bostadsrättshavarcn dröjer med betalning av grundavgift eller 
upplåtelseavgift utöver två veckor eller den längre tid som kan vara be
stämd i stadgarna från det att föreningen efter förfallodagen anmanat 
honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bosladsrättshavaren 
dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen, 

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upp
låter lägenheten i andra hand, 

3. om lägenheten användes i strid med 25 eller 31 §. 
4. om bostadsrättshavaren eller den. till vilken lägenheten upplåtits i 

andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i 
lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten 
bidrager till att ohyran sprides i fastigheten. 

5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren 
eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av 
vad som enligt 28 § skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister 
i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrättshavare, 

1 Lydelse enligt 1980: 96. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6. om i strid med 29 § tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättsha
varen ej kan visa giltig ursäkt. 

7. om bostadsrättsnavaren åsido
sätter skyldighet, som går utöver 
hans åligganden enligt denna lag, 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för föreningen att skyl
digheten fullgöres; dock kan skyl
dighet för bostadsrättshavaren att 
inneha anställning i visst företag el
ler liknande skyldighet ej åberopas 
som grund för förverkande. 

7. om bostadsrättshavaren åsido
sätter skyldighet. som går utöver 
hans åligganden enligt denna lag. 
och det måste anses vara av syn
nerlig vikt för föreningen att skyl
digheten fullgöres: dock kan skyl
dighet för bostadsrättshavaren att 
inneha anställning i visst företag el
ler liknande skyldighet ej åberopas 
som grund för förverkande. 

8. om lägenheten helt eller till 1·ä
sn1tlig del nyt(ias för näringsverk
samhet eller därmed likartad rerk
samhet. 1·ilkcn utgör eller i diken 
till ej oriisentlig del ingär brottsligt 
ji"irfarande. 

Nyttjanderätten är icke förverkad. om det som ligger bostadsrätts
havaren till last är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en 
bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som avses i första 
stycket 7 åsidosätts, om bostadsrättshavaren är en kommun och skyldighe
ten inte kan fullgöras av en kommun. 

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2. 3 eller 
5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på tillsägelse 
vidtaga rättelse utan dröjsmål. 

Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning. har föreningen rätt till 
ersättning för skada. 

34 § 

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 33 § 
första stycket 1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen gjort bruk 
av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren icke därefter skiljas 
från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen icke 
uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från det 
föreningen fick kännedom om förhållande som avses i 33 § första stycket 4 
eller 7 eller icke inom två månader från det den erhöll vetskap om förhål
lande som avses i nämnda stycke 2 tillsagt bostadsrättshavaren att vidtaga 
rättelse. 

En bostadsriittshavare kan skil
jas fdn lägenheten pli grund m• 
fiirlzållande som anes i 33 §första 
stycket 8 endast om föreningen har 
sagt upp bostadsrättsharnren till 
mjlyttning inom två nuhwder från 
det att }iJreningen fick kännedom 
om förhållandet. Om den brottsliga 
1•erksamheten har angetts till åtal 
eller förundersökning rörande den-
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Nuvarande lydelse 
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Föreslal(en lydelse 

1w annars har inletts inom samma 
tid. har fi'ireninl(etl dock har sin 
rätt till uppsägning intill dess att 
tl'å månader har fiirflutit frän det 
att domen i brottmålet har nmnit 
laga krqft eller det riittsliga ji'irfa
randet har al'slutats på annat sätt. 

36 § 

U ppsägcs bostadsrättshavaren 
till avflyttning av orsak som anges i 
33 § första stycket I eller 4-6. är 
han skyldig att genast avflytta. om 
ej annat följer av 35 §. Uppsäges 
bostadsrättshavaren av annan i 33 § 
angiven orsak. får han kvarbo till 
den fardag för avträdande av hyrd 
lägenhet som inträffar närmast efter 
tre månader från uppsägningen. om 
ej rätten eller överexekutor prövar 
skäligt ålägga honom att avflytta ti
digare. 

