
Justitieutskottets betänkande 

1981/82:33 

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

Propositionen m. m. 

I proposition 1981182:41 har regeringen (justitiedepartementet) efter 

hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fogade 

förslag till 

1. lag om ändring i rättegångshalken, 

2. lag om ändring i lagen ( 1964:167) med särskilda hestämmelser 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. tl. (m). 

Utskottet har i ett betänkande under hösten 1981 (JuU 1981/82:21) 

hehandlat det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

rättegångshalken såvitt gäller 20 kap. 7 och 7 a §§ samt förslaget till lag om 

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

dare. I detta betänkande behandlar utskottet övriga förslag i propositionen· 

samt motionen. 

Rörande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet till vad 

som anförs i det följande under ruhriken Utskottet pi1 s. 4. Motionsyrkandet 

redovisas på s. 3. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har - i de delar de inte redan 

behandlats - följande lydelse. 

1 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalkcn 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalkcn 

dels att 20 kap. 7 §1 och 23 kap. 1 § skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i balken skall införas två nya paragrafer. 20 kap. 7 a § 1 och 23 kap. 

4 a §, av nedan angivna lydelse. 

1 Lag i detta avseende 1981: 1285. 
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Nu\'(/rande lydcl.1·e Föreslagen lydelse 

23 kap. 

Förundersökning 'kall inledas. 
si't snart p~ grund av angivelse eller 
e/jc.11 a11/1•d11ing .fi'>rekommcr. att 
brott. som hör under allmänt åtal. 
förövats. 

Hiir hrottet ullt·na.1·r '-'.fia angi-
1·d1e under allmänt iitltl. må. ch11r11 
a11gi1·dsc d skl'lt, .fi'irunda.1·iikni11g 
inledas, om a11gi1·e/se icke kan utan 
fara ll\Tal-tas: målsäganden skall 
duck. sti snart .1t:c k1111, 11nderriit
t11s. Angi1·cr han ej då brottet till 
åtal. skall förundersökningen ned
liigr:n.1·. 

I § 

Förundcr~ökning skall inledas stl 
snart dl!l på grunda\' angivelse eller 
m· annat skii/ Ji1111s anlt·dning af/ 
anta att ett brntt som hör under 
allmänt åtal har förövats. /)etta 
gäller, om int<' 1ul{?ot annat fii(ier 
a1· 4 a eller 22 ~-

Om d1•t kriil's angirc/se ji"ir atl 
brottet skull hiira under allmii111 
åtal. får fi'irundersökning trots det 
inledas utan angi1·c/.1·t'. om det in
nebär .fi1rc: att m-vakw en angi
i·el.ll'. I sä .fi1ll skall mdlscigandt'n 
underrättas snarast. Om d_e11n1• Jd 

·inte anRer brottet till :hal, skall för
undersökningen /i1gg11.1· nl'd. 

4a § 

Fiirundersiik111111-: fiir i·idiir<' liii:
Ras ned 

I. om fortsatt utrednin[? skulle 
kriii'a kosmader som inte står i rim
ligt .förhållande till sakem betydel
se och det dt'.\'.1·11tom kan antas all 
brottet i händelse 111· /ag/åring inte 
skulle leda till 1ulRon wåran' pil
följd än höter, 

2. om del Aan· antas all tlrnl ji'ir 
brottet i111e skulle komma att ske till 
fö(jd m· bestämmelser om tltalsun
derlåtel.H· i 20 kap. eller om särskild 
åtalsprii1·nin1-: samt J(irundcrsiik
nin[? inte kriin ur allmän synpunkt. 

0111.fi"irntsiillningarti'ir11t1 liigga 
ned en Firunder.1·iik11i11g enli[?t .fors
la stycket.fi'ire/igger redan innan en 
sådan har inletf.\', får det beslwas 
alt J('irundersöknin[? infl' skall inle
da\'. 

Beslut enliRt de1111t1 p11ragr11( 
meddelas av åklagare. Endast riks
åklaguren får heslwa. n<ir d1'1 kan 
antas att åtal i11te skulle komma all 
ske till _f(i(jd ar W kap. 7 ~ fdrsrn 
stycket 3. 

Denna lag träder i 1-..raft den I januari 1982. 
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3 Förslag till 
J,ag om ändring i sekretesslagen ( 1980: 100) 

Hiirigcnom föreskrivs all LI kap. 18 § ~ckretesslagen ( 1980: 100)1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

N111't11"t1ncll.' lvt!l.'l.11.' Fiirl'slagen lvdelsc 

9 kap. 
18* 

Sekretessen enligt 17 § första stycket gäller inte 

I. beslut huruvida t11al skall I. beslut huruvida åtal 'ikall 
väckas eller he.1/11t <1111 att lagga v[il.:kas. beslut om att fömndcr.~iik-
ned förundersiikning. ning i11tl' skall inledas samt beslut 

0111 att fi'imndcrsiik11ing skall liig
g11.1 ned . 

