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Sammanfattning 
Häktning är det mest ingripande straffprocessuella tvångsmedlet vi känner i 
svensk rätt. Att häkta någon innebär att denna person rycks från sin sociala 
tillvaro för att istället hamna på en plats som ur den enskildes synvinkel 
uppvisar stora likheter med ett fängelse. Detta trots att alla misstänkta 
personer skall anses som oskyldiga tills motsatsen är bevisad genom en 
rättegång.  
 
Eftersom häktningen är en så pass ingripande åtgärd i någons privatliv krävs 
det att hela institutet omgärdas av omfattande rättssäkerhetsgarantier. Ingen 
får berövas friheten utan stöd i lag. För att häkta någon krävs det att denna 
person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott där ett års fängelse ingår i 
straffskalan. Det krävs även att någon av de särskilda häktningsgrunderna, 
flykt- kollusions- eller flyktfara, anses föreligga. Då häktning är ett så 
allvarligt ingripande är det domstolen som skall fatta beslutet om en person 
skall häktas.  
 
En stor andel av dem som häktas åläggs även restriktioner. Detta innebär för 
den enskilde att tillvaron i häktet kan upplevas som värre än vad den annars 
hade gjort. Restriktioner innebär nämligen att den häktades kontakter med 
omvärlden reduceras på ett påtagligt sätt. Det kan ske genom att den häktade 
inte får vistas tillsammans med andra häktade, det kan även innebära att 
rätten att använda telefon eller att skicka och ta emot brev inskränks. Även 
den häktades rätt att få tillgång till massmedia kan inskränkas genom 
restriktioner.  
 
Det är åklagaren som beslutar om den häktade personen skall underkastas 
restriktioner. Men innan åklagaren kan göra detta krävs rättens tillstånd till 
det. För att tillstånd till restriktioner skall kunna beviljas så krävs det att den 
misstänkte har häktats på grund av kollusionsfara. Kollusionsfara innebär att 
det finns en risk för att den misstänkte personen på ett otillbörligt sätt skulle 
försöka försvåra brottsutredningen om han fick vara på fri fot.  
 
Sverige har ingått en rad internationella överenskommelser där 
medborgarnas fri- och rättigheter garanteras. Den mest centrala är 
Europakonventionen till skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna. 
Europakonventionen gäller sedan 1995 som svensk lag. I denna konvention 
finns bestämmelser som bland annat rör ett totalt förbud mot tortyr eller 
annan omänsklig behandling eller bestraffning. Det finns även bestämmelser 
om rätten till personlig frihet och rätten till sitt privatliv. Frågan är om den 
svenska regleringen vad gäller restriktioner för häktade på något sätt riskerar 
att kränka dessa rättigheter? Det är bland annat denna fråga jag ämnar svara 
på i och med denna uppsats.  
 
En annan konvention Sverige ingått av betydelse i sammanhanget är ”1987 
års konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande 
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behandling eller bestraffning”. Denna konvention syftar till att stärka 
skyddet mot tortyr och omänsklig behandling. En särskild kommitté, kallad 
CPT, har bildats vars uppgift är att se till att konventionsstaterna följer 
konventionen. CPT har vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för att allt 
för många häktade åläggs restriktioner. Frågan är om denna kritik är 
berättigad? 
 
Sverige har tagit åt sig av kritiken från CPT. Våren 2006 kom därför en 
utredning med namnet ”Ny Häkteslag”. I utredningen presenteras ett förslag 
till ny häkteslag som bland annat innebär en förändring avseende åklagarens 
möjlighet att besluta om restriktioner för häktade. Enligt förslaget måste 
åklagare framöver begära tillstånd för varje enskilt slag av restriktion han 
vill ålägga den häktade. Enligt dagens reglering söker åklagaren enbart ett 
generellt tillstånd till att meddela restriktioner. Syftet med förslaget är att 
minska andelen häktade med restriktioner. Om så verkligen blir fallet har 
jag personligen ställt mig tveksam till. 
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Förord 
När jag läser examensarbeten eller avhandlingar brukar jag alltid börja med 
att se om det finns ett förord. Jag har alltid fascinerats över dessa. Genom 
förordet brukar jag skapa mig en bild av författaren. Vissa författare är mer 
personliga än andra. Jag tycker om när de blir personliga. Ofta blir det 
väldigt pretentiöst, men det tycker jag om. Jag tycker det är roligt när 
författare i sina förord tackar alla de känner och någonsin har mött. Ibland 
kan man undra om alla dessa människor som nämns i förorden verkligen 
kommer att läsa arbetet. Men jag antar att det är tanken som räknas. Ibland 
funderar jag på vad som händer om man i efterhand kommit på att man 
glömt tacka någon person, en person som egentligen borde ha varit självklar 
att tacka istället för att tacka den trevliga personalen vid kvarterskrogen. Får 
man inte dåligt samvete då? Den risken vill jag inte ta. Därför avstår jag från 
att tacka specifika personer. Istället hoppas jag att ni som läser detta och 
känner att ni förtjänar ett tack också tar åt er av detta. Förmodligen hade jag 
nämnt ditt namn om jag hade tackat speciella personer. Men risken är att jag 
hade glömt det. Hoppas att jag inte hade glömt tacka just dig! 
 
Tack! 
 
Christoffer 
Lund, 2006 
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Förkortningar 
BrB  Brottsbalken 
 
BRÅ  Brottsförebyggande rådet 
 
CPT Europarådets kommitté till förhindrande av tortyr 

och omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning 

 
Dnr Diarienummer 
 
Ds  Departementsserien 
 
DV  Domstolsverket 
 
ETK Den europeiska konventionen till förhindrande 

av tortyr och omänsklig behandling eller 
förnedrande behandling eller bestraffning 

 
Europakonventionen Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

 
FN Förenta Nationerna 
 
HD  Högsta domstolen 
 
HF Förordning (1976:376) om behandlingen av 

häktade och anhållna m.fl. 
 
HL Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och 

anhållna m.fl. 
 
HovR  Hovrätt 
 
JO  Justitieombudsmannen 
 
KOS  Kriminalvård och statistik 
 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1 
 
NJA II  Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 2 
 
Prop.  Proposition 
 
RB  Rättegångsbalken 
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RF  Regeringsformen 
 
RH  Rättsfall från hovrätterna 
 
RÅ  Riksåklagaren 
 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
 
SvJT  Svensk Juristtidning 
 
SÖ Sveriges överenskommelser med främmande 

makter 
 
TR  Tingsrätt 
 
ÅFS  Åklagarmyndighetens författningssamling 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 
Att sitta häktad innebär att man berövas friheten utan att man ansetts skyldig 
till brott. Häktningen är enbart en temporär åtgärd som syftar till att en 
materiellt riktig dom kan uppnås. För den häktade innebär åtgärden att han 
rycks från sin sociala omgivning. Något som helt naturligt kan upplevas 
som påfrestande. För den häktade som även åläggs restriktioner under sin 
tid i häktet kan påfrestningarna upplevas än större. Restriktionerna kan 
innebära att den häktade avskärmas helt och hållet från omvärlden genom 
att han inte får träffa andra människor än häktespersonalen och sin advokat, 
att han inte får kommunicera med andra vare sig via brev eller via telefon, 
den häktade kan även förbjudas att få ta del av massmedia. Ett sådant 
ingrepp i någons privatliv från statens sida kräver givetvis att regleringen 
kring detta är precis och noggrann.  
 
Jag blev personligen intresserad av ämnet när jag genom media fick höra 
talas om att den europeiska tortyrkommittén skarpt kritiserade Sverige för 
den höga andelen häktade med restriktioner. Jag antar att det var orden 
tortyr och Sverige i kombination som väckte mitt intresse. Att det skulle 
förekomma tortyr i svenska häkten lät för mig helt främmande. Det är därför 
jag valt att skriva mitt examensarbete om denna fråga.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att se på den svenska regleringen avseende 
möjligheten att ålägga häktade personer restriktioner i sin kontakt med 
omvärlden. Syftet är även att se hur denna reglering överensstämmer med 
några av de internationella överenskommelser som Sverige åtagit sig att 
följa, bland annat Europakonventionen och den europeiska 
tortyrkonventionen. De frågor jag ämnar svara på är: 
 

• När och under vilka förutsättningar kan en häktad person åläggas 
restriktioner? 

• Hur överensstämmer den svenska regleringen med de konventioner 
som Sverige åtagit sig att följa? 

• Är den kritik som riktats mot Sverige avseende andelen häktade med 
restriktioner befogad?  

• Kommer de förändringar som föreslås i förslaget till ny häkteslag ge 
avsedd effekt? 
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1.3  Metod och material 
Denna uppsats har genomförts med hjälp av sedvanlig juridisk metod. Rent 
allmänt kan sägas att detta är en fråga som inte rönt speciellt mycket 
uppmärksamhet i den juridiska debatten. Detta har medfört att jag inte har 
kunnat redogöra för olika ståndpunkter, vilket annars hade varit min tanke. 
Förhoppningsvis kan kanske denna uppsats väcka intresse hos dem som 
läser den och på den vägen starta en debatt. 
 
Huvuddelen av min information har jag hämtat bland lagar, förarbeten, 
praxis och doktrin. När det gäller avsnittet om i vilka fall respektive 
restriktion kan bli aktuell har jag i huvudsak använt mig av överåklagare 
Gunnel Lindbergs bok ”Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de 
användas?”. Normalt kan det tyckas att ett sådant avsnitt i huvudsak skall 
utgå från vad lagen, förarbetena och praxis säger. Problemet är att dessa 
källor enbart sparsamt berör denna fråga. Lindberg har i sin bok gjort en 
mera ingående förklaring till när respektive restriktion skall användas. 
 
