
.Justitieutskottets betänkande 

1981/82:7 

om säkerhetskontroll t·id domstolsförhandlingar (prop. 1980/81: 114 
jämte motioner) 

Propositionen m. m. 

I propositilln l<J80/8 I: 11..J har regeringen (justitiedepartementet) dtcr 

hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta i propositionen framlagda 

förslag till 

I. lag om siikerhetskontroll vid domstolsförhandlingar. 

" lag om ändring i riittegi"ingsbalken. 

3. lag 0111 iindring i lagen ( 1973: 188) 0111 arrendeniimnder och hyresniimn

dcr. 

..i. lag om ändring i lagen (I <J76:839) om statens va-nii111nd. 

Rörande propositionens huvudsakliga innchf11l hänvisar utskottet till vad 

som anförs i det följande under rubriken Utskottet p{1 s. 6. 

I samband med propositionen behandlar utskottet de med anledning av 

propositionen väckta motionerna 1980/81 ::2036 av Christina Rogestam (e) 

och 1980/81 :2037 av Lars Werner m. fl. (vpk). 

Konstitutionsutskottet har avgett yttrande i ärendet s[1vitt gäller frågan 

huruvida 2 kap. 12 ~ regeringsformen p:1kallar annan avgränsning av 

tilliimpningsonmldet för siikerhetskontroll iin den som har föreslagits i 

propositionen. Yttrandet (KU 1981/82::2 y) fogas som hilaga till detta 

betänkande. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse. 

I Riksdagen /98/i82. 7 sam/. Nr 7 

.JuU 1981/82: 7 
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1 Förslag till 
Lag om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Säkerhetskontroll enligt denna lag får äga rum. om det till följd av 

särskilda omständigheter finns risk för att det i samband med en domstols

förhandling kan komma att förövas brott som innebär en allvarlig fara för 

någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. 

2 § Beslut om säkerhetskontroll meddelas av domstolen efter samråd med 

polismyndigheten och. i brottmål, åklagaren. När fråga om säkerhetskon

troll skall prövas före förhandlingen, fattas domstolens beslut av den 

tillämnade ordföranden vid förhandlingen. 

3 § Säkerhetskontroll omfattar åhörare och dem som har kallats att närvara 

vid förhandlingen. Kontrollen avser dock inte rättens ledamöter och andra 

som skall närvara vid förhandlingen på grund av utövning av allmän tjänst 

och inte heller advokater. Domstolen får. om särskilda skäl talar för det. 

undanta andra personer från kontrollen. 

4 § Säkerhetskontroll skall utföras av polisman efter närmare anvisningar av 

polismyndigheten. 

5 § Vid säkerhetskontroll skall vapen och andra föremål som är ägnade att 

komma till användning vid brott som avses i 1 §eftersökas. För detta ändamål 

får kroppsvisitation äga rum. Väskor och andra föremål som medförs till eller 

påträffas i rättssalen eller lokaler som hör till denna får undersökas. 

6 § Den som inte underkastar sig föreskriven säkerhetskontroll skall vägras 

tillträde till förhandlingen. 

Om någon annan än en åhörare vägrar att underkasta sig säkerhetskon

troll, skall detta omedelbart anmälas till domstolen. Domstolen skall då 

avgöra om den som har vägrat att underkasta sig säkerhetskontroll skall 

undantas från denna. Får den som vägrar att underkasta sig säkerhetskon

troll hämtas till domstolen. om han uteblir, får domstolen förordna att han 

trots sin vägran skall undergå säkerhetskontroll. 

Den som inte tillåter undersökning av väska eller annat föremål skall, om 

det inte kan anses olämpligt, beredas tillfälle att lämna föremålet till 

förvaring. Lämnas föremålet till förvaring, får tillträde inte vägras. 

7 § Påträffas vid säkerhetskontroll något sådant föremål som avses i 5 § och 

tas det inte i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall den hos 
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vilken föremålet påträffas uppmanas att lämna det ifrån sig för förvaring. Är 

innehavaren till ett påträffat föremål okänd, får det omhändertas. 

Den som inte efterkommer uppmaningen får avlägsnas från domstolslo

kalen, om ej annat följer av tredje stycket. 

Om någon annan än en åhörare inte efterkommer en uppmaning som avses 

i första stycket, skall detta omedelbart anmälas till domstolen. Domstolen 

skall då avgöra om den som har vägrat att lämna föremålet ifrån sig skall få 

tillträde utan att lämna det ifrån sig. Får den som vägrat att lämna ifrån sig 

föremålet hämtas till domstolen, om han uteblir. får domstolen förordna att 

föremålet trots hans vägran skall omhändertas för förvaring. 

8 § Föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt denna 

lag skall förvaras på betryggande sätt. Om det begärs, skall bevis om att ett 

föremål har lämnats till förvaring eller omhändertagits utfärdas. Föremålet 

skall återlämnas till den som har lämnat det till förvaring eller från vilken det 

omhändertagits när denne lämnar rättssalen eller lokaler som hör till 

denna. 

9 § Kroppsvisitation som iir av mera viisentlig omfattning skall verkställas i 

enskilt rum och om möjligt i vittnes närvaro. Kroppsvisitation av kvinna får 

verkställas eller bevittnas endast av kvinna, om undersökningen inte sker 

genom elektrisk metalldetektor. ' 

10 § Domstolens beslut enligt denna lag får inte överklagas. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 9 § rättegångsbalken skall ha nedan angiv

na lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 
9 §I 

Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid 

rättens sammanträden och att meddela de föreskrifter som behövs. Han får 

utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder otillbörligt. 

Han får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika triingscl. 

I Senaste lydelse 1980:262. 