U ppsägcs bostadsrättshavaren 
till avflyttning av orsak som anges i 
33 ~ första stycket I. 4-6 eller 8. är 
han skyldig att genast avflytta, om 
ej annat följer av 35 §. Uppsäges 
bostadsrättshavaren av annan i 33 § 

angiven orsak. får han kvarbo till 
den fardag för avträdande av hyrd 
lägenhet som inträffar närmast efter 
tre månader från uppsägningen. om 
ej rätten eller överexekutor prövar 
skäligt ålägga honom att avflytta ti
digare. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981 och tillämpas även på avtal 
som har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt 
33 § första stycket 8 får läggas endast brottsligt förfarande begånget efter 
lagens ikraftträdande. 
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Motionen 

I motion 1980/81: 20 av Allan Ekström m.11. (m) hemställs att riksdagen 

be~lutar att 16 kap. 18 ~ brottsbalken skall erhålla den iindrade lydelse som 

framgår av motionen. 

lltskottct 

lnli·dning 

Inom ramen för den översyn av lagstiftningen mot den organiserade och 

den ekonomiska brottsligheten som p:lg~lr inom brottsforebyggandc rådet 

(HRAJ lade en arbetsgrupp i mars 1979 fram en promemoria !BRÄ PM 

1979: 4l Dobbleri. I promemorian föreslogs vissa författningsiindringar. 

som syftade till att skärpa lagstiftningen mot dobbleribrort. Promemorian 

har remisshehandlats av justitiedepartementet och ligger till grund för de 

förslag som liiggs fram i propositionen. 

Dohhleri 

Den som för allmänheten anordnar iiventyrligt spel om penningar eller 

penningviirde eller som tillåter sftclant spel i lokal som han har upplfrtit fil 
allmiinheten kan enligt 16 kap. IH hrottsbalken (BrBl dömas för dohhleri. 

Straffet iir böter eller fängelse i högst sex mänader. Den som deltar i sädant 

spel som anordnats för allmiinheten eller annars äger rum i en lokal till 

vilken allmänheten har tilltriide kan enligt samma lagrum ocks!i dömas för 

dobbleri. Straffet iir i detta fallet böter. 

I 16 kap. 14 a ~ BrB föreskrivs ansvar för gro1·1 dohhleri. Straffet iir 

fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet iir grovt skall siirskilt 

beaktas om verksamheten bedrivits yrkcsmiissigt. omfattat avseviirda be

lopp eller annars varit av särskilt farlig art. 

Bestämmelsen i 16 kap. 14 a ~ BrB om ansvar för grovt dohbleri infördes 

genom lagstiftning är 1972 (prop. 1972: %. Jul! 15. rskr 206). Bakgrunden 

till den lagstiftningen var att organiserat dobbferi börjat hedrivas i i.:n 

omfattning och i former som dittills varit okiinda i vilrt land. Utmiirkande 

för verksamheten. som dittills koncentrerats till de största stiiderna. var att 

den iigde rum i för iindamälet siirskilt iordningställda. ofta mycket dyrhart 

inredda lokaler och med som regel avsevärda penningbelopp som insatser. 

Av utredningar rörande bl. a. spelets omfattning som företagits av riks{1kla

garen och rikspolisstyrelsen framgick att verksamheten hade samband 

med annan brottslighet av allvarlig beskaffenhet: bl. a. hade narkotika

brott. olaga vapeninnehav samt hefattning med stulen eller smugglad sprit 

kunnat piivisas. En straffskiirpning ansi\gs därför motiverad för att möta 

denna yrkesmässigt organiserade dobbleriverksamhet. 

De undersökningar som RRA:s arbetsgrupp redovisade i sin prome

moria i mars 1979 utvisade att dobbleriverksamheten hade en oförändrat 
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stor eller miijligen en något ökad omfallning.iiimfi.irt med <tr 1972. I propo

sitionen fön:sbs mol denna hakgrund att yllerligare ~1tgiirder siitts in för all 

motverka dobbleribrottsligheten. Sålunda föreslås lagstiftning som syftar 

till att underliitta ingripanden mot de personer som. enligt vad som erfaren

hctsmiissigt har kunnat konstateras. inte siillan ligger bakom den brottsliga 

verksamheten utan att direkt delta i eller synas som organisatörer av sjiilva 

spelet. 