För att texten skall flyta så bra som möjligt använder jag mig i huvudsak av 
maskulin form. Detta är alltså enbart av kosmetiska skäl. 
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en kort genomgång om i vilka fall en 
misstänkt person kan häktas. Tanken är att den läsare som är helt oinvigd i 
frågan skall få en någorlunda förståelse för detta. För läsaren som tidigare 
har stött på frågan kan kapitlet istället fungera som en kort repetition. I 
kapitel 3 redogör jag för när restriktioner kan bli aktuella för häktade 
personer och vilka restriktioner som kan bli aktuella. Kapitel 4 tar upp de 
internationella överenskommelser Sverige åtagit sig att följa, med särskilt 
fokus mot Europakonventionen och den europeiska tortyrkonventionen. I 
kapitel 5 kommer jag att redogöra för det förslag till ny häkteslag som lades 
fram våren 2006. Slutligen, i kapitel 6, redogör jag för mina egna tankar och 
slutsatser i ämnet där jag förhoppningsvis kan ge svaren på mina 
frågeställningar.  
 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats skall i huvudsak handla om restriktioner för häktade. Jag har 
medvetet valt att inte ta upp alla tänkbara aspekter när det gäller själva 
häktningsförfarandet utan försökt enbart hålla mig till de mest centrala 
bestämmelserna kring detta. Jag har även valt att helt inrikta mig på 
restriktioner för häktade personer, vilket medför att restriktioner för 
exempelvis anhållna personer eller för personer intagna på 
kriminalvårdsanstalt inte berörs.  
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2 Förutsättningar för häktning   
Häktning är det mest ingripande straffprocessuella tvångsmedlet och även 
det tvångsmedel som ur den enskildes synvinkel uppvisar den största 
likheten med det traditionella fängelsestraffet. Då en person häktas så 
kränks de flesta av denna persons grundlagsskyddade fri- och rättigheter. 
Om den misstänkte hämtas av polis i sin bostad kombineras detta i regel 
med en husrannsakan. Därefter berövas han sin frihet genom häktningen och 
därmed sin rörelsefrihet. Han kroppsvisiteras och hans telefonsamtal kan 
komma att avlyssnas öppet och hans post kan komma att granskas. Genom 
häktningen rycks den misstänkte från sin sociala miljö och hamnar i en 
isolerad tillvaro på häktet under en relativt obestämd tid.1

 
När är det då aktuellt att använda häktning som ett straffprocessuellt 
tvångsmedel mot en misstänkt? Lagregleringen om detta återfinns i 24 kap. 
RB. Viktiga samhällsintressen kan tala för att ett frihetsberövande sker som 
en form av säkerhetsåtgärd, samtidigt som en misstänkt person alltid skall 
behandlas som oskyldig till dess en fällande dom föreligger. Därför måste 
det finnas starka skäl för att beröva en person friheten under processen. Ett 
frihetsberövande enligt 24 kap. RB kan tillgodose flera syften. Det kan 
tillgripas för att säkra en effektiv brottsutredning, säkra rättegångens 
genomförande, säkra verkställighet eller i syfte att förhindra fortsatt brottslig 
verksamhet.2

 
Eftersom häktning är ett så pass ingripande intrång i någons privatliv har 
lagstiftaren instiftat en legalitetsgrundsats i 24 kap. 23 § RB. Att hålla en 
misstänkt i förvar kräver således stöd i 24 kap. RB eller annan lag. 
Prövningen om skäl för häktning föreligger skall göras ex officio av rätten 
oberoende av om den misstänkte samtycker till häktningen eller ej.3 År 
2005 gjordes knappt 13 000 häktningsframställningar i Sverige. Lite drygt 
11 000 av dessa bifölls av rätten.4  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bylund, s. 62. 
2 Fitger, 24:3. 
3 Ekelöf, s. 33. 
4 BRÅ-rapport 2006:4, s. 119. 
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2.1 Häktning enligt huvudregeln i 24 kap. 
1 § RB 

Enligt 24 kap. 1 § 1 st. RB får den som på sannolika skäl är misstänkt för ett 
brott för vilket det är föreskrivet fängelse ett år eller däröver häktas, om det 
med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller 
någon annan omständighet finns risk för att han; 
 

• avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff 
(flyktfara), eller 

• genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens 
utredning (kollusionsfara), eller 

• fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara) 
 
Beviskravet för att häkta någon är således att det finns risk för att den 
misstänkte antingen kommer att fly, försvåra utredningen eller återfalla i 
brott. Tidigare gällde olika beviskrav beroende på vilken grund häktningen 
skulle vila på. Vid återfallsrisk gällde beviskravet att anledning förekommer 
och vid de övriga två ett lägre beviskrav, skäligen kan antas.5 Vid en reform 
av häktningsförfarandet 1987 ansåg departementschefen emellertid denna 
uppdelning vara oklar. Det märktes heller inte någon skillnad vad gäller de 
olika häktningsgrunderna i praxis där det verkade råda ett gemensamt 
beviskrav. Därför infördes ett enhetligt beviskrav för samtliga tre 
häktningsgrunder, nämligen risk.6  
 
Enligt 24 kap. 1 § 2 st. RB skall häktning ske om det för det misstänkta 
brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år om det inte är 
uppenbart att skäl till häktning saknas. 
 
I lagrummets tredje stycke återfinns en proportionalitetsprincip som innebär 
att en person endast får häktas om skälen för häktning uppväger det intrång 
eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat 
motstående intresse. 
 
Fjärde stycket stadgar att ingen får häktas om det kan antas att den 
misstänkte endast kommer att dömas till böter. 
 

2.1.1 Kravet på 1 års fängelse i straffskalan 
Huvudregeln för häktning enligt 24 kap. 1 § 1 st. RB är fakultativ. Den 
berättigar till häktning om förutsättningarna är uppfyllda. Häktning kan 
således användas om det är föreskrivit fängelse ett år eller däröver för det 
misstänkta brottet. Det är straffskalan för det brott som rätten finner den 
enskilde vara misstänkt för som avgör om denne kan häktas eller inte. Detta 

                                                 
5 Fitger, 24:8. 
6 Prop. 1986/87:112, s. 30. 
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medför i sin tur att även reglerna i 23 kap. BrB om försök och medverkan 
kan bli aktuella.7

 

2.1.2 Sannolika skäl 
För att en person skall kunna häktas så krävs det att han på sannolika skäl är 
misstänkt för ett brott. Vid införandet av rättegångsbalken uttalade 
processlagberedningen att det inte torde vara möjligt att genom en fast regel 
närmare ange vad som är att anse som sannolika skäl för misstanke. 
Misstanken skall dock framstå som berättigad vid en objektiv bedömning av 
omständigheterna.8 Misstanken måste alltså grundas på den bevisning som 
föreligger och får inte vara resultatet av några subjektiva antaganden eller av 
mer eller mindre kvalificerade gissningar baserade på den misstänktes 
eventuella tidigare brottsliga karriär.9  
 
Kravet på sannolika skäl anses endast gälla i skuldfrågan. Råder det 
osäkerhet om gärningen är att anse som brottslig eller om gärningen är att 
anse som ringa, normal eller grov inom ramen för straffstadgandet bör 
beviskravet vara ställt utom rimligt tvivel.10

 

2.1.3 Flyktfara 
Den första av de tre häktningsgrunderna enligt huvudregeln är flyktfara. 
Flyktfara i lagens mening innebär att det finns risk för att den misstänkte 
avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring.11  
 
Frågan om det föreligger flyktfara skall bedömas ”med hänsyn till brottets 
beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller annan omständighet”. 
Brottets svårhetsgrad och den förväntade påföljden har betydelse eftersom 
risken för flykt anses större vid grov brottslighet. Den misstänktes 
personliga förhållanden har också betydelse. Är dessa sådana att han inte har 
anledning att stanna kvar på en plats på grund av arbete, bostad, familj eller 
liknande anses risken för flykt vara större än vad den annars hade varit.12  
 
Avvikandet skall innebära att det blir mycket svårt eller omöjligt för 
myndigheterna att få tag på den misstänkte. Bylund menar att häktning på 
denna grund inte bör få användas enbart för att snabbt och effektivt kunna 
säkra bevisning om brott eller för att minimera det administrativa 
extraarbetet som exempelvis inställda huvudförhandlingar kan innebära. I 
sådana fall finns alternativ som hämtning att tillgå.13

                                                 
7 Bylund, s. 65f. 
8 NJA II 1943 s. 320. 
9 Ekelöf, s. 36. 
10 SOU 1985:27 s. 76. 
11 Ekelöf, s. 37. 
12 SOU 1985:27 s. 76f. 
13 Bylund, s. 111f. 
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I NJA 1974 s 614 hade en man, S, dömts av TR för olaga frihetsberövande 
till fängelse i ett år. Rätten fann att S skulle förbli häktad på grund av 
flyktfara i avvaktan på att domen vunnit laga kraft. S överklagade såväl 
domen som häktningen till HovR, som ansåg att S skulle förbli häktad. S 
fick i häktningsfrågan prövningstillstånd där S ombud anförde att S hade 
fast bostad som han hade fått av de sociala myndigheterna. Han var i stort 
sett utan medel och saknade helt möjlighet att gå under jorden. Mannens 
ombud menade att hans klient var ”en tafatt ensam människa som helt 
saknar förutsättningar för att kunna försvinna.”14 HD ansåg att det inte 
fanns någon flyktfara med hänsyn till S:s personliga förhållande och hävde 
häktningen. 
 
I NJA 1979 s 261 ansåg HD att det inte förelåg någon flyktfara. Den 
tilltalade L dömdes för häleri till fängelse i 6 månader. L hade suttit häktad i 
drygt fyra månader vid tiden för domen i TR. Enbart L överklagade domen 
varför det inte kunde bli fråga om straffskärpning i HovR. HD ansåg därför 
det inte föreligga någon flyktfara i och med att L redan avtjänat den tid i 
häktet som skulle motsvara tiden för villkorlig frigivning enligt 26 kap. 6 § 
BrB. 
 