1 • Riksdagen l<J8/!l:i2. 7 sam/. Nr 7 
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Nuvarande lydelse Föreslagen- lydelse 

Rätten får förbjuda att annan tar upp förhör på fonetisk väg, om det kan 

antas att upptagningen så besvärar den som hörs att det blir till men för 

utredningen. Fotografi får inte tas i rättssalen. 

Om någon som har utvisats tränger sig in i rättssalen eller om någon i övrigt 

inte lyder en tillsägelse som har meddelats för att upprätthålla ordningen får 

rätten förordna att han omedelbart skall tas i häkte och kvarhållas där så 

länge sammanträdet varar, dock inte längre än tre dagar. 

Om säkerhetskontroll i•id dom

stolsförhandlingar finns särskilda 

föreskrifter. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Härigenom föreskrivs att 27 §lagen (1973:188) om arrendenämnder och 

hyresnämnder1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

27 §2 

Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet och ordning vid 

domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd. Expert som avses i 5 § 

andra stycket denna lag får närvara vid hyresnämndens överläggning till 

beslut. 

Bestämmelserna i lagen (1981 :000) 

om säkerhetskontroll vid domstols

förhandlingar får tillämpas vid 

nämnd. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 

1Lagen omtryckt 1980:97. 

~Senaste lydelse 1980:215. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd 

Härigenom föreskrivs att 17 §lagen (1976:839) om statens va-nämnd skall 

ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 § 

Vid nämndens sammanträden och vid besiktning föres protokoll. 

Bestämmelserna i 5 kap. rätte

gångsbalken om offentlighet vid 

domstol gäller i tillämpliga delar. 

Bestämmelserna i 5 kap. rätte

gångsbalken om offentlighet vid 

domstol och i lagen (1981:000) om 

säkerhetskontroll vid domstolsför-

handlingar gäller i tillämpliga de

lar. 

Nämnden är berättigad att för sina sammanträden förfoga över behövliga 

lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad, som ej är för tillfället 

upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlokal. 

Uppkommer särskilda kostnader skall de ersättas. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1981. 
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Motion<'r 

I motion l lJX0/81 :21136 av Christina Rogestam ( c) hemstiilb hetri"iffailde 

den föreslagna lagen om siikerhetskontrnll vid domstolsförhandlingar att 

riksdagen beslutar om följande lydelse av I *· 
Siikerhetskontroll enligt denna lag fiir iiga rum, om det till följd av 

siirskilda omstiindighcter finns risk för att det i samband med förhandling vid 

allmiin domstol om ansvar för brott. på vilket kan följa fängelse i mer iin ett 

<lr. kan komma att förövas bro!! som innebär allvarlig fara för n<'1gtins liv. 

hiilsa eller I"rihl'l eller för omfatta;1ck förstörelse av egendom. 

I motion 1981l/81:2037 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemstiills 

1. att riksdagen avslf1r proposition 1980/81: 114. 

2. att riksdagen hemställer att regeringen {1terkommer med ett nytt 

lagförslag om siikerhetskontroll vid domstolsförhandlingar i enlighet med 

vad som anförts i motionen. 

t:tskottet 

/11/cdning 

Det förekommer att domstolar av säkerhetsskäl kräver att de som bevistar 

en rättegång underkastar sig kontroll t. ex. i form av kroppsvisitation. 

Justitieombudsmannen uppmärksammade år 1976 regeringen på att det 

enligt hans uppfattning inte fanns något lagligt stöd för sf1dana kontroller. 

Även riksdagen har uppmärksammat bristen på lagreglering ( KU 1975/76:56 

s. 33. rskr 414). Mot bakgrund hiirav uppdrog regeringen åt domstolsvcrkct 

att utreda frågan om kontroll och säkcrhetsåtgärder för att skydda allmiin 

ordning och säkerhet vid domstolsförhandlingar samt att liigga fram förslag 

till författningsmiissig reglering. Domstolsverket redovisade ;lr 1980 uppdra

get i promemorian Säkerhetskontroll vid domstolsförhandling. Promemori

an har remissbehandlats. Förslaget i den nu aktuella propositionen bygger på 

promemorian och remissyttrandena över den. Lagrådet har yttrat sig i 

ärendet och har därvid framfört vissa erinringar vilka har beaktats i 

propositionsförslaget. En ledamot av lagrådet godtar inte förslaget sf1vitt 

giiller tillä .• 1pningsområdet för lagstiftningen. 

I'ropositinnrns huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en lag om säkerhetskontroll vid domstolsförhand

lingar. Enligt förslaget skall säkerhetskontroll få ske om det till följd av 

siirskilda omständigheter finns risk för att det i samband med en domstols

förhandling kommer all begås brott som innebär allvarlig fara fiir ni1gons liv. 

hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Vid kontrollen 

skall vapen och andra föremitl som är iignade att komma till anviindning vid 

s{1dant brott eftersökas. Kontrollen sker i form av kroppsvisitation och 
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undersökning av viiskor m. m. Den omfattar i\hörare nch andra som skall 

niirvara vid förhandlingen. Undantagna iir dock riittens ledamiiter, andra 

som iir niirvaran(k pf1 grund av utövningen av allmiin tjiinst och advokater. 

Även andra personer kan undantas. Tvimgsmiissig siikerhetskontroll kan ske 

av den som far hiimtas till domstolen om han utehlir. Annan person som inte 

underkastar sig säkerhetskontroll skall viigras tilltiiide till förhandlingen. 

Det iir domstolen som beslutar om siikerhetskontroll medan genomförandet 

ankommer pf1 polisen. Den föreslagna lagen omfattar alla slags domstols

förhandlingar. Propositionen inne häller ocks[1 förslag till si1dana lagändring

ar som giir att bestiimmelserna om säkerhetskontroll blir tilliimpliga vid 

arrende- och hyresnämnderna och vid statens va-niimnd. 

