
Justitieutskottets betänkande 

1981/82:55 

om användningen av klinisk undersökning vid misstanke om 
trafiknykterhetsbrott (prop. 1981/82:162) 

Propositionen 

I proposition 1981/82:162 har regeringen (justitiedepartementet) före
slagit riksdagen 

dels att anta ett i propositionen framlagt förslag till lag om ändring i 
lagen ( 1976: 1090) om alkoholutandningsprov, 

dels berett riksdagen tillfälle att ta del av vad chefen för justitiedeparte
mentet har anfört om kliniska undersökningar i mål om ansvar för trafik

nykterhetsbrott. 

JuU 1981/82:55 

Utskottet 

Som resultat av en utredning som initierats av riksdagen (JuU 1979/ 
80: 11, rskr 90) förordas i propositionen att användningen av kliniska 
undersökningar i mål om trafiknykterhetsbrott skall begränsas. Den för
ordade ordningen innebär att sådana undersökningar, som utförs av läka
re, i regel skall göras endast när en fordonsförare som misstänks för 
trafiknykterhetsbrott kan antas vara påverkad av annat berusningsmedel 
än alkohol eller när annars särskilda skäl för läkarundersökning förelig
ger. I propositionen föreslås en mindre jämkning i lagen om alkoholutand
ningsprov. Den nya ordningen föreslås genomförd med verkan fr. o. m. 

den I juli 1982. 
I likhet med vad som f. n. är fallet skall den nya ordningen inte regleras 

i lag utöver vad som följer av reglerna i rättegångsbalken om kroppsbesikt
ning. Den närmare reglering i ämnet som behövs kan tas in i föreskrifter 
och allmänna råd utarbetade av riksåklagaren, rikspolisstyrelsen och so

cialstyrelsen i samråd. 

Utskottet har inte någon erinran mot att användningen av kliniska 
undersökningar vid misstanke om trafiknykterhetsbrott begränsas på det 
sätt som har angetts i propositionen. 

Enligt vad utskottet har erfarit kommer de nyss nämnda myndigheternas 
föreskrifter och allmänna råd inte att hinna utfärdas förrän efter komman

de halvårsskifte. Detta bör dock enligt utskottets mening inte hindra att 
reformen genomförs vid den tidpunkt som föreslagits i propositionen. 
Utskottet utgår härvid från att provisoriska föreskrifter och allmänna råd 

i ämnet i mån av behov kommer att utfärdas. 
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Utskottet tillstyrker den föreslagna ändringen i lagen om alkoholutand

ningsprov. 

Utskottet hemställer 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört om kliniska undersökningar i mål om ansvar för 

trafik nykterhetsbrott, 

2. att riksdagen antar det genom proposition 1981/82:162 framlag
da förslaget till lag om ändring i lagen (1976: I 090) om alkohol

utandningsprov. 
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