2.1.4 Kollusionsfara 
Den andra av de särskilda häktningsgrunderna är kollusionsfara. Med detta 
menas att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt 
försvårar utredningen. Det kan handla om att den misstänkte avlägsnar spår 
efter brottet eller förstör eller gömmer föremål som denne erhållit genom 
brottet. Det kan även innebära att den misstänkte på ett otillbörligt sätt 
försöker påverka vittnen.15 Det skall vara fråga om någon form av illojal 
handling som har till syfte att förhindra att en materiellt riktig dom kan 
uppnås.16

 
Som kollusion räknas inte kontakt med vittnen om den misstänkte inte 
försöker påverka dem. Den misstänkte har givetvis rätt att förbereda sitt 
försvar genom att tala med de vittnen som kan tänkas delta i en rättegång. 
Häktning på grund av kollusionsfara har enbart en bevissäkrande funktion 
genom att den är tänkt att förhindra den misstänkte från att förstöra någon 
form av bevisning. Häktning på grund av kollusionsfara får inte användas 
för att få fram bevisning eller ett erkännande från den misstänkte.17

 
Risken för kollusion varierar avsevärt mellan olika typer av brott. Av 
naturliga skäl anses risken för kollusion vara större när det är fråga om 
organiserad brottslighet med många personer inblandande än när det handlar 
om ett oplanerat brott som begås av en enda person. Om kollusionsrisken 
består i att den misstänkte kan tänkas försöka påverka vittnen anses risken 
                                                 
14 NJA 1974 s 614, s. 616. 
15 Fitger, 24:10f. 
16 SOU 1977:50, s. 78. 
17 SOU 1977:50, s. 78. 
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vara större om den misstänkte personen känner vittnena än om det handlar 
om, för den misstänkte, helt okända personer.18

 
För häktning på grund av kollusionsfara krävs att det finns risk för framtida 
kollusion. Har den misstänkte redan hunnit påverka vittnen före gripandet är 
det tveksamt till om kollusionsfara kan anses föreligga. Detta får bedömas 
från fall till fall. Är det känt att flera misstänkta personer eller vittnen har 
samrått med varandra har kollusionen redan förverkligats. Bedömningen om 
det föreligger kollusionsfara får då inriktas på om det finns risk för 
ytterligare kollusion.19

 
Det föreligger inte någon kollusionsfara om den misstänkte saknar faktisk 
möjlighet att hindra eller försvåra utredningen. Finns det tillräcklig 
bevisning för en fällande dom, som inte kan förstöras eller försämras saknas 
grund för häktning på grund av kollusionsfara.20

 
Om det finns risk för att den misstänkte kan tänkas försvåra utredningen 
avseende eventuell medverkan från andra personer, får han ändå inte häktas 
på denna grund. Kollusionsfaran måste alltid hänföra sig till ett brott som 
den misstänkte antas ha begått. 1983 års häktningsutredning menade att det 
visserligen hade kunnat innebära stora fördelar i kampen mot den 
organiserade brottsligheten att kunna häkta någon även vid risk för 
kollusion för andras brott, men att en sådan ordning var helt främmande för 
svensk rätt.21

 
Har den misstänkte personen erkänt det brott han är misstänkt för saknas det 
i regel skäl att anse kollusionsfara föreligga, om det dessutom finns annan 
bevisning som stödjer erkännandet.22

 

2.1.5 Recidivfara 
Den tredje av de särskilda häktningsgrunderna är recidivfara, det vill säga 
risk för att den misstänkte personen fortsätter sin brottsliga verksamhet. 
Denna grund skiljer sig från de två övriga på det sättet att den inte har 
karaktären av ett egentligt straffprocessuellt tvångsmedel. Den syftar istället 
primärt till att skydda dem som hotas av brottsliga gärningar från den 
misstänktes sida.23

 
För häktning enligt denna grund krävs att det måste vara fråga om en 
tidsmässigt inte alltför avlägsen risk för återfall. Det skall alltså föreligga en 
risk att den misstänkte, om han försätts på fri fot, hinner begå nya brott 
innan han hunnit lagföras för det första brottet. För häktning enligt denna 

                                                 
18 Lindberg, s. 185f. 
19 Lindberg, s. 186. 
20 SOU 1977:50, s. 78. 
21 SOU 1985:27, s. 132. 
22 JO 1986/87, s. 27. 
23 Fitger, 24:11. 
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grund krävs även att risken för återfall gäller brott som i sig hade kunnat 
föranleda häktning. Det krävs även att risken avser brott som är 
närbesläktade med det häktningsgrundande brottet.24  
 
I och med 1987 års häktningsreform uttalade departementschefen att det 
från samhällets sida var särskilt angeläget att använda straffprocessuella 
tvångsmedel för att minska återfallsbrottsligheten. Detta i synnerhet då det 
gäller brott som riktar sig mot eller medför fara för annans liv, hälsa eller 
egendom. Trots att departementschefen sa sig vara medveten om att 
häktning i dessa fall främst kommer att tillgodose kriminalpolitiska syften 
och åtminstone på kort sikt skulle kunna leda till en ökning av antalet 
frihetsberövanden ansågs det alltså angeläget att kunna häkta personer vid 
recidivfara.25

 
I NJA 1976 s 420 ansåg HD att det inte förelåg någon recidivfara. Den 
tilltalade Seppo M hade tidigare dömts för brott begångna mellan den 16 
maj 1974 och den 4 april 1975 till rättspsykiatrisk vård. Efter genomgången 
vård blev han återigen åtalad för andra brott begångna under samma period. 
Han var dock inte misstänkt för något brott begånget efter det att han blivit 
utskriven från sjukhuset. HD ansåg därför det inte föreligga någon 
recidivfara. 
 
I RH 1985:112 fann hovrätten att två unga män, 18 och 20 år gamla, som 
var misstänkta för ett 40-tal stöldbrott skulle häktas på grund av recidivfara. 
Detta trots männens låga ålder och att de tidigare var ostraffade. 
 

2.1.6 Obligatorisk häktning 
24 kap. 1 § 2 st. RB tar upp de fall då någon är misstänkt för grövre 
brottslighet. Den som är misstänkt för ett brott som det inte är föreskrivit 
lindrigare straff än två års fängelse för skall häktas, om det inte är uppenbart 
att skäl för häktning saknas. Motivet till denna reglering är att det i dessa 
fall anses finnas en presumtion för flykt- respektive kollusionsfara.26  
 
Obligatorisk häktning vid grövre brottslighet anses även ha en 
allmänpreventiv effekt. En omedelbar reaktion på mycket allvarliga brott 
anses vara avskräckande. I förarbetena har det även uttalats att obligatorisk 
häktning kan fungera som ett skydd för den misstänkte personen. Han kan 
nämligen ha ett akut behov av skydd mot en uppretad allmänhet.27

 
Presumtionen för häktning vid dessa grövre brott är emellertid inte helt 
ovillkorlig. Kan den misstänkte visa att det är uppenbart att skäl för 
häktning saknas kan han undkomma häktningen. Det kan dock tänkas att en 
misstänkt person väldigt sällan lyckas med detta. Detta lagrum har därför 
                                                 
24 Prop. 1986/87:112, s. 100f. 
25 Prop. 1986/87:112, s. 31. 
26 NJA II 1943 s. 321. 
27 Prop. 1986/87:112, s. 33. 
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fått utstå en hel del kritik. Ekelöf menar att det kan sägas vara principiellt 
betänkligt att beröva en person friheten som ett resultat av att denne inte har 
lyckats uppfylla ett högt ställt beviskrav om att det uppenbart saknas skäl 
för häktning. Vissa menar att förfarandet har tendenser som gör att det kan 
betecknas som förtida straffverkställighet.28

 
I NJA 1985 s 868 var Mikael L misstänkt för våldtäkt, vilket han själv 
förnekade. Mikael L levde ett ordnat liv med fast arbete och bostad. Han 
hade inga missbruksproblem. HD ansåg att det inte fanns någon påtaglig 
risk för att Mikael L skulle försöka avvika eller på annat sätt undkomma 
straff. Men det var heller inte uppenbart att någon flyktfara inte förelåg. HD 
ansåg således att Mikael L skulle förbli häktad med stöd av 24 kap. 1 § 2 st. 
RB. 
 
I NJA 1979 s 425 ansågs det inte finnas skäl för häktning enligt denna regel. 
Den misstänkte avtjänade redan ett straff vid en kriminalvårdsanstalt. HD 
ansåg det inte nödvändigt att häkta en person som redan var intagen på 
kriminalvårdsanstalt. 
 