Lagstiftningen har föreslagits triida i kraft den I juli ILJXI. 

/ \l/111ii11t 

I propnsitionen uppger departementschefen att ett Linnetecknande drag i 

de senare iircns brottsutveckling iir att elen grova brottsligheten har ökat. 

I Ian tecknar en bild av denna brottslighet och anför hiirvid att den ofta är 

organiserad och har internationell anknytning och att den utmiirks av 

höggradig hiinsynslöshet och likgiltighet för miinniskors liv. Han siigcr vidare 

att stora ekonomiska intressen inte siillan iir involverade i detta slag av 

brottslighet och att de inblandade för det mesta riskerar limga fängelsestraff. 

Mot bakgrund av vad som nu har redovisats mastc man enligt dcpartements

chcfcn allvarligt riikna med risken för att det i samband med vissa 

domstolsfiirhandlingar företas v[ildsaktioncr. t. ex. vid fritagningsförsök. 

Enligt utskottets mening inger den bild departcmentschcfrn tecknat oro 

och utskottet vill inledningsvis slå fast att det, som departementschefcn 

anger, iir angeläget att man genom olika :°!tgiirder försöker minska riskerna 

för väldshandline;ar vid domstolsförhandlingar och bereda ahörare och dem 

som medverkar i förhandlingen ett tillfrcdsstiillande skydd. Detta giiller inte 

minst mot bakgrund av att det, som departementschefen anför. för ett fritt 

och demokratiskt samhälle är av grundläggande betydelse att domstolarna 

kan verka fritt och i möjligaste mån är skyddade mot angrepp som päverkar 

eller förhindrar det rättsliga förfarandet. 

Förslaget i propositionen innebär att en domstol som villkor för 

allmiinhetens tillträde till en förhandling i vissa fall får hesluta att 

kroppsvisitation och undersökning av väskor m. m. skall iiga rum. Hiiri

genom innebär förslaget. som departementschefcn och konstitutionsutskot

tet påpekar, inskriinkningar i några av de grundläggande rättigheterna som 

medborgarna är tillförsiikrade enligt föreskrifterna i 2 kap. regeringsformen. 

111 * i detta kapitel föreskrivs nämligen att domstolsförhandlingar skall vara 

offentliga och enligt 6 ~ iir varje medborgare gentemot det allmänna skyddad 

mot kroppsvisitation och liknande intr~mg. Regeringsformen medger dock 

att dessa rättigheter begränsas. För att sä skall rn ske uppställs vissa krav. 
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Aktuell i detta sammanhang är. som konstitutionsutskottet anför, särskilt 

den i 2 kap. 12 §intagna föreskriften att en riittighctsbegränsning aldrig får gi1 

utöver vad som är nödviincligt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 

den. 

Innan man tar ställning till om domstolarna skall ha möjlighet att anordna 

säkerhetskontroll enligt elen föreslagna lagstiftningen maste man enligt 

utskottets mening. bl. a. med hiinsyn till att det gäller inskränkningar i 

grundlagsskyddade rättigheter, först undersöka om det finns möjlighet att 

uppnå ett tillfredsställande skydd på annat sätt. 

Domstolsverket har undersökt vilka förebyggande åtgiirder som kan 

komma i fråga för att lösa säkerhetsfri1gorna vid domstolsförhandlingar och 

departementschcfen redovisar dem i propositionen. Enligt utskottets mening 

visar den genomgången övertygande att det- som dcpartemcntschcfen anför 

- är uppenbart att risken för väpnat våld kvarstår om möjligheten inte finns 

att, vid sidan av bevakning och andra förebyggande ätgiirder. anordna 

särskild kontroll av dem som bevistar vissa rättegångar. Utskottet anser 

sålede:; att möjligheten att föranstalta om säkerhetskontroll inte kan 

avvaras. 

Enligt utskottet är det. bl. a. av rättssäkerhetsskäl. otillfredsställande att 

det brister i författningsreglering när det gäller förutsättningarna m. m. för 

att anordna säkerhetskontroll. Utskottet förordar därför att en lag i ämnet 

införs. Redan i detta sammanhang vill utskottet betona att en lagstiftning om 

säkerhetskontroll måste utformas och tillämpas restriktivt. Utskottet vill 

också framhålla att avsikten med en lagreglering inte är att förekomsten av 

säkerhetskontroller skall öka. utan endast att klarlägga de formella 

förutsättningarna för sådan kontroll. 

Beträffande vissa enskildheter i lagregleringen utvecklar utskottet sina 

ståndpunkter närmare i det följande. 

Tillämpningsområdet för säkerhetskontroll 

Enligt I ~ i den föreslagna lagen om säkerhetskontroll vid domstolsför

handlingar skall säkerhetskontroll få ske om det till följd av särskilda 

omständigheter finns risk för att det i samband med en domstolsförhandling 

kan komma att förövas brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa 

eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. Säkerhetskontroll 

skall sålunda kunna äga rum vid de allmänna domstolarna, dvs. högsta 

domstolen, hovrätterna och tingsrätterna, vid de allmänna förvaltnings

domstolarna. dvs. rcgeringsrättcn. kammarrätterna. länsrätterna och mel

lankommunala skatteriittcn, samt vid hostadsdomstolcn. krigsrätterna •. 

försäkringsöverdomstolen. försäkringsrätterna, patentbesvärsrättcn, mark

nadsdomstolcn och arbetsdomstolen. Propositionen innehåller också förslag 

till sådana lagändringar som innebär att säkerhetskontroll - under de 

förutsättningar som nyss har angivits - skall kunna iiga rum vid arrende-
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nämnderna. hyresnämnderna och statens va-niimnd. 

