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Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten 
  

 

 

Bilaga till beslut i K739923-21 

 

 

 

 

 

En förutsättning för att inleda en förundersökning är att det finns anledning att 

anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 § 

rättegångsbalken). Det innebär ett krav på att det föreligger svensk domsrätt 

(dvs. att en gärning kan dömas efter svensk lag och vid svensk domstol) samt 

att gärningen inte är preskriberad. Vidare får enligt svensk rätt ingen dömas för 

en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks, 2 kap. 10 § 

regeringsformen.  

 

Anmälan berör hantering av adoptioner från Chile till Sverige. Av inhämtade 

uppgifter framgår att aktuell adoptionsorganisation genomförde adoptioner från 

Sverige till Chile fram till och med år 1992. 

 

Regler kring svensk domsrätt återfinns i 2 kap. brottsbalken. Enligt 2 kap.4 § 

brottsbalken anses ett brott begånget där den brottsliga handlingen företogs 

eller där brottet fullbordades. För vissa gärningar begångna och fullbordade 

utomlands kan svensk domsrätt också föreligga enligt 2 kap. brottsbalken, 

exempelvis genom en koppling till den misstänkte eller med beaktande av 

brottets karaktär, se 2 kap. 2 § och 3 § p. 6 och 7 brottsbalken. Svensk domsrätt 

skulle således kunna föreligga för vissa gärningar som inryms i ett svenskt 

straffstadgande och som utgjorde ett brott vid tiden för gärningen, även om den 

begåtts utomlands. En förutsättning är emellertid också att gärningen inte 

preskriberats. 

 

Brottet människorov har en preskriptionstid om 25 år. Det innebär att det redan 

på den grunden inte går att inleda en förundersökning avseende människorov i 

nu aktuellt fall. 

 

Brott mot mänskligheten infördes som brott i svensk lag den 1 juli 2014 genom 

införande av lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten 

och krigsförbrytelser. I förarbetena till lagen tydliggörs den grundläggande 

principen att strafflagstiftning inte kan tillämpas retroaktivt, prop. 2013/14:146 

sid. 227 f. Även straffstadgandet om otillbörligt utverkande av samtycke eller 

tillstånd till adoption av barn tillkom efter att de aktuella adoptionerna 

genomfördes. Det saknas således förutsättningar att inleda en förundersökning 

avseende dessa brott. 

 

För gärningar där det finns anledning att anta att de utgör grovt folkrättsbrott 

enligt den tidigare lagregleringen i 22 kap. 6 § brottsbalken föreligger svensk 
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domsrätt och en förundersökning kan inledas oavsett var gärningen är 

begången och oavsett vem som kan misstänkas för gärningen. Sedan den 1 juli 

2010 finns det i svensk rätt inte längre några preskriptionsbegränsningar för 

grovt folkrättsbrott. Detta avser emellertid endast sådana gärningar som inte 

redan var preskriberade den 1 juli 2010. 

 

En förutsättning för att folkrättsbrott ska vara tillämpligt är att den misstänkta 

gärningen har stått i samband med en väpnad konflikt (intern eller 

internationell). Den situation som rådde i Chile under nu aktuell tidpunkt 

bedöms inte fullgöra de folkrättsliga kriterierna för att utgöra en väpnad 

konflikt. Mot den bakgrunden finns det heller inte förutsättningar att inleda en 

förundersökning avseende grovt folkrättsbrott. 

 

Mot bakgrund härav och då de anmälda gärningarna inte bedöms omfattas av 

annan i svensk lag straffsanktionerad gärning som inte omfattas av 

preskription, beslutas att inte inleda förundersökning. 

 


