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Beslut om ändring av allmänna råd i
Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna
råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i
brottmål;

Publiceringsdatum
29 mars 2019

beslutad den 28 mars 2019.
Åklagarmyndigheten beslutar i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål att
allmänna råd till 8 § ska ha följande lydelse.

8§

Åklagare ska överta ledningen av förundersökningen även när
1. någon som är under femton år ska höras under förundersökningen
och detta påkallar att åklagare leder förundersökningen,
2. den misstänktes psykiska status påtagligt kan antas avvika från
det normala och svårare straff än böter kan följa på brottet,
3. en ansökan om kontaktförbud har gjorts eller en ansökan om
europeisk skyddsorder har gjorts, eller
4. fråga uppkommer om användande av annat tvångsmedel enligt
24–28 kap. rättegångsbalken än husrannsakan som inte är av större
omfattning, avspärrning, förbud m.m. för säkerställande av utredning om
brott, kroppsvisitation, kroppsbesiktning, beslag samt tagande av
fotografi, fingeravtryck och annan dylik åtgärd.
Allmänna råd
När ledningen av förundersökningen har övertagits av en åklagare
enligt 8 § får åklagaren, sedan åtgärden som medfört att åklagaren
inträtt som förundersökningsledare har genomförts eller det av
andra skäl inte längre är påkallat att åklagaren är förundersökningsledare, återföra ledningen av förundersökningen till
Polismyndigheten. Detta bör dock inte ske om frihetsberövande som
ska avräknas enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av
tid för frihetsberövande har förekommit eller åklagaren har
meddelat ett kontaktförbud eller en europeisk skyddsorder.
Bestämmelsen i 8 § 1 bör tillämpas om åklagarens närvaro krävs
vid förhöret, åklagare bör ta ställning till formerna för förhöret eller
åklagare bör ta ställning till om den unge överhuvudtaget ska höras
under utredningen.
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Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.

KERSTIN SKARP
Marie-Louise Ollén
(Rättsavdelningen)
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