I motionerna framförs den uppfattningen att säkerhetskontroll bara biir ft1 

ske i samband med förhandlingar i bwtt111{1l. I motion 2113<i i1bcn1pas den 

tidigare niimnda bestiimmcben i regeringsformen som fiireskriver att en 

begriinsning av grundlagsskyddade fri- och riittigh..:tcr aldrig for g;'1 uti.ivl'r 

vad som iir nödviindigt med hiinsyn till det iindamid som har föranlett den. 

Enligt motitiniiren kan en si1dan nödviindighet inte anst'S föreligga annat iin 

niir det giiller vissa brottm{1l. Liknande synpunkter förs fram i motion 2ll37. I 

den motionen anförs ncks{1 att det inte finns nt1gra praktiska skiil st1111 talar för 

att lagstiftningen skall giilla vid alla slags förhandlingar. 

Enligt utskottets mening iir det. stim lagri1det anför. otvivelaktigt i m;tl om 

ansvar för griivre brott som riskerna för viildshandlingar och diirmed ocksti 

bd10vet av siikerhetskontroller iir stiirst. Utskot!L't anser dock att man inte 

kan utesluta att det finns risk för att v;ildshandlingar beg{ts iiven vid 

förhandlingar i andra typer av rni1l - iiven om det chi inte behöver vara fr;lga 

om v~1ldshandlingar som har sin bakgrund i den ofta intl'rnationellt inriktade 

brottslighet som har niirnnts tidigare. Som exempel pa s~idana miil kan i 

anslutning till vad lagddet anför niimnas värdnadsmt1l i allmiinna domstlllar 

och mål om flyttning av barn i liinsrätter. 

Av formuleringen av 1 * i den föreslagna lagen om siikerhetskllntroll 

framg<ir att siikerhetskontroll - oavsett vilken typ av m;il förhandlingen avser 

- endast kan komma alt iiga rum under mycket speciella förutsiittningar som 

endast kan tiinkas intriiffa i ett mycket begriinsat antal fall. Med hiinsyn 

hiirtill och tk1. som följer av det sagda. lagstiftningen. sllrn konstitutionsut

skottet anför. h[1ller sig inom ramen för de riittighetsbegriinsningar som för 

anses tilli1tna enligt regeringsformen anser utskottet att man inte bör avsti1 

fr{m möjligheten att förordna om siikerhetskontroll iiven i samband med 

förhandlingar i andra mitl eller iirenden iin brottmitl. Den _l!riinsdragning för 

lagstiftningens tilliimpningsomrfale som har fiirt>slagits i propositionen far 

enligt justitieutskottets mening - i linje med vad kllllstitutil'llSUtskottd 

anfört - godtas. 

I sammanhanget vill utskottet understryka vikten av att det i varjL' fall noga 

priivas om man kan uppni"1 tillräcklig säkerhet genom bevakning och andra 

förebyggande Mgiirder. I de fall s(1 iir möjligt fftr siikerhetskontroll i L'lllighet 

mi:d vad som framg<ir av propositionen inte iiga rum. 

Bcsluranile organ nr. 111. 

Enligt 2 ~ i di:n föreslagna lagen om siikerhetskontroll vid domstolsför

handlingar iir det domstolen som. efter samr:'1d med polismyndigheten och i 

brottm:il. {1klagaren. fattar beslut om siikerhetskontroll. I motinn 21137 

hiivdas att beslut om siikerhetskontwll endast bör fä fattas av plllitiskt 

ansvarig instans. lämpligen regeringen. 
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Enligt utskottets mening 111i"1stt: den domstol diir fi:irhandlingt·n skall iiga 

rum anses \·ara hiist skickad att a\·giira om <ikerhdskontroll behii\'s. inte 

minst dtt'rsom det som ett led i bedömningen alltid skall ing<i vilka 

mi.ijlighctcr dt·t. med hiinsyn till utformningt:n a\' domstolens hikalcr. finns 

att föri:::bygga risken för \'<ildsdiid genom hc\'akning. avspiirrning och 

liknande atgiirdcr. utan att utnyttja miijlighetcn enligt den frireslagna 

lagstiftningen. Även andra prakti~ka skiil. bl. a. tidsfaktorn. talar i samma 

riktning. Diirtill kommer att det enligt utskottets uppfattning av principiella 

skiil kan vara av viirde att domstolarna har ett sjiil\·stiindigt ansvar för beslut 

a\' det slag som det hiir iir fraga om. Ltskotlt't godtar s<iledes den i 

propositionen föreslagna regleringen. 

Enligt ett uttalande av departcmentschden torde beslut om siikcrhctskon

troll böra avfattas skriftligen och det bör ansli-1s i domstolens lokaler. 

I motion 2037 anförs att det inte iir tillriickligt att beslut om siikerhets

kontroll ansliis i domstolens kikaler utan kungörelseförfarandet biir vid-

gas. 

Utskottet vill framhi1lla att det givetvis iir angeHiget att beslut om 

siikerhetskontrnll i möjligaste mim fattas och görs offentligt i god tid före 

förhandlingen. När det giiller den i iircndt't hiivdade uppfattningen att ett 

offentliggörande i god tid iir av viirde frim anonymitetssynpunkt vill utskottet 

framh<illa att kontrollen gi1r ut pi1 att forska efter vapen och andra farliga 

föremiil. Som konstitutionsutskottet framht1ller iir ni1gon granskning av 

handlingar stiiedes inte aktuell och man behöver diirför inte befara att den 

förslagna lagstiftningen skall leda till ett obehi\rigt röjande a\· innehMlet i 

personliga d(lkument. I s;1111manhanget vill utskottet ocksi1 erinra om att den 

föreslagna regleringen innebiir att den som vill bevista en riittcg{mg vid vilken 

det sker siikerhetskontroll skall - om det inte kan anses oliimpligt -- beredas 

tillfälle att liimna till förvaring viiskor och andra föremi1I som han inte vill 

skall undersökas. 

