
Justitieutskottets betänkande 

1981/82: 21 

om förundersökningsbegränsningar m. m. (prop. 1981/82: 41 delvis) 

Propositionen m. m. 

r proposition 1981/82: 41 har regeringen (justitiedepartementet) efter hö

rande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fogade 

förslag till 

I. lag om ändring i rättegångsbalken. 

2. lag om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda besliimmelser om 

unga lagöverträdare. 

3. lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: 100). 

Med anledning av propositionen har väckts motion 1981/82: 88 av Inger 

Lindquist m. fl. (m). 

Utskottet behandlar i detta betänkande det i propositionen framlagda 

förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken såvitt gäller 20 kap. 7 och 

7 a §* samt förslaget till lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare. Övriga förslag i propositionen samt 

motionen avser utskottet att behandla i ett senare betänkande. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksdagen 1981182. 7 sam/. Nr 21 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken 
dels att 20 kap. 7 §och 23 kap. I §skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 20 kap. 7 a ~och 23 kap. 

4a *·av nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Fiireslagen lydelse 

20 kap. 
7 §I 

Aklagan:: må besluta att icke tala 
å brott: 

I. om det kan antaf:as, att i hän
delse av lagföring annan påföljd än 
böter icke skulle komma att ådö
mas och den misstänktes l<tgföring 
ej finnes påkallad ur allmän syn
punkt; eller 

2. om brottet förövats, innan den 
misstänkte dömts för <tnnat m• ho
nom f(:iriil'at brott eller till fullo un
dergått straff eller annan påföljd för 
sådant brott, och det är uppenbart, 
att brottet i jämförelse med det and
ra brottet är med hänsyn till påfölj
den utan nämnvärd betydelse; eller 

3. om det i annat fall av särskilda 
skäl är uppenbai t, att påföljd t'.i er
fordras för att avhålla den miss
tänkte från vidare brottslighet och 
att det med hänsyn till omständig
heterna ej heller e(iest iir påkallat, 
att åtal viickcs; eller 

4. om brottet uppenbarligen be
gåtts under inflytande av sådan 
själslig abnormitet, som avses i 33 
kap. 2 § brottsb<1lken, samt sluten 
psykiatrisk vård eller vård i vård
hem eller speci<1lsjukhus för psy
kiskt utvecklingsstörda kommer till 
stånd utan lagföring och åtal ej är 
påkallat av särskilda skäl. 

Beslutjiim/ikt första stycket 3 må 
meddelas endast av riksåklagaren. 

Beslut att ej tala ä hrvtt må åter
kallas, om tillräckliga skäl för be
slutet ej liinf:re finnas fi'ireligga. 

1 Senaste lydelse 1974: 573. 

Åklagare .får besluta att underlå
ta tltal för brott I åtalsunderlätelse ): 

I. om det kan antas att i händel
se av lagföring nåwm annan påföljd 
än böter icke skulle komma att ådö
mas och den misstänktes lagföring 
ej kriirs ur allmän synpunkt; eller 

2. om brottet förövats, innan den 
misstänkte dömts för något annat 
brott som han .fi"iröl'at eller till fullo 
undergått straff eller annan påföljd 
för ett sådant brott, och det är up
penbart att brottet i jämförelse med 
det andra brottet är utan nämnvärd 
betydelse för pl{fo(iden; eller 

3. om det i annat fall av särskilda 
skäl är uppenbart att det inte krä1·s 
nägon påföljd för att avhålla den 
misstänkte från vidare brottslighet 
och att det med hänsyn till omstän
digheterna inte heller krii1·s av and
ra skiil att åtal väcks; eller 

4. om brottet uppenbarligen be
gåtts under inflytande av sådan 
själslig abnormitet. som avses i 33 
kap. 2 § brottsbalken. samt sluten 
psykiatrisk vård eller vård i vård
hem eller specialsjukhus för psy
kiskt utvecklingsstörda kommer till 
stånd utan lagföring samt åtal inte 
krii1·s av särskilda skäl. 