.., uppgift i än:nde om strafförefäggande eller föreläggande av ordnings
bot, 

3. uppgift Slin1 avser omh[indcr1agamlt: 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 I januari 1982. 

Motionen 

I den med anledning av propositionen väckta motionen 1981/82:88 av 

Inger Lindquist m. fl. (m) hemställs att riksdagen beslutar att 23 kap. 4 a § 

rättegångshalken. med avvikelse frfm regeringens förslag. skall ha följande 

lydelse. 

4a§ 

Förundersökning ffir vidare läggas ned om det kan antas att åtal för brottet 
inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om <ltalsunderlåtelse i 20 
kap. eller om särskild åtalsprövning samt förundersökning inte krävs ur 
allmiin synpunkt. 

Om förutsättningar för att lägga ned en förundersökning enligt första 
stycket föreligger redan innan en sådan har inletts. får det beslutas att 
förundersökning inte skall inledas. 

1 Lagen omtryl'.kt l<lKO: S80. 
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Ikslut enligt denna paragraf meddelas av {1klagare. Endast riksi\klagaren 
far besluta, niir det kan antas att fatal inte skulle komma att ske till följd av 20 
kap. 7 * första stycket 3. 

Utskottet 

l den del av propositionen som behandlas i detta betänkande lägger 

regeringen fram förslag om bl. a. vidgade möjligheter att lägga ned 

förundersökning. Propositionen bygger på förslag av åtalsrättskommitten i 

betänkandet (SOU 1976:47) Färre brottmål och remissbehandling därav. 

BesHimmelscr om förundersökning finns i 23 kap. rättegångsba\ken (RB) 

och i förundersökningskungöre\sen (1947:948). 

Enligt 23 kap. 1 * RB skall förundersökning inledas så snart det på grund 

av angivelse eller eljest förekommer anledning att brott som hör under 

allmiint åtal har förövats. 

Ett av syftena med förundersökningen är att ge underlag för åklagarens 

åtalsbeslut. Under förundersökningen skall sålunda utredas om brott har 

begåtts. vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl 

för åtal mot d~;·, misstänkte föreligger. Genom förundersökningen förbereds 

vidare riittcgångcn vid domstol. sft att erforderlig bevisning kan tas upp i ett 

sammanhang (2 §). 

Förundersökningen inleds av polismyndighet eller åklagare. Innan förun

dersökningen har inletts för enskild polisman hålla förhör och vidta annan 

åtgärd i syfte att utreda brottet, om åtgärden inte kan uppskjutas utan 

olägenhet. 
Är saken inte av enkel beskaffenhet, skall ledningen av förundersökningen 

övertas av åklagare så snart någon kan skäligen misstänkas för brottet. Även 

p{1 ett tidigare stadium kan åklagaren överta ledningen av förundersökning

en, om det iir påkallat av särskilda skäl t. ex. för att undersökningen skall 

kunna ske på ett ändamålsenligt sätt. Då förundersökningen leds av 

åklagare, har denne rätt att anlita biträde av polismyndighet. Han får också 

uppdra åt polisman att vidta särskild åtgärd som hör till undersökningen, om 

åtgärdens beskaffenhet tillåter det (3 § ). 

Om saken är av enkel beskaffenhet, stannar ledningen kvar hos 

polismyndigheten. I anvisningar som har fastställts gemensamt av riksåkla

garcn (IV\) och rikspolisstyrelsen anges olika slag av brottmål där saken i 

regel skall anses vara av enkel beskaffenhet (se RÅ:s cirkulär RÅC 

1:95). 

En förundersiikning kan komma att upphöra genom att den läggs ned. 

Detta skall enligt 23 kap. 4 § RA ske om ariledning inte längre finns till dess 

fullföljande. Liggs undersökningen inte ned. avslutas elen i princip med ett 

beslut i ~1talsfrågan. Aeslutet i Malsfrägan kan innebära att fltal väcks eller att 

:italsundcrliit.:lse meddelas. Beslutet kan naturligtvis också innebära att åtal 

inte väcks. 
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Befogenhet att besluta om nedläggning av förundersökning tillkommer 

förundersökningsledaren. Polismyndigheten torde dock endast i vissa fall ha 

befogenhet att lägga ned förundersökningen när någon blivit skäligen 

misstänkt för brottet. 

Regeringens förslag till vidgade möjligheter att lägga ned förundersökning 

uppt<ts i en ny 4 a * i 23 kap. RB. I paragrafens första stycke anges två 

särskilda ncdläggningsgrunder. 