Med hänvisning till vad som nu anförts och dä det inte har framkommit 

ni1got som visar att det finns behov av ett vidare kungiirclseförfarandc iin det 

som regeringen sMunda har förordat finner utskottet att det inte finns skid till 

niigon {1tgiird fr{rn riksdagens sida med anledning av vad som anfrirts i motion 

2037 i detta hiinseende. 

Pcr.1m1krNl'f'11 

Lagförslaget innebiir att siikerhetskontrollen omfattar {1hörare och dem 

som kallats till förhandlingen. r:rrm kontrnllcn undantas dock riittcns 

ledamöter och andra som skall niirvara \·id förhandlingen p:1 grund av allmiin 

tjiinst och <1dvokater. Vidare far domstolen. om siirskilda skiil talar for det. 

undanta andra personer fr~m kontrollen. Enligt \·ad departementschcfen 

uttalar kan siirskilda skiil till undantag föreligga betriiffande s{1dana personer 

vilkas stiillning liknar de generellt undantagnas. 
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I motion ~1137 rikt;is indndningar nwt denna rL·glering: att gL'nt~rellt 

undanta aclvokall'r och att medge domstokn att undanta pL'I"SOnt'r \'ar~ 

stiillnin)l liknar de gt'nerellt undantagnas gi1r enligt motinniirL'rna ut (iver 

(inskt'mitlet att alla skall bt'handlas lika infrir lagt'n. 

Förslagl'l i prnpositinnen i denna del inncbiir att adnikater aldrig kommn 

att undukasu1s siikcrhl'tskontroll oavsl'tt varför de bt'\·istar t'n riittt'g{mg. 

Hiirigenom fitr advokatt'rna niir det giilkr siikerhetskontroll i:n siirstillning i 

förhiillande till andra. 

Enligt utskottets mening kan det for tillgodosi:ende av intressi:t av insyn i 

dnmstolsverksamllL'tl'n vara a\' viirdt' att det finns en katl'gnri pi:rsoner som 

utan siirskild omg<'1ng kan bevista alla slags riitteg<mgar. i\kd hiinsvn hiirtill 

och till uppbyggnaden av det svenska advokatviis.:'ndet finner utskottl't att 

förslaget att advokater skall vara gt'nt'rellt undantagna far godtas. I detta 

sammanhang vill utskottet ocksä erinra om att advokater har en siirstiillning 

nilr det giilkr möjligheten till kontakter med anh<illna. hiiktade och dem som 

iir intagna i kriminalvi1rdsanstalt. 

Utskottet anser ocks.I att domstolarna bör ha möjlighet att besluta om 

undantag i vissa fall: en annan ordning skulle. med hiinsyn hl. a. till att det iir 

fri1ga om iitgiirder av mycket genomgripande slag. kunna kda till orimliga 

konsekvenser. Utskottet vill i sammanhanget pi1peka att iiv..:n andra 

personer iin de vars stiillning liknar de generdlt undantagnas kan undantas 

fri·rn kontroll: avgörande for bedömningen skall naturligtvis vara de 

sii ke rhctsmässiga aspe k tema. 

Utskottet vill avslutningsvis framh{1lla vikten av all domstolarna. iiven niir 

möjligheten att förda siikerhetskontroll blir lagreglerad. i första hand 
I 

försi·iker uppn<\ säkerhet vid dömstolsförhandlingar genom aYspiirrning. 

bevakning och andra förebyggande ittgiirder. Utskottl't iir dock medvetet nm 

att m{inga domstolslokaler iir byggda p;i etl si1dant siitt att dl't kan vara sv<1rt 

att i niigon stiirre utstriickning vidta förebyggande i1tgiirder som iir effektiva. 

Enligt utskottl'ts mening iir det angeliiget att detta uppmiirksammas Yid 

ombyggnad och planering av domstolslokaler. I detla sammanhang vill 

utskottet ock<\ erinra om att syftl't m..:d dt.·n föreslagna lagstiftning..:n iir att 

öka möjligheterna att förebygga \'<lldsdi1d i direkt samband med domstols

förhandlingar. Om det annars uppstiir risk för viildshandlingar i lokaler diir 

.:'n domstol iir inrymd iir lagen inte tilliimplig. 

Utskottet vill slutligen framh{tlla att man niir det giiller lagstiftning pi1 etl 

tidigare oreglerat omri1de alltid milste riikna med att tiWimpningi:n av den 

nya lagstiftningen ger erfarenhet..:r S(lm kan p~ikalla frirfattningsiindringar. 

l\.kd hii11srn hiirtill od1 nh1t bakgrund inte minst av att forutsiittningarna att 

vidta förebygg.and..: siik..:rhetst1tgiirckr skiljer sig mellan olika domstolar iir 

dl't angeliiget att tilliimpningen a\· den nya lagstiftningen följs noga. 
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Den nva lagstiftningen hiir triida i kraft d..:n I januari ILJ82. 

Utiiwr \'ad s(lm har anförts i d..:t fi.ircg;knde fi\ranlcdn propositionen eller 

n_rntionerna inte ni1gllt uttalande fr~in utskottets sida. 

