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1  Registrering av beslut  
 

Då ett beslut om begränsning av förundersökningen uppgörs 
enligt 4 § 4 momentet förundersökningslagen och registreras i 
SAKARI-systemet är registreringskoderna följande: 
 
Kod för beslut  04 Begränsning av förundersökningen 
Kod för motivering 30 Annat lagrum 
 
I beslutet i Notes-tillämpningen skall anteckningen “Annat lagrum” 
raderas och som lagrum antecknas “4 § 4 momentet 
förundersökningslagen”. Som standard lagrum anges i beslutet 4 
§ 3 momentet förundersökningslagen, vilket innebär att 
ovannämnda korrigering alltid skall göras då ett avgörande görs 
enligt 4 § 4 momentet. Beslut av åklagaren på grund av detta 
lagrum är alltid “Förundersökningen avslutas”. 
 
Till de Anvisningar till parterna som bifogas beslutet skall tillfogas 
texten för 4 § 4 momentet förundersökningslagen. 

 
2  Okänd person 
 

I de fall som nämns i de allmänna anvisningarna RÅ:2007:4 kan 
beslut om begränsning av förundersökningen uppgöras också då 
den misstänktes identitet har förblivit okänd. 
 
Polisens datasystem klarar inte ännu av att elektroniskt skicka en 
framställan om begränsning av förundersökningen i dylika fall. En 
ändring av polisens datasystem är under beredning. Innan denna 
ändring tas i bruk, skickas framställan om begränsning av 
förundersökningen skriftligen till åklagaren. Ifall åklagaren 
godkänner framställan av förundersökningsledaren, registrerar 
åklagarenheten  ärendet manuellt i SAKARI-systemet enligt 
följande: 
 
Protokollnr  Polisens anmälningsnummer 
Protokolltyp  E 
Protokollbenämning Den strängaste misstänkta 
  brottsbenämningen 
Svarande 
Namn:  OKÄND 
  Naturlig person 
   Man (om inte känt att den misstänkta är  
  en kvinna, i vilket fall antecknas Kvinna) 
Målsägande Uppgifter om målsäganden 
Benämning för fallet Misstänkt brott 
Gärningstidpunkt Misstänkt gärningstidpunkt 
Gärningsort  Gärningsort, om den är känd 
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Av protokollet görs ett E-ärende, som avgörs på det sätt som 
anges i punkt 1. Beslutet skickas för kännedom till målsäganden 
och polisen. 
 

3  Avslag på framställan av förundersökningsledaren 
 

Ifall åklagaren inte godkänner framställan av 
förundersökningsledaren om begränsning av förundersökningen, 
ändras ett elektroniskt registrerat E-protokoll till ett 
förhandsmeddelande (protokolltyp 01). Ifall ett ärende redan har 
gjorts av framställan, ändras typen av ärende till R och ärendet 
antecknas som avbrutet tills förundersökningen har färdigställts.  
 
Ett protokoll om förhandsmeddelande registreras manuellt med 
motsvarande uppgifter, ifall polisen inte har skickat ärendet 
elektroniskt till SAKARI-systemet. Protokollet tilldelas i SAKARI-
systemet den åklagare som har gett avslag på framställan av 
förundersökningsledaren framställan. 
 

4  Återkallande av beslut 
 

Ifall åklagaren, i enlighet med de allmänna anvisningarna i RÅ 
2007:4, återkallar sitt beslut om begränsning av 
förundersökningen (antingen beslut enligt 4 § 3 mom. eller 4 § 4 
mom. förundersökningslagen), skall anteckningar om detta göras i 
SAKARI-systemet. 
 
Det återkallade beslutet skall annulleras i Notes och i SAKARI-
systemets fält för anmärkningar antecknas att beslutet har 
återkallats och att förundersökning har inletts. Beslutet avlägsnas 
inte från SAKARI-systemet. Det annullerade beslutet och en ny 
arkivdagbok arkiveras vid åklagarenheten. 
 
Ärendet registreras manuellt som ett nytt protokoll om 
förhandsmeddelande med samma brottsanmälningsnummer, så 
att en punkt eller något annat tecken läggs till efter numret. 
Informationen i förhandsmeddelandet registreras som den gjordes 
i det ursprungliga ärendet om begränsning, men eventuella nya 
misstänkta personer etc. läggs till. I fältet för anmärkningar i 
protokollet antecknas att det ursprungliga beslutet har återkallats.  
 
Förhandsmeddelandet tilldelas den åklagare som har återkallat 
sitt beslut om begränsning av förundersökningen. 
 
När förundersökningen inom sinom tid färdigställs, ändras 
protokollet om förhandsmeddelande till R-typ och det 
kompletteras med uppgifter ur förundersökningen (gärningar, 
vittnen etc.) Protokollet görs till ett ärende. 
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5  Uppföljning och statistik 
 

För tillfället planeras ändringar av åklagarnas SAKARI-system, så 
att beslut om begränsning av förundersökningen kunde göras 
direkt i SAKARI-systemet, också på grund av 4 § 4 momentet 
förundersökningslagen. 
 
Innan dessa ändringar förverkligas, framgår det inte ur 
statistikrapporterna över åklagarverksamheten hur många beslut 
om begränsning av förundersökningen som har fattats på grund 
av 4 § 4 momentet förundersökningslagen. Denna information 
behövs för uppföljningen och styrningen av åklagarverksamheten. 
 
På grund av detta bör man på åklagarenheterna sammanställa 
statistik över antalet beslut om begränsning av 
förundersökningen, vilka har fattats enligt 4 § 4 momentet 
förundersökningslagen. Ur statistiken skall skilt framgå antalet 
beslut som har fattats på processuella grunder och antalet beslut 
som har fattats på kostnadsgrunder. 
 
Denna statistik skall uppgöras kvartalsvis. Den första perioden är 
1.1-31.3.2007. 