2.1.7 Proportionalitetsprincipen 
I 24 kap 1 § 3 st. RB återfinns en lagfäst proportionalitetsprincip. Det var i 
samband med en översyn av häktningsregleringen 1989 som denna princip 
kom att uttryckas explicit i lagtexten. Den ansågs emellertid redan tidigare 
gälla. När det gäller all användning av tvångsmedel har det i praxis 
utkristalliserats tre principer med anknytning till 2 kap. 12 § RF.  Dessa är 
ändamåls-, behovs-, och proportionalitetsprincipen. Proportionalitets-
principen innebär att skälen för häktningen skall vägas mot det intrång eller 
annat men som häktningen innebär för den misstänkte eller något annat 
motstående intresse. Häktning får alltså enbart användas om syftet med 
häktningen inte kan uppnås på ett mindre ingripande sätt.29

 
Proportionalitetsprincipen får större betydelse ju längre ett frihetsberövande 
varar. Är det fråga om ett mycket allvarligt brott finns det generellt sett 
större utrymme för förnyad häktning än vid mer lindriga brott. Om den 
misstänkte försätts på fri fot och detta skulle innebära svårigheter att 
genomföra lagföringen kan detta göra det godtagbart med längre 
frihetsberövanden. Det är således omständigheterna i det enskilda fallet som 
får avgöra om häktningen eller en fortsatt häktning kan anses strida mot 
proportionalitetsprincipen.30

 

                                                 
28 Ekelöf, s. 40f. 
29 Prop. 1988/89:124, s. 26ff. 
30 Lindberg, s. 294. 
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2.1.8 Förbud mot häktning i vissa fall 
24 kap. 1 § 4 st. RB innehåller ett förbud mot häktning om det kan antas att 
den misstänkte enbart kommer att dömas till böter. Även denna reglering 
kan sägas ge uttryck för proportionalitetsprincipen. Som exempel på fall då 
detta förbud blir tillämpligt är då det finns positiva skäl att anta att enbart 
böter kommer att utdömas, eller då det framstår som mera sannolikt att 
enbart böter kommer att utdömas än ett svårare straff.31

 

2.2 Häktning vid lindriga brott 
24 kap. 2 § RB ger en möjlighet att häkta en person även om det misstänkta 
brottet har ett straffmaximum på under ett år. Liksom för häktning enligt 
huvudregeln krävs dock att det finns sannolika skäl för misstanke om brott. 
Dessutom krävs att den misstänktes identitet eller hemvist är okänd, 
alternativt att det finns anledning att anta att hans uppgifter om dessa är 
osanna. Häktning på denna grund kan även användas då den misstänkte 
saknar hemvist i landet och att det finns risk att han genom att fly landet 
undandrar sig lagföring eller straff.32 Denna specialreglering är tänkt att 
användas återhållsamt och med allt större restriktivitet ju lindrigare brott det 
är fråga om.33  
 

2.3 Utredningshäktning 
Enligt 24 kap. 3 § RB kan även den som endast är skäligen misstänkt för 
brott häktas om förutsättningarna enligt 24 kap. 1 § 1:a, 3:e och 4:e st. RB i 
övrigt är uppfyllda och det är av synnerligen vikt att den misstänkte 
frihetsberövas i avvaktan på ytterligare utredning av brottet.  
 
Denna reglering infördes 1988 med anledning av en anpassning till 
Europakonventionen. En förutsättning för att häkta någon på denna grund är 
att det finns anledning att räkna med att misstankegraden inom kort kommer 
att stärkas. Det kan till exempel handla om att viss teknisk utredning ännu 
inte hunnit slutföras.34 Enligt 24 kap. 19 § RB får ingen sitta häktad längre 
än en vecka på denna grund. 

 
 
 
 

                                                 
31 Fitger, 24:16. 
32 Fitger, 24:17. 
33 Prop. 1986/87:112, s. 32. 
34 Prop. 1986/87:112, s. 48. 
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2.4 Häktningsgrunderna i praktiken 
Domstolsverket har vid ett par tillfällen undersökt i vilken utsträckning de 
olika häktningsalternativen används. Senaste undersökningen gjordes 
1997.35 Det finns ingen anledning att tro att siffrorna skulle se markant 
annorlunda ut idag. Vid undersökningen 1997 blev utfallet enligt följande: 
 
Figur 1 
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Den uppmärksamma läsaren märker att de tre staplarna överstiger 100%. 
Detta beror på att det är vanligt att en person häktas på mer än en grund. 
Den enskilt vanligaste grunden för häktning 1997 var en kombination av 
kollusions- och recidivfara, vilket utgjorde 41% av fallen. Därefter kom 
enbart recidivfara på 28 % och enbart kollusionsfara på 9%. Övriga 
kombinationer förekom mer sällan.36

 
 

                                                 
35 DV-rapport 1997:6. 
36 DV-rapport 1997:6, s. 18. 
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3 Restriktioner för häktade 
För att kunna genomföra en effektiv brottsutredning kan det vara 
nödvändigt att ålägga en häktad person restriktioner. Genom att begränsa 
den häktades kontakter med omvärlden kan man exempelvis undvika att 
vittnen hotas av den häktade, eller att den häktade ber en ovetande anhörig 
om att förstöra vissa handlingar. Är det fråga om grov organiserad 
brottslighet förekommer det inte sällan hot om repressalier mot dem som 
vittnar. Har alla inblandade hörts under förundersökningen så innebär detta i 
sig inte att restriktioner är onödiga. Det är inte ovanligt att ett vittne ändrar 
sin utsaga mellan polisförhöret och huvudförhandlingen.37 Med tanke på 
principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration i svensk 
processrätt gäller som huvudregel de uppgifter vittnen lämnar vid 
huvudförhandlingen framför eventuellt andra uppgifter som framkommit 
under polisförhör.38 Ett beslut om restriktioner innebär dock ytterligare ett 
integritetsintrång för den häktade och behöver därför omgärdas av 
betydande rättssäkerhetsgarantier.39

 
Det finns anledning att betona att både själva häktningen och eventuella 
restriktioner i de flesta fallen riktas mot personer som skall behandlas som 
oskyldiga eftersom en lagakraftvunnen dom saknas. Det är inte enbart den 
häktade med restriktioner som kan drabbas av restriktionerna. Restriktioner 
kan även försvåra tiden på häktet för häktade som inte har restriktioner mot 
sig. Andelen häktade med restriktioner påverkar nämligen den verksamhet 
som kan bedrivas på ett häkte. Om andelen häktade med restriktioner är hög 
innebär detta ett betydande merarbete för häktespersonalen som i sin tur 
leder till negativa konsekvenser för övriga häktade. Även åklagare drabbas 
av merarbete i och med att de måste ägna tid åt att kontrollera brev, 
överväga om restriktioner skall bestå eller om lättnader skall medges i 
enskilda fall osv. Regeringen har därför uttalat att användandet av 
restriktioner skall ske så lite som möjligt och under så kort tid som 
möjligt.40

 

3.1 Rätten ger tillstånd till restriktioner 
Rätten kan, med stöd av 24 kap. 5 a § RB, tillåta åklagaren att ålägga den 
häktade personen restriktioner i sina kontakter med omvärlden. Det krävs att 
åklagaren begär detta, antingen skriftligen eller muntligen. Rättens beslut 
skall vara av generell karaktär, det vill säga att åklagaren får alternativt inte 
får besluta om inskränkningar i den häktades kontakter med omvärlden. 

                                                 
37 Fitger, 24:26a f. 
38 Prop. 1997/98:104, s. 32. 
39 Fitger, 24:26b. 
40 Prop. 1997/98:104, s. 32. 
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Tillstånd till restriktioner får enbart meddelas om det föreligger 
kollusionsrisk.41  
 
Kravet på kollusionsrisk tillkom 1994 i samband med införandet av 24 kap. 
5 a § RB. Motivet var att Sverige internationellt sett använde restriktioner 
tämligen ofta. Mot bakgrund av regeringsformens bestämmelser om 
medborgarnas fri- och rättigheter ansågs det därför som önskvärt att antalet 
häktade som påförs restriktioner skulle minska. Även före 1994 fanns ett 
krav om att kollusionsfara skulle föreligga för att få tillstånd till 
restriktioner, men detta var inte lagfäst. Genom att åklagarnas möjlighet att 
ålägga häktade restriktioner uttryckligen begränsades till fall av 
kollusionsrisk fick man en klar koppling mellan häktningsgrunden och 
möjligheten att meddela restriktioner.42

 
Åklagaren skall enligt 24 kap. 14 § RB ange de skäl som motiverar att 
restriktioner påförs den häktade. Det finns inget krav på att åklagaren måste 
ange skälen skriftligen utan detta kan göras muntligen vid 
häktningsförhandlingen. För att undvika att förundersökningen äventyras får 
inte domstolen kräva alltför detaljerade och konkreta uppgifter från 
åklagaren om varför restriktioner är nödvändiga. Detta gäller särskilt i 
inledningen av förundersökningen. Ju längre förundersökningen fortskridit 
desto mer detaljerade uppgifter krävs från åklagaren. Anledningen är den 
proportionalitetsprincip som återfinns i 1 § HL. Allmänt hållna uppgifter om 
att vittnen inte är hörda, gods inte är återfunnet eller att den misstänkte utsatt 
vittnen för hot eller vidtagit andra åtgärder i syfte att skada utredningen bör 
vara tillräckliga för att rätten skall kunna bifalla åklagarens begäran. 
Åklagaren skall inte behöva åberopa att medmisstänkta inte gripits eller 
namn på de vittnen som ännu inte hörts eftersom detta skulle kunna skada 
utredningen.43   
 
Kravet på att åklagaren skall ange skälen till varför restriktioner behövs är 
emellertid något som inte verkar efterföljas i någon större utsträckning. 
Genom en enkätundersökning fann 2005 års Häktesutredning att såväl 
åklagare som domare menar att åklagare i allmänhet åberopar samma skäl 
för restriktioner som för att det föreligger kollusionsfara. Kravet på att 
åklagare särskilt skall redovisa skälen till varför restriktioner är nödvändiga 
tillkom 1999 i syfte att uppnå en mer restriktiv tillämpning av restriktioner. 
Denna effekt verkar likväl inte ha inträffat. Andelen häktade med 
restriktioner är idag lika hög som den var före reformen 1999.44  
 
Rättens tillstånd till restriktioner skall ha karaktären av ett rambeslut som 
utgör en nödvändig förutsättning för att åklagaren senare skall kunna besluta 
om restriktioner för den häktade. Detta medför att rätten får ett avgörande 

                                                 
41 Westerlund, s. 44. 
42 Prop. 1993/94:24, s. 67f. 
43 Prop. 1997/98:104, s. 53f. 
44 SOU 2006:17, s. 126. 
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inflytande över användandet av restriktioner samtidigt som åklagarna själva 
får avgöra vilka restriktioner som skall användas och i vilken utsträckning.45

Då någon häktas med stöd av 24 kap. 1 § 2 st. RB (obligatorisk häktning, se 
avsnitt 2.1.6) medför detta inte per automatik att restriktioner får meddelas. 
Även om häktning på denna grund säger sig innefatta en presumtion om 
kollusionsrisk krävs det att rätten särskilt prövat frågan om kollusionsrisk 
enligt vanliga regler, dvs. ett positivt konstaterande att kollusionsrisk 
föreligger, för att restriktioner skall få meddelas.46

 
Kravet på kollusionsrisk medför att rätten inte kan bifalla ett yrkade om 
restriktioner då någon häktas enligt 24 kap. 2 § RB. Frågan är prövad i RH 
2000:4 där åklagaren yrkade häktning enligt detta lagrum för en estnisk 
medborgare misstänkt för snatteri. Hovrätten påpekade att det inte går att 
häkta någon på grund av kollusionsrisk enligt 24 kap. 2 § RB (häktning vid 
lindriga brott, se avsnitt 2.2) och därför kan restriktioner heller inte beviljas. 
 