U1skoltl'IS lie111s1iilla11 

Utskottet hemstiiller 

I. bctriiffande 11\'.\'/ag ini proposition 1980/8/://..f. och l>l'giirc111 0111 

11rll lagfiinlag 

.., 
att riksdagen a\slf1r motion 19811/8 I :2037. 

bet rii Ilande t i//ii111p11i11gso11midet fdr sd kcrhc1sk 011/rl11/ 

att riksdagen med avslag pii motion l 98W8 I :20.36 antar 

a. I ~i det genom propositionen framlagda förslaget till lag om 

siikerhe1'kontrol I vid domstolsförhandlingar. 

b. det genom propositionen framlagda förslaget till lag om 

iindring i lagen (1973: 188) om arrendeniimnder och hyres

niimnder. dock med den iindringen att ikrafttriidandet 

hestiims till den I januari 1982. 

c. det genom propositionen framlagda förslaget till lag om 

iindring i lagen ( 197(,:8.39) om statens va-niimnd. dock med 

den iindring hetriiffande ikrafttddandct som anges under 

b . 
.3. att riksdagen antar det under moment 2 a niimnda lagförslaget i 

den mfrn dct inte omfattas av utsknttds hemsUillan diir. do1.:k 

med den iindrin!! hetriiffandc ikrafttriidandet som an!!es under 

moment 2 h . 

.i. att riksda)!en antar det genom propositionen framlagda försla

get till lag 1.im iindring i riittegirngshalken. dock med den 

iindring betriiffande ikrafttriidanclct som anges under moment 

2 b. 

Stockholm den .3 no\'ember I LJ8 I 

P[1 justitieutskottets viignar 

BERTIL LIDGARD 

Niirrnra11dc: Hcrtil Lidg;ml (m). I.isa MattSLln (s). Ake Pnlstam (cl. Eric 
Jiinsson ( s). I lans Pctersson i Röstiinga ( fp ). Arne Nygren (s). Björn Kiirlof 
(111). Lill\' Berg;1nder (s). (1unilla Andre (c). Hans Pettersson i Helsingborg 
(s). G\:ilL' Jonsson (111). llclge Klöver (s). Ella fohnsson (c). Karl-Gustaf 
l\lathss1ln (s) och Stina Eliasson (c). 
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Reservation 

Lisa l\fattson (s). Eric Jönsson (s). Arne Nygren (s). Lilly Bergander (s). 

I lans Pettersson i Helsingborg (s). I Ielge Klöver (s) och Karl-Gustaf 

:Vlathsson (s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande pf1 s. l) som börjar med "Enligt 

utskottets"' och som slutar med "äga rum" bort ha följande lydelse: 

1 iirendet har det inte kommit fram niigot som visar att siikerhetskontroll 

behövs annat iin i vissa brottmiil. Med hiinsyn härtill och till att det hiir gäller 

inskränkningar i de rättigheter som medborgarna iir tillförsiikrade enligt 

regeringsformen kan förslaget i propositionen inte godtas si\vitt gäller 

tilliimpningsomrädet. 1 stiillet bör riksdagen hos regeringen begära att 

förnyade överviiganden görs med inriktning p;I att begriinsa siikerhctskon

trollcn till förhandlingar i mM om grövre brott. 

Som framgår av vad som har sagts tidigare avgränsas tillämpningsomrE1det 

för siikerhetskontroll också genom föreskriften i 1 ~ i den föreslagna lagen 

om siikcrhetskontrnll. i vilken förutsättningarna för säkerhetskontroll 

anges. 

Enligt lagrummet fftr säkerhetskontroll äga rum om det till följd av 

siirskilda omstiindigheter finns risk för att det i samband med en domstols

förhandling kan komma att förövas brott som innebiir allvarlig fara för 

n{1gons liv, hiilsa eller frihet eller för omfattande förstiirclse av egendom. 

Enligt utskottets mening bör förutsiittningarna för säkerhetskontroll vara 

mera preciserade och ge uttryck för ett mera restriktivt tilliimpningsomr{1de. 

S;'tledes hör det krävas en större sannolikhet för brott iin som har angivits i 

lagrummet. Utskottet ställer sig ocksii tveksamt till förslaget att en risk för 

egendomsskador ensam skall kunna föranleda siikerhetskontroll. Utskottet 

anser s;iledcs att förnyade överviiganden krävs iiven i denna del. 

dels att drn del av utskottl'!s yttrande p[1 s. 10 som biirjar med "Enligt 

utskottets" och slutar med "detta hiinscende" bort ha fiiljancle lydelse: 

Enligt utskottets mening kan det riktas inviindningar mot en ordning som 

innehiir att st1 ingripande beslut som det här är fr{1ga om kan komma att fattas 

av en domare ensam. Över huvud taget iir det tveksamt om priivningen hör 

ankomma pii domstolarna och utskottet anser att det finns skiil som talar för 

en ordning som innebär att en politiskt ansvarig instans fattar besluten eller 

atminstone ges möjlighet att piiverka dem. Dessa frf1gor synes inte ha belysts 

niirmare i propositionen och utskottet är inte berett att utan ytterligare 

underlag: ta ställning till i vilken ordning beslut om siikerhetskontroll hör 

fattas. 

