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Justitiedepartementet
Åklagarenheten

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att
utreda ålder i brottmålsprocessen
Åklagarmyndigheten har ombetts att yttra sig över rubricerat utkast

till

lagrådsremiss.

Sammanfattning
Förslaget välkomnas och tillstyrks

Behovet av fürändrad lagstiftning

i utkastet till lagrådsremiss är den füreslagna ändringen i
28 kap. l2 $ rättegångsbalken ytterst angelägen. ,Ä.klagarmyndigheten tillstyrker fürslaget och vill framhålla att det är av stor vikt att lagändringen träder
i kraft så snart som möjligt.

Av de skäl som

anges

För närvarande saknar de brottsutredande myndigheterna möjlighet att genom-

füra medicinska åldersutredningar, exempelvis tandmognadsundersökningar,
für att utreda om en misstänkt person är tillräckligt gammal ftjr att få åtalas och
dömas ftir brott, dvs. har fyllt 15 år. Inte heller kan sådana undersökningar
vidtas ftir att utreda om den misstänkte har fyllt 18 respektive 2l år. Som
framgår av utkastet till lagrådsremiss innebär detta att det nu finns en
betydande risk ftir att allvarliga brott, som begåtts av en ung person med oklar
ålder, överhuvudtaget inte gär att utreda och lagftira. Risken är också stor att
lagöverträdare som är äldre, ibland betydligt äldre, än l8 år felaktigt betraktas
som barn och döms till ungdomspåftiljder samt även i övrigt att lagöverträdare
som egentligen åir vuxna särbehandlas på ett oriktigt sätt i påftiljds- och strafÊ
mätningshänseende. Förutom att detta rent allmänt framstår som otillfredsställande, och många gånger till och med stötande, är det också olämpligt att
fullvuxna personer som dömts fiir allvarliga brott placeras tillsammans med
barn på slutna ungdomshem.
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Sammanfattningsvis är behovet av atl skyndsamt återställa rättsläget, så som
det uppfattades ftire Högsta domstolens beslut, mycket stort.

Detta yttrande har beslutats av riksåklagaren Anders Perklev efter füredragning
av kammarfü lagaren Jenny Ahlner V/etterqvist, Utvecklingscentrum
Stockholm. I beredningen har även vice överåklagaren Peter Lundkvist och
byråchefen My Hedström deltagit.
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