Beslut enligt första stycket 3 filr 
meddelas endast av riksåklagaren. 

Beslut om cltalsunderlåtelse får 
återkallas, om det inte längre finns 
tillräckliga skäl för beslutet. 
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Nuvarande lydelse 

Närmare föreskrifter om beslm 
att ej tala å brott meddelas m· rege
ringen. 

3 

Föreslage11 lydelse 

la§ 

Beslut om åtalsunderlåtelse får 
meddelas iiven sedan äta/ har 
l'iickts. om det kommer fram st/
dana förhållanden som, um de fö
relegat eller varit kända vid tide11 
för åtalet, skulle ha föranlett åtals

.underltltelse. Åtals1;nderlåtelse .filr 
dock inte beslutas om de11 tilltalade 
motsiitter sig det eller om dom re
da11 lwr.flillit. 

23 kap. 
l § 

Förundersökning skall inledas, 
så snart på grund av angivelse eller 
eljest anledning förekommer. att 
brott, som hör under allmänt åtal, 
förövats. 

Hdr brottet allenast efter angi
velse under allmänt åtal, må, ehuru 
angivelse ej skett, förundersökning 
inledas, om angivelse icke ka11 utan 
fara avvaktas; målsäga11den skall 
dock, så snart ske kan. underrät
tas. Angil'er han ej då brottet till 
åtal, skall förundersökningen 11ed
liiggas. 

Förundersökning skall inledas så 
snart det på grund av angivelse eller 
m· a1111at skäl fi1111s anled11ing att 
anta att ett brott som hör under 
allmänt åtal har förövats. Detta 
gäller. om inte 11ågot a11nat följer 
av 4 a eller 22 §. 

Om det kriil'.1' angi1·el.1·e fijr att 
brottet skall höra under allmänt 
åtal. får ji"irunders<Jkning trots det 
inledas utan angil·else. om det in
nebär fara att al'mkta en angi
velse. I så jlill skall mtllsäga11dcn 
underrättas snarast. Om denne dtl 
inte anger brottet till åtal, skall för
undersökningen liiggas ned. 

4 a § 

Förundersökning får 1·idare läg
gas ned 

I. om fortsatt utredning skulle 
krä1·a kostnader som inte stär i rim
ligt förhållande till sakens betydel
se och det dessutom kan antas att 
brottet i hiindelse l/\' latd'öring inte 
skulle leda till någon svårnrc på
följd ä11 Mter. 

2. om det kan antas att åtal för 
brottet inte skulle komma att ske till 
följd av bestämmelser om ätals11n
derlåtelse i 20 kap. eller om särskild 
åtalsprövning samt föru11dersök-
11ing inte kriii·s ur allmä11 synpunkt. 
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Nurnrande lydelse 

4 

Föreslagen lydelse 

Om förutsiittningllr .fi"ir att liigga 
ned en förundersökning <'nligt fö;s
ta stycket .f('ireliru;er redan innan en 
sådan har inletts, får det beslutas 
att fiirundersökning inte skall inle
das. 

Beslut enligt denna paragraf 
meddelas m· åklagare. Endast riks
äklagaren fllr bes/111a, när det kan 
an:as att cl tal inte skulle kvm111a all 
ske till fö(id ar 20 kap. 7 {i fiirsta 
stycket 3. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1964: 167) med sLirskilda bestäm
melser om unga lagövcrträdare 1 

ifr/s att i 4 och 13 §§ ordet "barnavårdsnämnd" i olika böjningsformer 
skall bytas ut mot ordet "socialnämnd" i motsvarande form. 

dels att I. 3 och 6 ~§skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·armu/e lydelse 

Har brott begåtts av någon som 
vid tiden för brottet ej fyllt aderton 
år. mil. utöver vad som följer av 20 
kap. 7 § rättcgångsbalken. åklagare 
besluta att ej tala d brottet. 