Den första grunden avser s. k. disproportionsfall. Här förutsätts för att 

nedläggning skall få ske att en fortsatt utredning skulle kriiva kostnader som 

inte står i något rimligt förhållande till sakens betydelse. Dessutom förutsätts 

att det kan antas att brottet i fråga inte skulle leda till någon svårare påföljd 

iin böter. 

Den andra särskilda nedläggningsgrundcn i första stycket i den föreslagna 

nya 4 a § gäller fall då det kan antas att Mal för brottet inte skulle komma att 

ske till följd av bestämmelser om åtalsundcrlåtelse i 20 kap. RB eller om 

särskild åtalsprövning. En förutsättning för nedläggningsbeslut i dessa fall är 

att förundersökning inte krävs ur allmän synpunkt. 

I ett andra stycke föreslås en regel om att förundersökning inte behöver 

inledas om förutsättningar för nedläggningsbeslut enligt första stycket 

föreligger redan innan förundersökningen inle•ts. 

Möjligheten att besluta om att lägga ned eller att inte inleda förundersök

ning i de fall som avses i paragrafen föreslås i ett tredje stycke tillkomma 

enbart åklagare. Där föreslås vidare att RÅ förbehålls beslutandefunktionen 

när det är fråga om förutsedd åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § första 

stycket 3 RB (s. k. RÅ-fall). 

Lagändringen har föreslagits träda i kraft den I januari 1982. 

Yrkandet i motionen innebär att riksdagen skall avslå förslaget att 

förundersökning skall kunna läggas ned i de s. k. disproportionsfallen. 

Regeringens förslag i denna del innebär enligt motionärerna att man 

avkriminaliserar vissa gärningar "bakvägen" på ett sätt som inte står i 

överensstämmelse med viktiga rättspolitiska principer. Det är enligt 

motionärerna klart olämpligt att avkriminalisera genom att underlåta att 

beivra gärningar som riksdagen har förklarat vara brott; myndigheternas 

begränsade resurser bör inte föras in som ett direkt rekvisit i ett sammanhang 

som detta. 

Utskottet vill till en början erinra om att förslagen i propositionen får ses 

mot bakgrund av det rådande statsfinansiella läget med dess mycket 

begränsade utrymme för resursförstärkningar. Till bilden hör också den 

oroande utvecklingen av brottsligheten. Dessa omständigheter sammantag

na gör det särskilt angeläget att rättsväsendets. särskilt polisens. resurser 

fördelas så att de i större utsträckning sätts in för att i första hand bekämpa 

den allvarligare brottsligheten. 

Mot denna bakgrund ser utskottet i princip positivt p[1 de möjligheter till 

förundersökningsbegränsningar som regeringens förslag innebär för fall diir 
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kostnader och arbetsinsatser ter sig oproportionerliga eller i det niirmaste 

meningslösa niir man sätter dem i relation till elen samhiillsreaktion som kan 

komma i fråga. 

När det gäller de s. k. disproportionsfallen, som motionärerna tar upp, vill 

utskottet härutöver framhålla att regleringen. som enbart avser fall då 

bötesstraff skulle följa, tar sikte på brottsutredningar som har samband med· 

invecklade jorddelningsrättsliga eller granndagsriittsliga förhållanden (ex

empelvis angående markintr:1ng. vissa fall av egenmiiktigt förfarande. 

olovligt fiske och olovlig jakt). I sådana fall kan utredningen inte sällan 

tänkas bli synnerligen omfattande och tidskriivande. och det framstår enligt 

utskottets mening inte som rimligt att här vidmakthålla kravet på en absolut 

förundersökningsplikt. Den förslagna nya ncdläggningsmöjligheten kan 

tillämpas även i andra fall, där det behövs tid~kiävande brottsutredningar 

och där lagföringen inte skulle;: leda till svårare påföljder än böter. 

Utskottet vill emellertid understryka att elen nya möjligheten - såsom 

också departementschefen framhåller - inte får utnyttjas slentrianmässigt. I 

den praktiska tillämpningen mi\ste i varje siirskilt fall noga prövas om skiilen 

att lägga ned förundersökningen väger över dem som talar däremot. Skäl 

som talar mot en nedläggning kan - som departcmentschefcn utvecklar i 

specialmotiveringen till bestämmelsen - vara angcliigcnhcten ur allmän 

synpunkt att undanröja ett oklart rättsläge eller olika hänsyn till målsägan

dens intressen. 