Vid varje omhäktningsförhandling skall rätten även ta ställning i frågan om 
fortsatt tillstånd till restriktioner. Detta gäller förutsatt att åklagaren begär 
rättens tillstånd till fortsatta restriktioner eftersom rätten inte självmant kan 
ge åklagaren detta beslut. Avstår åklagaren från en sådan begäran skall 
restriktionerna upphöra.47

 
Det är enligt NJA 2004 s 547 inte tillräckligt att åklagaren överlämnar till 
rätten att avgöra om den häktade skall kunna åläggas restriktioner. I det 
aktuella fallet hade åklagaren överlämnat till rätten att avgöra, efter fällande 
dom i TR, om den häktade skulle kvarstanna i häkte pga. kollusionsrisk eller 
på någon annan grund. HD menade därför att åklagaren inte hade framställt 
en uttrycklig begäran om fortsatta restriktioner varför dessa skulle upphöra. 
 
Även om rätten inte givit åklagaren rätt att införa restriktioner kan han enligt 
24 kap. 5 a § 2 st. RB under vissa förutsättningar ändå besluta att ålägga den 
häktade restriktioner. Det skall då vara fråga om att det skett betydelsefulla 
förändringar i utredningssituationen.48 Denna reglering torde särskilt ofta 
komma att tillämpas då det är fråga om nyupptäckt brottslighet som rätten 
inte haft möjlighet att beakta vid det ursprungliga häktningsbeslutet.49 
Beslutar åklagaren om restriktioner på denna grund skall han samma dag 
eller senast dagen därpå begära rättens prövning av saken. Rätten ska då så 
snart som möjligt hålla huvudförhandling i frågan. I förarbetena har det 
uttalats att detta skall ske senast en vecka efter åklagarens begäran.50

 
1996 gjordes en utvärdering av tillämpningen av 24 kap. 5 a § RB. Man 
kom genom en enkätundersökning bland vissa tingsrätter fram till att 
åklagaren nästan alltid fick bifall till sin begäran om att få meddela 

                                                 
45 Prop. 1993/94:24, s. 70. 
46 Prop. 1993/94:24, s. 71. 
47 Prop. 1997/98:104, s. 41. 
48 Prop. 1993/94:24 s. 71. 
49 Fitger, 24:26 c. 
50 Prop. 1993/94:24 s. 71f. 
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restriktioner för den häktade. Slutsatsen blev att lagrummet inte fått avsedd 
effekt eftersom prövningen om åklagarens rätt att besluta om restriktioner i 
stor utsträckning begränsades till att se om kollusionsfara förelåg eller ej.51 
1997 genomförde domstolsverket en undersökning där man fann att 92 % av 
alla yrkanden från åklagare om att få meddela restriktioner bifölls.52

 

3.1.1 Möjligheten att överklaga rättens beslut 
angående restriktioner 

Enligt 49 kap. 5 § 6p. RB kan rättens beslut att tillåta respektive neka 
restriktioner överklagas särskilt till hovrätten. Detta gäller dock inte om 
rätten valt en annan häktningsgrund än kollusionsfara. Frågan är prövad av 
HD i NJA 1980 s 444. Åklagaren hade i detta fall begärt den misstänkte 
Torbjörn B häktad grundat på såväl flykt- som kollusionsfara. Tingsrätten 
biföll begäran enbart på grund av flyktfara. Som redogjorts för ovan kan 
man dock enbart ge tillstånd till restriktioner då rätten slagit fast att 
kollusionsfara föreligger. RÅ överklagade därför tingsrättens beslut och 
yrkade att Torbjörn B även skulle häktas med anledning av kollusionsfara. 
HD avvisade RÅ:s besvärstalan med motiveringen att tingsrätten hade 
bifallit åklagarens begäran om häktning och att det inte är möjligt att 
överklaga enbart skälen för TR:s beslut.53

 
Mot bakgrund av detta rättsfall diskuterades i samband med en översyn av 
häktningsregleringen 1987 att införa en möjlighet att överklaga även skälen 
för häktning. Regeringen ansåg emellertid inte att det förelåg någon 
anledning till att frångå den sedan länge vedertagna principen om att 
domskäl inte kan överklagas. Det föredragande statsrådet framhöll att det 
inte finns något hinder för åklagaren att i samband med en 
omhäktningsförhandling anföra nya grunder för häktningen och därigenom 
kunna få till stånd ett häktningsbeslut grundat på kollusionsfara.54

 
Den häktade kan även klaga på åklagares beslut om enskilda restriktioner, se 
nedan avsnitt 3.2.3. 
 

3.2 Häkteslagen 
Häktade personer åtnjuter vissa rättigheter som återfinns i lag (1976:371) 
om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 1 § HL innehåller en 
proportionalitetsprincip om att häktade inte får underkastas mera omfattande 
inskränkningar i sin frihet än vad ändamålet med häktningen påkallar. 

                                                 
51 Ds 1996:46, s. 37ff. 
52 DV 1997:6, s. 19. 
53 Angående förbudet att överklaga enbart domskäl, se NJA 1877 s 307. 
54 Prop. 1986/87:112 s. 63. 
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Dessutom ska den häktade behandlas på ett sådant sätt att skadliga följder 
av frihetsberövandet motverkas.55

 

3.2.1 Restriktioner 
Enligt 16 § HL kan åklagaren eller undersökningsledaren besluta om 
restriktioner för en häktad person, förutsatt att rätten givit tillstånd till detta 
enligt 24 kap. 5 a § RB. De restriktioner som kan komma i fråga enligt HL 
är inskränkningar i den häktades rätt att 
 

• vistas tillsammans med eller förvaras i samma rum som andra 
häktade (3 § 1 st. HL), 

• ha tillgång till tidskrifter, tidningar, radio eller TV (6 § 3 st. HL),  
• sända eller ta emot brev eller andra försändelser (9 § 2 st. HL), 
• ta emot besök (11 § 1 st. HL), 
• ringa eller ta emot telefonsamtal (12 § 1 st. HL), 
• lämna förvaringslokalen för att t.ex. besöka en sjuk anhörig eller 

närvara vid en anhörigs begravning (13 § HL).56 
 
Även om en häktad föreskrivits restriktioner innebär detta inte per automatik 
att den eller de rättigheter som berörs är helt inskränkta. En åklagare kan 
exempelvis i ett beslut om restriktioner angående besök ange som ett 
allmänt villkor att ett besök inte får tillåtas innan det har prövats av 
åklagaren.57

 
Andelen häktade som ålagts restriktioner ligger på ungefär 65 % av dem 
som ännu inte blivit dömda i tingsrätten. Räknar man med alla häktade 
personer ligger andelen med restriktioner på cirka 40 %. Det verkar inte 
föreligga någon skillnad mellan häkten i olika delar av landet eller mellan 
stora och mindre häkten. Undantaget är Umeå där genomsnittet under 2004 
var 28 %. Nästan alla häktade med restriktioner har inskränkningar i rätten 
att kommunicera med omvärlden via telefon, brev, besök och kontakten med 
andra intagna. Det är däremot ovanligt att häktade har restriktioner avseende 
tillgång till massmedia. Det saknas någon säker statistik över hur länge 
häktade i genomsnitt har restriktioner. Den information som finns pekar 
dock på att de flesta har det under en relativt kort period, från någon vecka 
till några månader. Det finns dock fall där häktade haft restriktioner i ett år 
eller mer.58

 

3.2.1.1 Gemensam vistelse 
I 3 § HL anges att en häktad som vill vistas med andra intagna skall beredas 
tillfälle till detta. Ett undantag från detta föreligger emellertid om det 

                                                 
55 Prop. 1997/98:104 s. 27. 
56 SOU 2006:17, s. 110. 
57 SOU 2006:17, s. 111. 
58 SOU 2006:17, s. 124f. 
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innebär en fara ur säkerhetssynpunkt. Förvaringen av den häktade personen 
och den gemensamma vistelsen skall ske på ett sätt som förhindrar att 
personer som kan antas påverka varandra i mål eller ärenden undviks.59

 
Gemensam vistelse tillåts normalt inte i de fall den häktade ålagts 
restriktioner. Det finns dock inget som hindrar att häktade personer med 
restriktioner avseende gemensam vistelse får vistas tillsammans med andra 
häktade som också ålagts denna restriktion.60 Restriktioner avseende 
gemensam vistelse är den restriktion som används mest.61 Under den 
senaste femårsperioden har andelen häktade som föreskrivits restriktioner 
angående gemensam vistelse legat på mellan 35-45 % av det totala antalet 
häktade. Vid det senaste mättillfället, den 1 oktober 2005, hade 44 % av de 
häktade restriktioner avseende gemensam vistelse.62

 

3.2.1.2 Tillgång till massmedia 
Den som är häktad har enligt 6 § HL rätt att ta del av vad som händer i 
omvärlden via massmedia som tidningar, radio och TV. 
 
För att en häktad person skall nekas tillgång till TV eller radio så bör det 
krävas att det förekommer en livlig rapportering kring det brott som han är 
häktad för i medierna. Ofta är det tillräckligt med partiella restriktioner. Det 
kan handla om att den häktade inte får ta del av nyhetssändningar, men 
andra typer av program.  
 