om den underårige ställes under 
iirer\'(1kning jiimlikt 26 * harm1-
1·årdslaf,?en, omhändertages fi'ir 
samhäll.1Tilrd enlif,?t 29 ~ sagda lag 
eller blir föremål för annan därmed 
jämförlig åtgärd eller utan dylik åt
gärd blir föremål för annan hjälp
och stödåtgärd samt det med skäl 
kan w1tagas att härigenom i'idtages 
vad som är lämpligast för hans till-

1 Senaste lydelse av 4 * 1970: 447. 
~ Senaste lydelse 1971: 241. 

Fiireslagen lydelse 

Har brott begåtts av någon som 
vid tiden för brottet ej fyllt aderton 
år,.får. utöver vad som följer av 20 
kap. 7 § rättegångshalken. åklagare 
besluta att underlåta ätal ./i'ir brot
tet I ätal.rnnderlätelsc ). 

om den underårige hered.1· i·ård 
med stiid av lagen ( 1980: 621 J med 
si'irskilda bestämmelser om l'llrd 111· 

unga dler blir föremål för annan 
därmed jämförlig åtgärd eller utan 
sådan åtgärd blir föremål för annan 
hjälp- och stödåtgärd samt det med 
skäl kan antas att härigenom 1·idtas 
vad som är lämpligast för den un
derårige eller 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

rättaj('jrande, eller 

om brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhastande. 

Ätal skall dock väckas. om det 
finnes päkallat ur allmän synpunkt. 

Föreligger skälig anledning att ej 
tala å brott, skall åklagaren, innan 
han beslutar i ärendet, från barna
i·årdsniimnden i den kommun, diir 
den underärige ristas, inhiimta ytt
rande, h11ru1·ida nämnden ridtagit 
eller m·ser att l'idtaga ätgärd he
triUfande den underårige samt hu
rui·ida enligt nämndens mening sä
dan åtgärd kan anses mra lämpli
Rast fi_ir hans tillrättqfi'irande. 

Åtal skall dock väckas, om det 
krä1·s ur allmän synpunkt. 

I fråga om ätalsunderlätelse se
dan åtal har 1·äckts tillämpas 20 
kap. 7 a .Q riittegångshalken. 

Om det.finns skiilig anledning till 
åta/sunderltltc/se enliRt denna lag, 
skall åklagaren innan han hl'slutar i 
ärendet inhämta yttrandl' .fi"ån so
cialnämnden i den kommun som 
enligt social(iän.1·t/af?en ( 1980:620) 
har ann·arl't fi>r dn1 underårigt'. 
Yttrandet skall lll'Se frågan om 
nämnden har l'idtagit eller ll\"ser att 
vidta ntlgon åtgärd heträfjimde den 
underårige och om en sådan tltgiird 
enligt nämndens mening iir den 
lämpligaste för honom. 

Nämndens yttrande skall, om åklagaren begär det eller nämnden finner 
det erforderligt. även innefatta redogörelse för den underåriges personliga 
utveckling samt hans vandel och lcvnadsomständigheter i övrigt. 

Det åligger nämnden att avgiva sitt yttrande skyndsamt. 

Är brottet ringa. må åklagaren Åklagaren får utan att socia/-
utan att barnal'årdsniimndens ytt- nämndens yttrande inhämtats bc-
rande inhämtats besluta att ej tala å sluta om åtalsunderlätelse. 
brottet. I. om brottet iir ringa, 

Angäende pröl'fling hururida 
åtal hör \'äckas mot den som inskri
vits l'id 11ngdoms1·ärdsskola eller 
som intagits å allmän vårdanstalt 
j('jr alkolwlmisshrukare är särskilt 
stadgat. 

6§ 

2. om dl't är uppenbart att.fårut
sättningar för åta/s11nderfrltelse fii
rdigger. 

Nämnden skall ii1·en utan sam
band ml'd yttrande lämna äk/aga
ren de upplysningar som denne be
gär i frtlga om den underårige. 