I propositiom:n föreslås en ny bestämmelse i BrB. lo kap. IX~- som 

innebiir ett vidgat ansvar för medverkan till dobbleri för den som har 

upplittit en liigenhet som anviinds för dobbleriverksamhet. Sf1dant straff

ansvar föresllis <ilunda för den som med nylljanderiitt har uppliltit liigen

hct. som helt eller till väsentlig del anviinds för dobbkri eller grovt dobb

leri eller för försök eller förberedelse till grovt dobbleri och som inte vid 

upphitelsen instig att liigenheten skulle användas för s<ldan hroltslig verk

samhet men som d~\ref\cr får vctskap·om verksamheten och undcrlfocr att 

göra vad som sbligen kan hegiiras för att fä uppli11clsen att upphiira. 

Som komplettering till den nya straffbestimmelsen föresltis att det i 12 

kap. 42 ~ första stycket jordabalken förs in en ny grund för förverkande av 

hyresriilt. Enligt förslaget skall hyresrätten vara förverkad om en liigenhet 

helt eller till viisentlig del nyttjas för niiringsverksamhet eller diirmed 

lil\.artad verksamhet. vilken utgör eller i vilken till ej oväsentlig del ing{ir 

brottsligt förfarande. Vidare föreslås att i 43 * fiirs in el! andra stycke som 

reglerar im)m vilken tid en hyresvärd fär siiga upp ett hyresavtal 1m:d 

hiinvisning till att liigenheten nyttjas till brottslig verksamhet. :\fotsvaran

de iindringar föresl{ts i bostadsrättslagen. 

I motion 20 förespdkas en annan lagteknisk lösning för att ni! syrtet all 

klllnma ;11 dem som upplåter lägenheter för dobbleriverksamhet. 

Enligt motioniirernas mening bör. i stiillet för den föreslagna konstruk

tionen med medverkansansvar. införas en bestiimmelse. vari det före

skrivs ansvar för underliitenhet att avslöja dohhleribrott. 

Motion~ircrna v:inder sig mot formuleringen i den föreslagna hest~immel

sen i 16 kap. 18 ~ BrB att uppliitaren skall göra vad som skiiligen kan 

hegiiras för att fii upplc'itclsen att upphöra. Formuleringen ger enligt motio

niirernas mening inte klart besked om vad som fordras av upplätaren för att 

denne skall undvika ansvar för medverkan till dobbleri. Detta finner motio

n:irerna olyckligt med hiinsyn till all bestämmelsen handlar om brott och 

straff. Om man i stället inför straffansvar för underliitenhet att avslöja 

dobbleri s[1 uppn{1r man enligt motioniirernas mening samma syfte med 

bestiimmelscn som enligt förslaget i propositionen. niimligen att rilrmå 

upplåtaren att avslöja brottet. Enligt motioniirerna bör underlt1tenhe1 att 

säga upp hyresavtalet inte föranleda straffansvar enligt BrB: besliimmclser 

i jordahalken bör inte fungera som utfyllnad till straffbestiimmelser i BrR. 

Utskottet. som delar departementschefens uppfattning om behovet av 

ytterligare <'itgärder mot dobbleriverksamhet. anser det i sak befogat med 



.JuU 1980/81: 12 9 

en lagstiftning som i enlighet med vad som föresli\s i propositionen tar sikte 

på dem som uppl;l.ter lokaler for dobblcriverksamhet. 

Beträffande konstruktionen av den föreslagna straflhesUimmelsen vill 

utskottet med anledning av motion 20 anföra följande. 

I 23 kap. 4 * BrB finns allmänna bcstiimmclscr om medverkan till brott. 

Enligt lagrummc:ts första stycke skall ansvar som i BrB iir stadgat för viss 

gärning ådömas inte endast den som utfört giirningen utan också annan 

som främjat gärningen med råd eller däd. Den som inte iir att anse som 

gärningsman skall om han förmått annan till utförandet dömas för anstiftan 

av brottet och annars för medhjälp till det. 