Enligt departementschcfen torde beslut om siikerhetskontroll böra 

avfattas skriftligen. Enligt utskottets mening iir det ett oawisligt krav att sii 

sker. Frt1gan hur beslut om siikerhetskontroll skall offentliggöras iir 

naturligtvis avhiingig frågan vem prövningen skall anförtros. Utskottet kan 
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diirför inte nu ta stiillning i denna fr~1ga men vill framhitlla att man hör slika 

finna en ordning som innebiir att heslut om siikerhetskontroll for en vidare 

spridning :in som förordas i propositionen. 

dels att den del av utskottets yttrande pit s. 11 snm hörjar med "Enligt 

utskottets" och som slutar med "siikerhetsmiissiga aspekterna" bort ha 

följande lydelse: 

Enligt utskottets mening finns det inget biirande skiil för att generellt 

undanta advokater fri1n si"ikerhctskontroll. Det avgiirande bör vara varför 

advokaten bevistar en riitteg;1ng. Om han är niirvarande vid en rättegång. 

t. ex. s:lsom (1talad eller vittne. bör han naturligtvis behandlas som andra 

;ltalaclt: eller vittnen. Åtminstone hiir fragan hiirom iiverviigas grundligare iin 

som skett under arbetet p;i det föreliggande förslaget. 

Utskottet ifr{1gasiitter vidare viirdet av en regel som giir det möjligt att 

medge undantag friin siikerhetskontrollcn i vissa fall: striivan bör naturligtvis 

vara att alla behandlas lika. Enligt utskottets mening biir det i vart fall kriivas 

att förutsiittningarna för att medge undantag preciseras i lagtexten. 

Även i de avseenden som nu har hehandlats kan propositionen sil ledes inte 

godtas utan det fordras ytterligare i.iverviiganden. 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 11 med "Övrigt" och 

som slutar p<I s. 12 mL·d "utskottets sida" bort ha följande lydelse: 

Sa111111anfil11 ni11g 

Sammanfattningsvis anSL'r utskottet att förslaget i pmpos1t1oncn iir 

behäftat med sftdana brister att det inte kan ligga till grund för lagstiftning. 

Utskottet finner dock. som tidigare har anförts. att en lagreglering i frtiga om 

siikerhetskontroll bör komma till stånd. Det bör ankomma p!t regeringen att 

utforma oeh förelägga riksdagen ett lagförslag i enlighet med de riktlinjer 

som utskottet har förordat. 

Vad utskottet nu har anfört bör ges regeringen till Unna. 

dels <itt utskottets hcmstiillan bort ha följande lydelse: 

att riksdagen med bifall till motion 1980/81 :2037 i denna del 

(yrkande I) och med avslag pa motion 1980/81:21136 av~;lär 

proposition 1980/81: 114 samt med anledning av motion 1980/ 

81 :2fl37 i denna del (yrkande 2) ger regeringen till kiinna vad 

utskottet har anfört om en annan utformning av lagstiftning om 

siikcrhetskontrnll. 
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Konstitutionsutskottets )'ttrandc 

1981/82:2 )' 

15 

ni/aga 

in l'r proposition 1980/81: 11..i om säkerhetskontroll \id domstolsför
handlin~ar 

/'il/ /111ririewskouct 

Ju,11t1L·utskl1ttet har hemstiillt 0111 yttramk fr;'111 kon\titutionsutskottct i 

11 ;1g;1n hu1 u,·ida 2 kap. 12 ~ regenngsfllrmen ( RF) p;"1kallar annan avgriins

nin_!! ;1\ tillampningsoniradet for siikerhl'tskontnill iin den som föreslagits i 

J'l'•'l''''ititlll ]'):-1()).;l:l I~. 

I den ;1ktudla prnpositionen föresl;1s en lag om siikerhctskontroll vid 

d11mstlllsl°llrhandlingar. Siikerhetskontroll skall enligt den nya lagen få ske, 

lllll ,kt rill f<1l1d <1\ sarskilda omstandighetcr finns risk för att brott som 

1nnl'i1ar alh·arlig Lira fi\r nagons li\'. hiiba elkr frihet L'lier for omfattande 

f11r,tiirehe a\' q!endum kommer att beg;1s i samband med en domstolsför

handling. Kl1ntr11lkn skl'r i form av krnppwisitation och undersökning av 

'a'kor 111. m. uch tlmfattar ;1hörare och andra som skall närvara vid 

t'mh;111dlingen. Undantagna iir dock riittens ledamöter. andra som är 

1L11'\'ar;1nde p;'1 grund av utövning a\' allm;in tjiinst och advokater. Även andra 

pc'rson(·r kan unLbntas. Det iir domstolen Sl>m-beslutar om s;ikerhetskontroll 

medan gc1Himfiirandet av denna ankommer pi1 polisen. Den nya lagen 

ftlrc,Jas Pmfatra alla slags domstolsförhandlingar. l propositionen uttalas att 

den tllrde 1':'1 sin största betydelse for brottm[ilsförhandlingar. 

Den nva bgstiftningen skulle enligt prnpnsitionen ha triitt i kraft den I juli 

14~1 . 

.\kd ankdning av prnpnsiti,111en \'iicktes motionerna llJ8W81 ::::!036 av 

( 'linstina Rligölam (c) nch lll81l!81 :2037 av Lars Wernt'r m. Il (vpk). Den 

l11rsta a\''L'r uteslutande fragan nm tilli11npningsomr:idet för si1kcrhetskon-

11.,\I Den SL'nML' tar upp denna fr:1ga jiunte vissa andra. I hiida motionerna 

,·;1nder man 'iµ 111111 att den föreslagna nya lagen forcsl:is fa tilliimplighet för 

:dl:1 -,l;1g ,,, dom,tolsfiirhandlingar. Till;impningsomr;1det biir enligt håda 

111,Hinncrn:i imkr,inka' till art avse enhart brntt1mil. l motion :::!036 kriivs 

de-,sutl1m att lkl ,kall \'ara fraga om ansvar för hrntt p{1 vilket kan följa 

Lmgeisl' i mer ;in l'lt :1r. 