Om någon, som med stiid m· I .~ 
andra stycket 2 eller tredje stycket 
/af?en (/980:621) med särskilda be
stämmelser om 1·ård al' unga har 
intagits i ett sådant hem som <11".H'S 

i 12 §nämnda lag, misstänksfiiratt 
ha hcgtltt brott innan l'(lrden 1·id 
hemmet har m·s/utats, skall åk/aga
rl'll, um brottet hiir under allmiint 
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Nuvarande lydelse 

6 

Föreslagen lydelse 

åtal, prbl'll om åtal lämpligen hör 
ske. Innan åtalsfrågan m·görs, 
skall den som förestllr rården vid 
hemmet höras. om det inte iir obe
hbvligt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100) 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 18 *sekretesslagen ( 1980: 100) 1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
18 § 

Sekretessen enligt 17 § första stycket gäller inte 

1. beslut huruvida åt<1l sk<1ll 1. beslut huruvida åtal skall 
väckas eller beslut om att lägga väckas. hes/ut om att förundersök-
ned fi"irundersökning, ning inte skall inledas samt hes/ut 

om att förundersökning skall liig
gas ned, 

2. uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordnings
bot, 

3. uppgift som avser omhändertagande enligt 3 ~ lagen ( 1973: 558) om 
tillfälligt omhändertagande och som inte har inhämtats vid utredning enligt 
6 ~ andra stycket samma lag. 

Sekretessen enligt 17 ~ första stycket upphör att gälla. om uppgiften 
lämnas till domstol med anledning av åtal, såvida inte sekretess för uppgif
ten skall gälla hos domstolen enligt 16 §. eller uppgiften uppenbarligen 
saknar betydelse i målet eller finns i handling som har erhållits från annan 
myndighet där sekretess gäller för uppgiften. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1980: 880. 
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Utskottet 

På grundval av förslag av åtalsrättskommittcn i dess betänkande (SOU 

1976: 471 Färre brottmål och remissbehandling därav läggs i propositionen 

fram förslag till regler om bl. a. vidgade möjligheter att lägga ner förunder

sökning. Beträffande lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare ( 1964 års lag) föreslås bl. a. sådan ändring att åklaga

ren får större möjligheter att besluta om åtalsunderlåtelse utan att inhämta 

yttrande från socialt organ. Det föreslås också sådana änd1ingar i den lagen 

som betingas av socialtjänstreformen. 

Socialtjänstreformen träder i kraft den I januari 1982. De av den refor

men betingade ändringarna i 1964 års lag bör träda i kraft samtidigt. 

Utskottet har inte något att erinra mot förslagen i den delen. Detsamma 

gäller förslagen till ändringar i sakligt hänseende. vilka delvis tillgodoser 

önskemål som utskottet tidigare uttalat. Dock bör i förtydligande intresse 

vidtas en språklig jämkning i 3 § fjärde stycket på sätt framgår av utskot

tets hemställan. 

Vid detta ställningstagande bör riksdagen samtidigt anta förslaget till lag 

om ändring i rättegångsbalken såvitt gäller 20 kap. 7 och 7 a §§.i vilken del 

utskottet inte har något att erinra. 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen antar det i proposition 1981/82: 41 framlagda försla

get till lag om ändring i rättegångsbalkcn såvitt gäller 20 kap. 7 

och7a§§. 

2. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om ändring i lagen ( 1964: 167) med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare. dock med den ändringen att i 3 § fjärde 
stycket I efter "ringa."' tilläggs ordet "eller". 

Stockholm den 1 december 1981 

På justitieutskottets vägnar 

BERTIL LIDGARD 

Niirvarande: Bertil Lidgard (m). Lisa Mattson (sl, Eric Jönsson (s). Arne 
Nygren (sJ. Björn Körlof (m), Lilly Bergander (s), Gunilla Andre (c). Hans 
Pettersson i Helsingborg (sJ, Göte Jonsson (ml. Helge Klöver (si. Karl
Gustaf Mathsson (si. Bonnie Bernström (fp). Stina Eliasson (c). Margareta 
Amlren (fp) och Elis Andersson (c). 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 