Regler om underlåtenhet att avslöja brott linns i 23 kap. 6 * BrB. Enligt 

den bestämmelsen skall. i de fall särskilt stadgande har givits därom. den 

straffas for underlåtenhet att avslöja brott som underl{1ter att i tid anmäla 

eller eljest avslöja brott som iir <t färde. niir det kan ske utan fara för honom 

själv eller någon av hans närmaste. 

Bestämmelsen i 23 kap. 6 * BrB iir inte tilHimplig pfi brotten dobbleri 

eller grovt dobbleri. Yrkandet i motion 20 gi\r ut på att det i propositionen 

åsyftade straffansvaret för upplåtare av lokal for dobbleriverksamhet skall 

uppnås genom att 23 kap. 6 * BrB görs tillämplig på sädan brollslighct. 

En förutsättning för strat"fharhet enligt 23 kap. 6 * BrB iir att det varit 

möjligt att avslöja brottet med verkan att detta inte skulle ha kommit till 

stånd: det fordras också att man kan utgä fri\n att brottet inte skulle ha 

kommit till stånd om det underlåtna avslöjandet skett (Beckman m. n. 
Brottsbalken ll 4:e upplagan 1978 s. 616). 

Den angivna begränsningen medför enligt utskottets mening att en straff

bestämmelse i enlighet med motionsförslaget skulle ha mindre effekt än 

den ordning som föreslås i propositionen. Härtill kommer att den åtgärd 

som skulle komma att åligga upplåtaren skulle begränsas till att avslöja 

brottet. exempelvis genom polisanmälan eller dylikt. Enligt det förslag 

som läggs fram i propositionen iir emelkrtid de åtgärder som upplåtaren till 

fredande från ansvar kan vidta intt: begrtinsade till polisanmiilan eller 

dylikt. I enlighet med vad som utvecklas av departementschefen (prop. s. 

27) kan upplfttaren ocksä säga upp innehavarens hyresavtal och eventuellt 

lyckas få lägenhetsinnehavaren att avllytta frivilligt. 

Med hänvisning till det anförda anser utskottet att den lagtekniska 

konstruktionen av det föreslagna utökade straffansvar som foreslr1s i pro

positionen är att föredra. och utskottet avstyrker diirför bifall till motion 20 

i denna del. 

Den i propositionen föreslagna straffriittsliga regleringen förutsätter att 

den som upplåtit en lägenhet som används för dobbleri har möjlighet att 

bringa upplåtelseavtalet att upphöra. Sådan möjlighet skapas genom de i 

propositionen föreslagna ändringarna i jordabalken och bostadsriittslagen. 

Gränsen för upplätarens möjligheter att fä nyttjanderätten förverkad be

stämmer gränsen for straffbarheten: saknar han möjlighet att få nyttjande-
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riillen förverkad iir han inte heller underkastad straff(prop. s. 109). Av vad 

nyss sagts framg:'ir emellertid all även mindre ingripande fögiinler fri'm 

upplåtarens sida kan vara till fyllest. Under hiinvisning till vad lagutskottet 

har anfört i sitt yttrande över propositionen i denna del tillstyrkl!r utskottet 

bifall till de föreslagna iindrir.garna i jordabalken m:h hostadsriittslagl!n m:h 

avstyrker motion 20 silvill diiri har kritiserats den fiirl!slagna straflbl!stiim

melsl!ns anknytning till jordahalken. 

Av deparlementschefens uttalanden framg;lr all hyresviinlen ej hlir skyl

dig all siiga upp dkr avhysa liigenhetsinnehavaren förrän han har klara 

hevis för att hyresriitten är förverkad enligt den föreslagna Il\ a rl!gl!ln i 

jordahalken. Vid;1rl! framgttr det att hyresviirden inte sjiilv behöver giira 

niigon utredning flir att styrka den brottsliga verksamheten. Vilka iitgiirdn 

för att ff1 uppliitelsl!n alt upphlinr som skiiligl!n kan begiiras av hyrl!sviirden 

för hiirigenom och genom departementschdens ullalanden i iivrigl i denna 

del anses l!rforderligl klarlagt. Utskollel tinnl!r inte anledning till l!rinran 

mol ullalandena och avstyrker bifall till motion 20. s;lvill diiri kritiserah 

uttryckssiillet "göra vad som skiiligen kan begiiras" i lo kap. 18 * 13rB. 