I fråga om tillgång till tidningar och tidskrifter kan även sådana restriktioner 
göras partiella. Det varierar från fall till fall hur ingående rapporteringen om 
det aktuella brottet är. Ofta kan det räcka med restriktioner avseende 
tillgången till lokala tidningar. En annan tänkbar möjlighet är att ge den 
häktade tillgång till enbart sport- och nöjesdelarna av en tidning.63

 
JO har i JO 1985/86 s. 156 kritiserat en åklagare som meddelat restriktioner 
avseende tillgången till radio, TV och tidningar. Det aktuella fallet gällde en 
person som var misstänkt för grovt jaktbrott i Lyckseletrakten. Mannen var 
pga. offentliga uppdrag en välkänd person i dessa trakter, varför den 
massmediala bevakningen också var omfattande i den lokala pressen. JO 
kritiserade åklagaren eftersom denna meddelat restriktioner avseende all 
tillgång till massmedia. JO menade att det hade varit tillräckligt att meddela 
partiella restriktioner avseende nyhetssändningar.64

 

                                                 
59 Prop. 1997/98:104 s. 58ff. 
60 Lindberg, s. 702. 
61 Ds 1996:46, s. 52. 
62 KOS 2005, s. 71, 75. 
63 Lindberg, s. 702. 
64 JO 1985/86 s. 156f. 
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3.2.1.3 Brev och andra försändelser 
En häktad person är i stor utsträckning hänvisad till att kommunicera 
skriftligen med omvärlden. För att förhindra att kommunikationen används 
för att påverka utredningen får restriktioner enligt 9 § 2 st. HL meddelas 
avseende utväxling av brev och andra försändelser.  
 
En häktad som föreskrivits restriktioner som omfattar brev har rätt att vägra 
granskning av dessa. Enligt 8 § HF krävs den häktades godkännande för att 
åklagaren skall få öppna brev eller andra försändelser i syfte att granska 
innehållet. Om den häktade personen vägrar att ge åklagaren tillstånd till att 
granska breven skall breven hållas kvar oöppnade. Detta innebär att den 
häktade personen inte heller får läsa breven men de skall överlämnas till 
honom när antingen häktningen eller restriktionerna upphör.65

 
Vissa brev från den häktade får dock aldrig granskas. Detta gäller brev till 
en svensk myndighet, ett internationellt organ som har av Sverige erkänd 
behörighet att ta emot klagomål från enskilda eller till den häktades 
offentliga försvarare.66

 
Varje brev skall bedömas för sig. Det kan tänkas att ett brev innehåller vissa 
delar som den häktade inte bör få ta del av. Det finns då inget som hindrar 
att den häktade får ta del av vissa delar ur brevet.67

 
Granskningen av brev kan försvåras av att de är skrivna på ett för åklagaren 
främmande språk. I sådana fall får man kopiera brevet och låta en tolk 
översätta detta.68 Så snart kopian inte längre behövs skall denna förstöras. 
Detta är ett undantag från arkivlagens bestämmelser om att allmänna 
handlingar skall sparas.69

 
Genom att åklagaren granskar häktades brev får denne naturligtvis en 
inblick i den häktades privatliv. Denna information får dock inte användas 
för andra ändamål än utredning av det aktuella brottet. I JO 1987/88 s 44 
meddelades åtalsunderlåtelse avseende brott mot tystnadsplikten. Åklagaren 
hade i detta fall vidarebefordrat innehållet i ett brev från en kvinna till den 
häktade mannens fru. JO fann det anmärkningsvärt att åklagaren inte insett 
att innehållet skyddades av tystnadsplikt men ansåg att eftersom åklagaren 
agerat oaktsamt och att det inte fanns risk för att förseelsen skulle upprepas, 
att det inte fanns skäl för lagföring.70

 

3.2.1.4 Besök 
Enligt 11 § HL får häktade personer ta emot besök i den mån det lämpligen 
kan ske. Även om den häktade ålagts restriktioner angående besök är det 
                                                 
65 Lindberg, s. 703. 
66 Prop. 1997/98 s. 28. 
67 Lindberg, s. 704. 
68 Lindberg, s. 704. 
69 Prop. 1997/98:104 s. 70. 
70 JO 1987/88 s. 49. 
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ofta möjligt att låta den häktade ta emot besök. Detta kan enligt 11 § 2 st. 
HL tillgodoses genom att någon kontrollerar besöket, vanligen benämnt 
bevakat besök. Detta innebär att en polisman eller en vårdare är närvarande 
under hela besöket och kontrollerar att den häktade och besökaren inte talar 
om utredningen eller att de försöker utväxla hemliga meddelanden. Som ett 
krav för besöket kan besökaren tvingas underkasta sig kroppsvisitation samt 
kontroll av medhavd väska eller annat föremål, se 11 § 3 st. HL.71

 
Efter att rätten upptagit muntlig bevisning i ett mål torde det mycket sällan 
finnas skäl att upprätthålla restriktioner angående besök. JO har i JO 
1996/97 s. 62 kritiserat en åklagare i ett fall som rörde en person som var 
häktad misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Efter det att 
den muntliga bevisningen i målet tagits upp och enbart personalia och 
plädering återstod yrkade mannens advokat på att de restriktioner mannen 
ålagts skulle hävas och att den häktade skulle beredas tillfälle att samtala 
med sin sambo. Åklagaren avslog begäran. JO riktade kritik mot åklagaren 
med motiveringen att det endast i undantagsfall kan anses berättigat att ha 
kvar restriktionerna. JO menade att åklagaren åtminstone borde ha tillåtit ett 
bevakat besök.72   
 
När det gäller offentlig försvarare har denne alltid rätt att träffa sin klient i 
enrum, detta enligt 21 kap. 9 § RB. Om den häktade istället har en privat 
försvarare får denna endast träffa sin klient om åklagaren medger det, eller 
om rätten finner att det kan ske utan men för utredningen eller för ordningen 
och säkerheten på förvaringsplatsen. Eftersom en häktad person enligt 21 
kap. 3 a § RB har en ovillkorlig rätt till offentlig försvarare får denna regel 
enbart betydelse om den häktade föredrar en privat försvarare eller där något 
förordnande av offentlig försvarare ännu inte hunnit meddelas.73

 
När det gäller polismän som biträder åklagaren i förundersökningen så krävs 
inget tillstånd att besöka den häktade om besöket gäller den aktuella 
brottsutredningen. Om besöket rör någon annan omständighet eller händelse 
krävs emellertid ett särskilt tillstånd från åklagaren. Har den häktade 
personen inga restriktioner krävs istället att den häktade tillåter besöket. 
Poliser har således ingen generell rättighet att besöka häktade eller att 
förmedla besök.74

 

3.2.1.5 Telefonsamtal 
Enligt 12 § HL får häktade personer ha telefonsamtal med personer utanför 
förvaringslokalen i den mån det lämpligen kan ske. I princip gäller samma 
regler för telefonsamtal som för besök. Om den häktade ålagts restriktioner 
kan han ändå tillåtas att ha telefonkontakt om medlyssning sker. 
Medlyssning måste godkännas av den häktade, se 12 § 3 st. HL. Enligt 
samma stycke får häktades samtal med offentlig försvarare aldrig avlyssnas. 
                                                 
71 Lindberg, s. 705. 
72 JO 1996/97 s. 63f. 
73 Lindberg, s. 705f. 
74 Lindberg, s. 705. 
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En förutsättning för att detta skall kunna upprätthållas är att enbart 
telefonutrustning som kontrolleras av kriminalvården får användas. Den 
häktade får således inte använda exempelvis sin privata mobiltelefon för 
kontakt med omvärlden.75

 

3.2.1.6 Vistelse utanför förvaringslokalen 
Det är naturligtvis inte tänkt att en häktad person skall befinna sig utanför 
förvaringslokalen. Men det kan ibland ändå finnas skäl att tillåta den 
häktade att göra detta. Regler om detta återfinns i 13 § HL. Vistelse utanför 
förvaringslokalen kan medges den häktade som vill besöka en närstående 
som är svårt sjuk, för att närvara vid en närståendes begravning eller om det 
finns andra särskilda skäl för den häktade att under en kort period lämna 
förvaringslokalen. Exempel på andra särskilda skäl är att närvara vid makas 
eller sambos förlossning.76

 
En förutsättning för att tillåta den häktade att vistas utanför 
förvaringslokalen är att det inte kan befaras något missbruk av situationen.  I 
regel skall den häktade bevakas under hela vistelsen utanför 
förvaringslokalen. Frågan om permission skall prövas från fall till fall. Även 
om det är en viktig angelägenhet den häktade vill sköta är det inte en 
självklarhet att permission skall beviljas. Är det exempelvis fråga om ett 
ärende som med enkelhet kan skjutas upp skall permission som regel inte 
beviljas.77

 
För en häktad som ålagts restriktioner gäller dessa även då han befinner sig 
utanför förvaringslokalen. Av naturliga skäl kan det vara svårare att 
upprätthålla dem i dessa situationer. Det ankommer därför på åklagaren att 
vid behov kontakta den som skall ansvara för bevakningen av den häktade 
och diskutera detta.78

 

3.2.2 Redovisning av skäl för restriktioner 
När en åklagare beslutar om att ålägga en häktad person restriktioner skall 
han även, enligt 19 b § HF, dokumentera skälen för detta. Detta ska enligt 
Åklagarmyndighetens författningssamling ske genom att åklagaren 
kortfattat redogör för de konkreta förhållandena som ligger till grund för 
restriktionsbeslutet.79 Denna redovisning bör, enligt förarbeten, kunna vara 
mer ingående än de uppgifter som lämnas av åklagaren vid 
häktningsförhandlingen. Däremot har lagstiftaren ansett det vara mera 
lämpligt att överlämna till åklagarmyndigheten att avgöra hur denna 
dokumentation skall gå till.80