l'rop11sitionens flirslag har s11111 bakgrund bl. a. ett riksdagsuttalande våren 

l 'i7h. Riksdagen antog d;i Sl.llll \'ilande forslag till :1ndringar i RF snm innebar 

l'lt ftlr-t:11kt ri1ttighetsskydd i grundlag. I detta ingick bl. a. ett skydd mot 

k ri 'PP''·isitation. Konstitutionsutsknttl'I ( K U l lJ7'5/76:'5h) erinrade om att JO 
i 'krill'l'l' till l'L'gningen i m:lJ llJ7fi papekat att det inte fanns nägon laglig 

rcµknng a\' nw1liµheterna att fim:ta kontrttll for att f<irebygga brott och för 

:1rt forhindra att ordning och si1kerhet stiirs i samband med domstols förhand-

I RiAl'd11grn /'JS/!8:! . .J """'· .\'r l 1· 
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1111).! L'r,ktlllel ltHUh;lllL' att regL'ringL·n agnadL· dL'nna od1 liknande fri1gor 

,, 1111 kundL· :tktuali,n:" g.:ntllll d.: Il\ ;1 grundl;1gsrq!l.:rna uppmiirksamhe! 

.. ,11 !<>).! Lk l.igstift11i11g,i11itiati\· ,,1111 kunde vara pi1kalladc. Llbkotte!s 

1111.tlan,k g11dttl!,!S a\ riksda!,!Cn. 

D..:11 !tirc-.bgn.1 lag-;tifrnint:cn i11n.:hi1r rnskr;inkning hade i skyddet mot 

kn11'P'\ 1>1ta11n11 och liknand.: 1111rang enligt 2 kap. o * lKh i domstolsoffcn!-

11!,!hc:ten L'nlit:t 2 bp. 11 ~ RF. lnskr~inkningar i dösa riittigheter ;ir möjliga 

lllL'd ,1,ll.I ;1\ 2 bp 12 * RF. I d.:tta s!adgandes andra stycke görs dock vi~sa 

11i>krank11ing:11 i r;1tten att begrirnsa r:lttighetsskyddet. Aktuell! i det!a 

,;1111111a11h:mg ;11 S:irskilt kravet pi1 att dttighetsinskriinkningar aldrig får gå 

Llilgre an \ :1d ~0111 iir nodvandigt med hänsyn till de! ändamal som har 

f11r;1niL'll dL'lll. 

I prnp1i,itillnL'll l<t11111as t:n i11gi1e11de rcdnvl';ning for vilka andra ;)tgärder 

'"111 L111 \1dr;" f1ir att uppratthalla >k~lkk! vid forhandlingar där det finns 

':ir,kild risk fnr valLbaktinncr (s. ll f.J. 

l'tsl\1lllc:t a11>lutcr sig till d<.'111 propnsi1io11L'n framfonla uppfat!ningen all 

de at_i.!:irdn S<>lll kan komma i fr;1ga. I. ex. polishcvakning. siirskilda lokaler 

l1ir '·I\. ri,kfnrhandling;ir m. 111 .• illlL' kan ge nagon fullsUindig garanti mot 

\ ;11Lbh.111dli11_i.!;1r a\L'n olll dessa atgimkr sl\ullc !\unna till fullo utnyttjas. En 

lll<'lii).!hct till ':1r>kild kPntnill \id inpas,eringL'n till riittssalcn bör diirfor 

enligt uhk1>ttL'ts uppL1!lning finnas. 

S~ ftet lllL'd den f1)resJagna s<iknhetsktllllr\\llcn ilr <l\t förhindra vaJdshand

iillgar 1 rat1's;1kn nch i amlutande lnkaler. Utifr;111 de intressen soI11 utskot1ct 

h;ir ;1tt hL·vaka ar dl.'! \·iktigt att lralllhalla alt knntnilk11 skall gä ut på att 

d1crf1 '"ka \ apL'n od1 ;111dra farliga flirL·mitl. :-Obg(>n granskning av handlingar 

ar ,;1kdL's in IL' akrudl och man hL'hiiVLT di11flir intL' hL'fara al! den föreslagna 

L1t:'t1ltn111gL'11 -.kall leda till cl! 11bd1iirit:t röjande av i11111.:h[1llct i personliga 

,i. >kllllll'lll. 

fk1raltandL· dL'n nar111;11'L' utformningen av lagen om siikL'rhetskontroll har 

ur,kntlL't Iran dL' '>\npunktn ubkoltet har all forL'!ri1da ingen erinran mot 

prop< hit illlll' 11' fr•rsl ag. 

\Ini dL·t anf1irda fin11L'r uhkllt!L'I al! dl'n forcslagna lagstiftningen häller sig 

llltllll r;1mL:n fnr dL' r;11tighct~hcgriin-.ningar S\llll fin anses tillåtna enligt 2 kap. 

12 ~ ;1mlr;1 S!VL'kL't RF. 

S!t1ckh11lm dL'n 2.1 sqllL'lllhL'r IYXI 

l'a kl>11stiturin11suhkllttL'h dgnar 

l!llDl'.'J(i .IOllA'.\JSSON 

.\'1trl'<lr<lll<k: Hildin1'!Johansson (s), Anders Björek (111), Torkcl Lindahl (fp), 
Olk SvL'rhs<HI l s ). Per Unckd ( 111). Yng\·e Nyquis! (s), Sv<:n-Erik Nordin (c), 
Wi\·i-AnnL' CL'dcrqvis! (s). Gunnar Biiirck i Viirmdii (m), Kur! Ove 
foh:11l';,on (s). lkngt Kindbom (c). Daniel Tarschys (fp), Kerstin Nilsson (s}, 
S!UJ"L' Thun (-.) 1>ch Annika Öhrstrilm (c). 