Hl!lriiffande den niirmare utformningen av I o kap. 18 * HrB gör utskollet 

följande bedömning. 

Paragrakn iir i dl!n föreslagna lydelsen svi'irtillgiinglig. En enklarl! lag

text bi\r efll!rstriivas. Hiirvid har utskottet fast sig vid alt det i den föreslag

na lagtl!Xll!n uttryckligen utsiigs all upplittaren vid uppliltelsen inte insl!ll 

all liigenheten i angiven omfattning skulle anviindas för dobbleriverksam

het. !\ v lagriidl!ls uttalanden i detta hiinseende. vilka ligger till grund för 

t"iirslaget i propositionen och som utskottet inte har niigol all erinra emot, 
framgiir emellertid att en uppliitare som vid upph\tclsen haft vl!lskap Llnl 

tlcn planerade verksamhl!ten kan fällas till ansvar enligt allmiinna medver

kansrl!glcr. Ni1gon siirskild ny straflbestiimmelse hiirom har diirför inte 

ansl!lts erforderlig. Med hiinsyn hfatill hiir heskrivningen i den nya he

stiimmdsl!n omedelbart riktas in pä den situationen att uppl;ltaren dter 

uppl[1telsen for Vl!tskap om verksamheten. 

Ml!d hiinsyn till det sagda föreslår utskollel all lo kap. 18* BrB for den 

lydelse som framgiir av utskottets hemstiillan nl!dan. 

I övrigt fliranleder propositionen eller motionen inte n;'igot yllrande frän 

utskottl!ts sida. 

Utskottets hn11stiilla11 

Utskottet hemstiiller 

I. betriiffande hrottshalken 

att riksdagl!n ml!d avslag pii motion 1980/81: 20 antar det i propo

sition 1979180: 179 framlagda förslaget till lag om iindring i brotts

balken med den iindringen att lo kap. 18* erhi[ller följande som 

Utskot1l'f.1· .fi"irslag heteeknade lydelse. 
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Regeringens j("irs/ag Utskottets förslag 

16 kap. 

Insåg den som med nyttjanderätt 
har upplåtit en /iigenhet. som helt 
eller till 1·äsent/ig del används för 
dobbleri eller grovt dobbleri eller 
fiir .fiJrsiik eller förberedelse till 
grm·t dobbleri. inte vid upplåtelsen 
att lägenheten skulle användas j("ir 
.Hldan brottslig rerksamhet men får 
han diirefier 1·etskap om l'erksani
heten och underltlter han att giira 
vad som skäligen kan begäras för 
att fä upplåtelsen att upphöra. skall 
han. om \'erk.rnmheten fortsätter 
eller dterupptas i lägenheten. anses 
lw friimjat denna och dömas till an
.1Tar enligt vad som fiireskrivs om 
medverkan i 23 kap. 

2. beträfTandejordabalken 

18 ~ 

Får den som med nyt(janderätt 
har upplåtit en lägenhet vetskap 
om att lägenheten helt eller till vä
sentlig del wn·änds .fi'ir dobbleri el
ler grol't dobbleri ei/er får fi"irsiik 
eller förberedel.1·e till gro\'/ dohbleri 
och underlåter han att giira \'lid 
som skäligen kan begiiras fiir att få 
upplåtelsen att upphöra, skall han. 
om den brottsliga 1·erksa111heten 
fortsätter eller återuppta.i· i liigen
heten, anses ha främjat denna och 
dömas till ansvar enligt vad som 
föreskri1·s om medl'erkan i 23 kap. 

att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i jordabalken. 

3. beträffande bostadsrätts/agen 

att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i bostadsrättslagen (1971: 479). 