                                                 
75 Lindberg, s. 706f. 
76 Lindberg, s. 707. 
77 Lindberg, s. 707. 
78 Lindberg, s. 707. 
79 ÅFS 2005:29, 2 §. 
80 Prop. 1997/98:104, s. 55. 
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Det finns ingen allmän rättighet för den häktade personen att få ta del av 
dessa uppgifter. Det finns ingenting som hindrar åklagaren från att ge den 
häktade tillgång till dokumentationen men om detta skulle innebära skada 
för utredningen bör den misstänkte inte få ta del av uppgifterna.81  
 

3.2.3 Prövning av restriktioner 
Enligt 16 § 3 st. HL skall åklagaren så ofta det kan finnas anledning till det 
ompröva frågan om det är nödvändigt med fortsatta restriktioner för den 
häktade. Ett beslut av åklagaren kan även omprövas av en högre åklagare 
som ett led i dennes tillsynsfunktion.82 Detta gäller alltså åklagarens beslut 
rörande den faktiska tillämpningen av en viss restriktion. Det kan röra sig 
om ett brev som inte vidarebefordrats eller ett besök som inte har beviljats. 
Den häktade kan då vända sig till överåklagaren i dennes egenskap av 
tillsynsorgan. Överåklagarens beslut kan sedan överklagas till RÅ, vars 
beslut enligt 24 § åklagarförordningen inte får överklagas.83

 
Den häktade kan när som helst begära rättens prövning av åklagarens beslut 
att ålägga honom ett visst slag av restriktioner. Detta framgår av 17 § HL. 
Denna prövning skall ske i samband med att rätten prövar frågan om 
tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § RB. Rättens prövning av 
enskilda restriktioner kan inte överklagas, enligt 17 § HL.84

 
Tingsrätten prövar i regel frågan om tillstånd till restriktioner vid en 
förhandling. Enligt 24 kap. 18 § RB skall ett häktningsbeslut och därmed 
även ett eventuellt tillstånd till restriktioner prövas med högst två veckors 
mellanrum. Om det är uppenbart med hänsyn till utredningen eller av annan 
anledning att förhandling inom den angivna tiden är onödig får rätten 
besluta om längre tids mellanrum. Det kan exempelvis röra sig om att den 
häktade medger åklagarens begäran om förlängning av tiden att väcka åtal. 
Om däremot den häktade begär rättens prövning av enskilda restriktioner 
kan detta innebära att en omhäktningsförhandling måste hållas trots att den i 
övrigt kan anses obehövlig. Även om den häktade inte motsätter sig 
häktningen eller en förlängning av åtalstiden så bör rätten då den prövar de 
enskilda restriktionerna även ta ställning till samtliga frågor rörande 
häktningen.85  
 
Den häktades begäran om prövning av enskilda restriktioner kan ske såväl 
muntligen som skriftligen. Begäran bör kunna ske så sent som vid den 
förhandling där frågan skall prövas. Vid förhandlingen redovisar åklagaren 
de omständigheter som denna anser medföra kollusionsfara och därmed 
även skäl för tillstånd till restriktioner. Åklagaren bör vid denna förhandling 

                                                 
81 Prop. 1997/98:104, s. 55f. 
82 SOU 2006:17, s. 113. 
83 Lindberg, s. 109, 709. 
84 Lindberg, s. 709. 
85 Prop. 1997/98:104, s. 44. 
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ha klart för sig vilka restriktioner som kan komma att fortsätta åläggas den 
häktade, varför det blir lätt för åklagaren att lämna ytterligare uppgifter som 
kan behövas för att bemöta den häktades invändningar mot enskilda 
restriktioner.86

 
Rättens granskning av de enskilda restriktionerna som den häktade invänt 
mot skall avse att pröva om invändningarna är motiverade. Prövningen kan 
leda till att rätten upphäver restriktioner av något slag som åklagaren 
beslutat om. Däremot kan rätten inte besluta om vissa lättnader i 
restriktioner, t.ex. att tillåta bevakade besök eller avlyssnade telefonsamtal. 
Sådana ställningstaganden anses åklagaren ha bättre resurser att göra 
eftersom de förutsätter en god insyn i brottsutredningens läge för tillfället.87

 
Möjligheten att få enskilda restriktioner prövade enligt 17 § HL utnyttjas 
ytterst sällan. Detta kan bero på att den häktade finner det utsiktslöst 
eftersom både åklagaren och domaren som skall pröva frågan ofta är 
desamma som vid den första häktningsförhandlingen. Ytterligare ett skäl till 
att så få utnyttjar möjligheten kan vara att beslutet inte får överklagas till 
hovrätten.88

 

3.2.4 Restriktioners upphörande 
Beslut om restriktioner kan upphöra av fyra olika skäl. Det kan handla om 
att rätten avslår åklagarens begäran om tillstånd till restriktioner, tillståndet 
upphävs av rätten, tillståndet förfaller eller tillståndet löper ut utan att 
åklagaren begär omprövning av det.89

 
Den vanligaste orsaken till att restriktioner upphör är att det inte längre finns 
något sakligt behov av dem. Som regel inträffar det när den akuta 
kollusionsfaran är över. Som regel är det åklagaren som beslutar att 
restriktionerna skall upphöra. Även om restriktionerna inte upphör helt är 
det vanligt förekommande att åklagaren efter hand lättar på 
restriktionerna.90 Enligt 24 kap. 5 a § 3 st. RB upphör rättens tillstånd till 
åklagaren att meddela restriktioner om inte ett nytt tillstånd meddelas i 
samband med en omhäktningsförhandling.91

 
1996 gjordes en undersökning bland åklagare om hur de tillämpar HL. En 
genomgående åsikt bland åklagarna var att kollusionsrisken i princip 
kvarstår fram till huvudförhandlingen i tingsrätten. Det är även mycket 
ovanligt att åklagare häver restriktioner före denna tidpunkt. I 
undersökningen framkom att nästan alla åklagare ansåg det nödvändigt med 
ett erkännande i kombination med annan teknisk bevisning för att häva 

                                                 
86 Prop. 1997/98:104, s. 45. 
87 Prop. 1997/98:104, s. 46. 
88 SOU 2006:17, s. 127f. 
89 Lindberg, s. 709. 
90 Lindberg, s. 709f. 
91 Fitger, 24:26 e. 
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restriktioner för en häktad. Utan detta menade åklagarna att det ofta finns en 
överhängande risk för att den häktade efter restriktionernas upphörande 
skulle försöka påverka vitten.92

 
Så snart ett beslut om restriktioner har upphört att gälla skall åklagaren se 
till så att de faktiska begränsningarna upphör. Det möter naturligtvis inga 
praktiska problem med att genast upphäva restriktioner angående gemensam 
vistelse, tillgång till medier eller rätten att ta mot besök och telefonsamtal. 
Däremot händer det att personalen vid häktet redan hunnit sända iväg brev 
till åklagaren för granskning. Sådana brev skall omedelbart återställas utan 
granskning.93

 
 
 

                                                 
92 Ds 1996:46, s. 56. 
93 Lindberg, s. 710. 
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4 Sveriges internationella 
åtaganden 

4.1 Europakonventionens reglering 
Europakonventionen gäller sedan 1 januari 1995 som svensk lag. Enligt 2 
kap. 23 § RF får ingen lag eller annan föreskrift meddelas i strid med 
Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. Enligt artikel 1 i 
konventionen så skall varje konventionsstat garantera att varje person som 
befinner sig under deras jurisdiktion åtnjuter de fri- och rättigheter som 
konventionen ger uttryck för. De förpliktelser som finns gäller således inte 
enbart gentemot staternas egna medborgare, utan även för utländska 
medborgare.94  
 

4.1.1 Tortyrförbudet i artikel 3 
Artikel 3 i Europakonventionen lyder; ”Ingen får utsättas för tortyr eller 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”  
 
Förbudet mot tortyr är undantagslöst vilket innebär att det enligt artikel 15 
aldrig får göras några undantag från det, ens under extraordinära 
förhållanden som exempelvis krig. 
 
Europakonventionen innehåller ingen egen definition av begreppet tortyr. 
Det finns emellertid en internationellt vedertagen definition i FN:s 
konvention mot tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning.95 I artikel 1 definieras tortyr där som; 
 

”I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling 
genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller 
psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften 
som att erhålla information eller en bekännelse av honom eller 
en tredje man, att straffa honom för en gärning som han eller en 
tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att hota 
eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något 
skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under 
förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på 
anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig 
tjänsteman eller någon annan person som handlar som 
företrädare för det allmänna”96 (förf. kurs.) 
 