Utskottet vill så till vida ställa sig bakom tankegångarna i motionen att 

utskottet instämmer i uppfattningen att avkriminalisering i princip bör ske på 

så sätt att det ifrågavarande straffstadgandet ändras eller upphävs. Som 

framgår av det nyss anförda förutsätter emellertid den föreslagna regleringen 

beträffande de s. k. disproportionsfallen en nyanserad avvägning i varje 

särskilt fall mellan olika föreliggande intressen, och den triiffas därför inte av 

resonemanget i motionen. Inte heller finner utskottet andra principiella skäl 

tala mot regeringens förslag. 

Med hänsyn till det sagda och då den av regeringen föreslagna ordningen 

onekligen skulle innehära värdefulla möjligheter till hushållning med knappa 

resurser tillstyrker utskottet regeringsförslaget i denna del och avstyrker 

bifall till motionen. 

Utskottet har inte heller något att erinra mot den reglering som i övrigt 

föreslås i 4 a *· Dock hör lagtexten jämkas språkligt på sätt framgär av 

utskottets hemställan. 

Lagförslagen i övrigt - i den del de behandlas i detta betänkande -

föranleder inget annat uttalande fdrn utskottets sida än att tidpunkten för 

ikraftträdandet bör hestämmas till den I juli 1982. 
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Utskottet hemställer 

1. att riksdagen med avslag pft motion 1981/82:88 antar det genom 

proposition 1981/82:4 I framlagda förslaget till lag om ändring i 

rättegångsbalken såvitt gäller 2J kap. 4 a §. dock med den 

ändringen att i första stycket 1 efter "böter ... tilläggs ordet 

"eller". 

2. att riksdagen antar det under I nämnda lagförslaget såvitt gäller 

23 kap. I §. 

3. att riksdagen antar det under I nämnda lagförslaget såvitt gäller 

ikraftträdande bestämmelsen med den ändringen att tidpunkten 

för ikraftträdandet bestäms till den I juli 1982, 

4. att riksdagen antar det genom propositionen framlagda försla

get till lag om ändring i sekretesslagen (1980: 1()0), dock med 

den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till 

den 1 juli 1982. 

Stockholm den 23 februari 1982 

På justitieutskottets vägnar 

BERTIL LIDGARD 

Närvarande: Bertil Lidgard (m). Lisa Mattson (s). Åke Polstam (c). Eric 
Jönsson (s). Hans Petersson i Röstånga (fp). Arne Nygren (s), Lilly 
Bcrgander (s), Gunilla Andre (c). Göte Jonsson (m), Helge Klöver (s). Ella 
Johnsson (c). Karl-Gustaf Mathsson (s). Bonnie Bernström (fp). Ulla-Britt 
Åbark (s) och Bengt Nylund (m). 

Reservation 

Bertil Lidgard (m). Göte Jonsson (m) och Bengt Nylund (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 5 med "Mot denna" 

och slutar på s. 6 med "utskottets hemställan" bort ha följande lydelse: 

Mot denna bakgrund finner utskottet det angeläget att man överväger 

möjligheterna till förundersökningsbegränsningar. 

I fråga om de s. k. disproportionsfallen. som motionärerna tar upp, måste 

emellertid enligt utskottets mening konstateras att den reglering som 

regeringen här förordar för alltför långt och inte står i överensstämmelse med 

hävdvunna rättspolitiska principer. Regleringen tar sikte på brottsutredning

ar som har samband med invecklade jorddelningsrättsliga och grannelags

rättsliga förhållanden (markintrång. vissa fall av egenmäktigt förfarande, 

olovligt fiske och olovlig jakt). Även om utredningsarbetet i sådana fall inte 

sällan kan tänkas bli mycket omfattande och tidskrävande. måste det 
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samtidigt beaktas att det i dessa sammanhang ofta är fråga om allvarliga 
intrång i eller angrepp mot den enskilda äganderätten. Den relativt fasta 

reglering som regeringen härvidlag förordar innebär att man i princip - för 

brott av detta slag-upphäver kravet på absolut förundersökningsplikt. Detta 

kan sägas innebära en avkriminalisering "bakvägen", och enligt utskottets 

mening bör en avkriminalisering inte ske under hänvisning till begränsade 

resurser utan efter övervägande i sedvanlig ordning av straffviirdet i de olika 

gärningar som lagstiftaren bedömt vara så skadliga att de kriminaliserats. 

Det anförda leder utskottet till uppfattningen att den nya 4 a §i 23 kap. RB 

bör ges den lydelse som föreslagits i motionen. Utskottet tillstyrker således 

bifall till motionen. 

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha följande lydelse: 

1. att riksdagen med anledning av proposition 1981/82:41 och med 

bifall till motion 1981182:88 antar det genom propositionen 

framlagda förslaget till lag om ändring i rättcgångsbalken såvitt 

gäller 23 kap. 4 a §,dock med den ändringen att lagrummet ges 

den lydelse som föreslagits i motionen. 

GOT AB 70594 Stockholm l 9X2 