Stockholm den 18 november 1980 

På justitieutskottets vägnar 

BERTIL LIDGARD 

Niirrnrande: Bertil Lidgard (m). Lisa Mattson (s). Åke Polstam (c). Eric 
Jönsson (s), Arne Nygren (s). Björn Körlof (m). Lilly Bergander (s). 
Gunilla Andre (c), Hans Pettersson i Helsingborg (s), Göte Jonsson (m). 
Helge Klöver (s), Ella Johnsson (c). Karl-Gustaf Mathsson (s). Bonnie 
Bernström (fp) och Stina Eliasson (c). 
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Lagutskottets yttrande 

1980/81: 1 y 

12 

Bilaga 

över förslag till lag om ändring i brottsbalken och jordabalken m. m. 
(prop. 1979/80: 179) 

Till j11s t itie11 tsk<)/ t c t 

Justitieutsl;.ottet har berett lagutskottet tillnille att avge yttrande över 

proposition 1979/80: 179 med förslag till lag om ändring i brottsbalken och 

jordabalken rn. m. jiimte ev. nrntioner. allt i de delar som berör lagutskot

tets bcrcdningsomrr1de. Med anledning av propositionen har viickts motion 

1980/81: 20 av Allan Ekstrt\m m.11. (ml. 

Lagutskottet får anföra följamh:. 

I propositionen föreslås att i 16 kap. 18 *brottsbalken införs en ny regel 

som innehiir att straffansvarel för niedverkan till dobbleribrott under vissa 

förutsättningar utsträcks till den som inte vid upplåtelse av lägenhet med 

nyttjanderätt insfag att lägenheten skulle anviindas för sådan brottslig verk

samhet men som därefter får vetskap om verksamheten. Denne åliiggs att 

göra vad som skiiligen kan begiiras för att fä upplåtelsen hävd. Underläter 

han detta. skall han. om verksamheten fortsiitter eller återupptas i lägenhe

ten. dömas till ansvar för medverkan till dobblcribrott. 

Som komplettering till denna straftbestämmelse föresliis att i 12 kap. 

42 * första stycket 8. jordabalken (hyreslagen) förs in en ny grund för 

förverkande :iv hyresriitt. Enligt förslagt't förverkas hyresriitten. om liigen

heten helt eller till viisentlig del nyttjas för niiringsverksamhet eller diirmed 

likartad verksamhet. vilken utgör eller i vilken till ej oviisentlig del ing<'1r 

brottsligt förfarande. Vidare föreslfis att i 43 ~förs in ett andra stycke. som 

reglerar inom vilken tid en hyrcsviird ffir siiga upp ett hyresavtal med 

hänvisning till att liigenheten nyttjas till brottslig verksamhet. Slutligen 

föreslås i bostadsrättslagen iindringar som svarar mot ändringarna i hyres

lagen. 
Utskottet inskriinker sitt yttrande till de föreslagna lindringarna i hyres

lagen lH.:h bostadsriittslagen. 

Syftet med den nu föreslagna lagstiftningen iir att öka möjligheterna att 

beivra fall diir fastighetsägare medvetet bidrar till dobblcriverksamhct och 

att underlätta för seriösa fastighets[igare att av eget initiativ vidta fttgiirder 

för att bringa hyresförhi'tllandet att upphöra. För att den nya medverkans

regeln i brottsbalken skall kunna tilllimpas fordras att fastighetsägare enligt 

hyreslagstiftningen har möjlighet att ingripa. De föreslagna iindringarna i 

hyreslagen och bostadsriittslagen avser att ge honom detta. Som lagrädet 

påpekar blir dii1for dessa ändringar av grundliiggande betydelse för när 

straftbarhet skall inträda för nyttjanderiittsupplåtare som först efter upplå-
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telsen fått kiinnedom om att den uppli'1tna liigenheten anviindes for dl1bb

leri. 

Det anförda visar att de föreslagna iindringarna i hyreslagen och bo

sl~1dsrättslai:en i första hand har sin grund i kriminalpolitiska striivanden 

och inte är motiverade av att det föreligger ett behov av alt lösa intresse

motsättningar mellan fastighetsägare och nyttjanderiittshavare. Enligt ut

skottets mening kan enbart det allmiinna intresset av all nwtverka brotts

lighet inte utgöra tillräckligt skäl för att införa bestiimmelser som ingriper i 

fiirhiillanden av civilrättslig natur. En hyresvärd skall emellertid inte behö

va tåla att en lägenhet i hans fastighet utnyttjas för brottslig verksamhet. 

Om Higenheten utnyttjas på siidant sätt kan detta följaktligen betraktas som 

ett iisidosättande av hyresvärdens berättigade intressen i hyresförhfillandet 

och motivera att en bestämmelse om förverkande av hyresriitlen införs. 

Mot denna bakgrund saknas anledning till att - såsnm BRA föreslog -

begriinsa förverkanderätten till att avse utnyttjande av liigenheten för just 

dobbleribrott. Med hänsyn till besittningsskyddsreglcrnas sociala funktion 

kan det visserligen inte komma i frf1ga att införa en ordning SLllll innebiir all 

hyresriitten kan förverkas enbart pä den srunden alt ett brott begils i 

lägenheten. t. ex. ett misshandelshrott. När dt:t gäller illegal spelklubhs

vcrksamhct är det utmiirkande för brottet alt sjiilva liigenheten utnyttjas 

för den brottsliga verksamheten och i sig utgör en förutsiittning för denna. 

S<1mma omständigheter föreligger även i andra fall. t. ex. i fräga om sprit

klubb. falskmyntarverkstad. bordellverksamhet eller laboratorium för 

framställande av narkotiska preparat. Om lägenheten nyttjas för en brotts

lig verksamhet som på sådant siitt präglas av affärsmiissighet hör 

nyttjanderättsupplåtelsen vara förverkad. 

Pfi anförda skiil tillstyrker utskottet att i hyres- och bostadsriittslagarna 

förs in som grund för förverkande av uppliitclsen att lägenheten nyttjats för 

brottslig verksamhet av angiven art. Hyresgiisternas riksl"örbund har i sitt 

remissvar framhållit att det iir nödviindigt att hyresgiisten - liksom i en del 

andra förverkandesituationer - ges möjlighet att undvika avhysning ge

nom att vidta rättelse efter tillsägelse. En sädan bestiimmelse skulle emel

lertid vara ineffektiv när del gäller kriminell verksamhet av nu angivet slag 

och de personer som brukar stå bakom denna. En skenbar riittelsc kan liitt 

göras genom att verksamheten dämpas. maskeras eller tillfolligt instiills. 

vilket skulle göra det svårt för fastighetsiigaren att visa alt grund för 

förverkande föreligger. Utskottet kan diirl"ör inte hitriida förslaget att en 

möjlighet till rättelse efter tillsägelse införs. Det förtjiinar att tilliiggas all 

inte all brottslighet av affärsmässig natur behöver föranleda förverkande 

på grund av den nya bestämmelsen. Enligt 4:! ~ andra stycket hyreslagen 

och motsvarande bestiimmelse i bostadsriittslagen iir uppl{1telsen inte för

verkad om det som ligger hyresgästen till last iir av ringa betydelse. 

Utöver det anförda föranleder propositionen inte nägra uttalanden friln 

lagutskottets sida. 
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I motion 20 läggs fram förslag till ändringar i den föreslagna medverkans

regeln i brottsbalken. Dilremot synes motionilrerna inte beröra förslagen 

till iindringar i hyreslagen och bostadsriittslagen. Utskottet avstår därför 

från att kommentera motionen. 

Stockholm den 11 november 1980 

LENNAKT ANDERSSON 

Nii1Tar1111dc: Lennart Andersson (s). Bernt Ekinge !fp). Inger Lindquist 
(m)*. Ivan Svanstriim (c)''. Elvy Nilsson ts). Joakim Ollen (m). Arne 
Andersson i Gamleby Is)*. Martin Olsson (c). Ingemar Konradsson tsl. 
Owe Andrcasson (s). Marianne Karlsson (e). Bengt Silfverstrand (s)*. 
Margot H{1kansson !fp). Ingrid Segerström (s) och Göran Allmer (m). 

* Ej niirvaran<le vid yttrandets justering. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 