                                                 
94 Danelius, s. 46. 
95 Danelius, s. 71f. 
96 SÖ 1986:1. 
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Denna definition kan uppfattas som mer eller mindre precis. Men begrepp 
som allvarlig smärta och svårt lidande kan ge anledning till skilda 
tolkningar. Vad gäller begreppen omänsklig behandling och förnedrande 
behandling så saknas det någon internationell definition av dessa. Dessa 
begrepp är så allmänna att det knappast går att definiera dem på ett 
meningsfullt sätt. Det har ansetts upp till rättspraxis att så småningom ge 
begreppen en mer konkret innebörd. Europadomstolen har slagit fast att 
dessa begrepp skall tolkas restriktivt och endast behandling eller 
bestraffning som kännetecknas av en betydande hårdhet eller hänsynslöshet 
kan anses falla in under artikel 3.97

 
För personer som berövats friheten kan en långvarig isolering utgöra 
omänsklig behandling enligt artikel 3. Men det måste då, enligt 
Europakommissionen, vara fråga om en mycket strikt isolering.98

 
I ett nyligen avgjort fall, Ramirez Sanchez mot Frankrike slog 
Europadomstolen fast att åtta år i isoleringscell inte ansågs strida mot artikel 
3 i Europakonventionen. Fallet rörde en man, Ramirez Sanchez, som mellan 
mitten av augusti 1994 och 17 oktober 2002 suttit i en isoleringscell med en 
storlek om knappt 7 kvadratmeter. Sanchez dömdes 1997 till fängelse på 
livstid för mordet på två poliser och en polisaspirant 1975. Han ansågs även 
vara en av huvudmännen i en terroristgrupp. Sanchez tilläts att se på TV och 
läsa nyhetstidningar. De enda besök som han fick ta emot var från sina 
advokater. Han tilläts även att få besök av en präst en gång per månad. 
Sanchez hade även rätt till att vistas i en rastgård två timmar per dag. 
Huvudfrågan i fallet var om den tidsperiod som Sanchez suttit i 
isoleringscell kunde anses strida mot artikel 3 i Europakonventionen. 
Domstolen konstaterade att det regelbundet skett en prövning om 
isoleringen skulle fortsätta, där bland annat läkare fått uttala sig om en 
fortsatt isolering kunde innebära skada för Sanchez. Domstolen ansågs att 
de franska myndigheternas oro om att det fanns en risk att Sanchez utan 
isolering tog kontakt med sin forna terroristgrupp var befogad. De 
regelbundna läkarkontrollerna och den fara Sanchez kunde anses utgöra för 
det franska samhället gjorde att domstolen inte ansåg att Frankrike brutit 
mot artikel 3. Fem av domarna var emellertid skiljaktiga och anförde att den 
långa tid som Sanchez suttit isolerad innebar en kränkning av artikel 3. 
Dissidenterna menade att även om Sanchez kunde anses utgöra ett hot mot 
samhället så är artikel 3 en absolut rättighet från vilka inga avsteg får 
göras.99

 
I fallet Kröcher och Möller mot Schweiz prövades om behandlingen av två 
misstänkta brottslingar ansågs strida mot artikel 3. Kröcher och Möller var 
två tyska medborgare som greps vid den schweiziska gränsen misstänkta för 
mordförsök mot schweiziska gränsvakter. Undersökningsledaren beordrade 
att de skulle hållas strikt isolerade, vilket bland annat innebar att de inte fick 
ha någon kontakt med varandra eller någon annan intagen, de fick inte ha 
                                                 
97 Danelius, s. 72. 
98 Danelius, s. 77. 
99 Case of Ramirez Sanchez v. France, (59450/00), 04/07/2006. 
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tillgång till massmedia, besök skulle godkännas i förväg, brev skulle 
kontrolleras och de fick endast lämna sin cell tjugo minuter per vardag då de 
istället fick uppehålla sig i ett rum med ett öppet fönster. Deras celler var 
även konstant upplysta av en 60 watts glödlampa. Denna behandling ansågs 
inte som tillräckligt allvarlig för att den skulle anses strida mot artikel 3.100

 

4.1.2 Rätten till personlig frihet 
Av artikel 5 i Europakonventionen följer att var och en har rätt till frihet och 
personlig säkerhet. Det finns emellertid enligt artikel 5 sex stycken 
situationer då detta inte gäller. Däribland finns i artikel 5.1 c) fallet då någon 
lagligen är arresterad eller på annat sätt berövad friheten i syfte att ställas 
inför behörig rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt för brott, eller när 
det skäligen anses nödvändigt att hindra honom från att begå ett brott eller 
att undkomma efter att begått ett brott. Kollusionsfara nämns inte i artikeln, 
men eftersom de tre kraven är fakultativa räcker det således att den häktade 
är minst skäligen misstänkt för brott för att häktningen skall uppfylla kraven 
i artikel 5. Vid en snabb anblick över artikel 5.1 c) kan man lätt tro att det är 
tillåtet att frihetsberöva en person som kan antas begå brott utan att det 
föreligger någon skälig misstanke om ett redan begånget brott. Detta är dock 
felaktigt eftersom det även krävs att det skall finnas en avsikt att ställa den 
misstänkte inför behörig rättslig myndighet, vilket naturligtvis utesluter 
frihetsberövanden i rent förebyggande syfte.101

 
Enligt artikel 5.2 skall den som arresteras utan dröjsmål och på ett språk han 
förstår underrättas om skälen till åtgärden och om varje anklagelse mot 
honom. En sådan underrättelse behöver inte vara skriftlig eller lämnas i 
någon annan särskild form. Det väsentliga är att den frihetsberövade 
personen på något sätt får veta grunderna för frihetsberövandet.102

 
Enligt artikel 5.3 har den frihetsberövade personen rätt att utan dröjsmål 
ställas inför behörig domstol. Detta innebär att en frihetsberövad person 
ofördröjligen skall ställas inför en domare eller annan ämbetsman som får 
fullgöra dömande uppgifter. Avsikten med att en frihetsberövad person 
ofördröjligen skall ställas inför behörig domstol är att ett frihetsberövande 
utan judiciell kontroll inte får vara mer än mycket kortvarigt.103

 
I målet McGoff mot Sverige fann Europadomstolen att Sverige brutit mot 
artikel 5.3. Bakgrunden var att den irländske medborgaren McGoff 1977 
häktades i sin frånvaro av Stockholms TR. Han greps två år senare i 
Nederländerna och överfördes till Sverige den 24 januari 1980 varpå han 
direkt sattes i häkte. Den 8 februari hölls den första 
omhäktningsförhandlingen. Mot bakgrund av att McGoff inte direkt fick 
möjligheten att ställas inför domstol där häktningen på nytt prövades fann 
                                                 
100 Case of Kröcher and Möller v. Switzerland, (8463/78), 09/07/1981. 
101 Danelius, s. 105f. 
102 Danelius, s. 111f. 
103 Danelius, s. 112ff. 
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Europadomstolen att Sverige inte uppfyllt kraven på att frihetsberövade 
personer ofördröjligen skall ställas inför behörig domstol.104

 
I artikel 5.3 finns även ett krav om att den frihetsberövade personen har rätt 
till rättegång inom skälig tid. Eftersom det rör sig om frihetsberövade 
personer skall begreppet skälig tid tolkas restriktivt vilket innebär att det 
avser en kortare tid än rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i 
Europakonventionen.105 I fallet Ilijkov mot Bulgarien slog Europadomstolen 
fast att häktning under lång tid som grundar sig enbart på det misstänkta 
brottets grovhet stred mot artikel 5.3. Ilijkov häktades 1993 misstänkt för 
olika slags ekonomisk brottslighet som hade ett maxstraff om tjugo års 
fängelse. Enligt bulgarisk lag fanns framtill 1995 en presumtion om 
häktning om maxstraffet var tio års fängelse, efter 1995 sänktes kravet till 
ett maxstraff på fem års fängelse. Ilijkov satt häktad i över tre år och tre 
månader, vilket Europadomstolen alltså fann stå i strid med artikel 5.3.106

 
Artikel 5.4 stadgar att varje frihetsberövad person skall ha rätt att överklaga 
beslutet för att få åtgärdens laglighet prövad. Detta gäller dock inte om 
redan det ursprungliga beslutet fattats av en domstol.107  
 
Slutligen har varje person som felaktigt berövats friheten rätt till skadestånd 
enligt artikel 5.5.108  
 

4.1.3 Rätten till respekt för privat- och 
familjeliv, hem och korrespondens   

I artikel 8 i Europakonvention återfinns rätten till respekt för privat- och 
familjeliv, hem och korrespondens. Denna rättighet är i emellertid i många 
avseenden svårdefinierad. Det finns många aspekter som kan hänföras till 
privatlivet. Man kan säga att flera av Europakonventionens artiklar på ett 
eller annat sätt hänför sig till denna rättighet, bland annat förbudet mot 
tortyr i artikel 3 och bestämmelserna om frihetsberövanden i artikel 5. Det 
är då rimligt att anse dessa artiklar som lex specialis inom sina områden och 
att artikel 8 endast fångar upp de aspekter som faller utanför övriga 
bestämmelser i Europakonventionen.109

 
När det gäller straffprocessuella tvångsmedel innefattar dessa ofta ingrepp i 
en persons privatliv som artikel 8 är avsedd att skydda. Det kan exempelvis 
röra åtgärder som telefonavlyssning, brevkontroll och husrannsakan.110 
Rätten till respekt för privatlivet får enligt artikel 8.2 endast inskränkas av 

                                                 
104 Case of McGoff v. Sweden, (9017/80), 26/10/1984. 
105 Danelius, s. 116f. 
106 Case of Ilijkov v. Bulgaria, (33977/96), 26/07/2001. 
107 Danelius, s. 122. 
108 Frågan om svensk domstol kan utdöma skadestånd direkt enligt artikel 5.5 skall prövas 
av HD. Se HD mål Ö-2472-04. 
109 Danelius, s. 260f. 
110 Danelius, s. 270. 
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en offentlig myndighet om det finns stöd i lag för detta. Det måste vidare 
vara en åtgärd som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till 
statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller 
till förebyggande av oordning eller brott med mera.  
 
Utifrån artikel 8 i Europakonventionen är det framförallt möjligheten för 
åklagare att granska den häktades brev eller förbjuda den häktade att 
använda telefon som kan innebära en kränkning av nämnda artikel. 
Principiellt är det nämligen ett ingrepp i rätten till korrespondens när en 
offentlig myndighet hindrar eller kontrollerar brev eller telefonsamtal från 
eller till en frihetsberövad person. Europadomstolen har vid ett flertal 
tillfällen provat frågan om myndigheternas brevkontroll för frihetsberövade 
personer. Det är tydligt att vissa inskränkningar i rätten till korrespondens är 
försvarliga i dessa sammanhang, men inskränkningarna får aldrig ske utan 
stöd i lag eller vara hårdare än vad som kan anses nödvändigt med hänsyn 
till syftet av frihetsberövandet.111  
 
I målet Schönenberger och Durmaz mot Schweiz fann Europadomstolen att 
Schweiz brutit mot artikel 8. Durmaz häktades för narkotikabrott. När hans 
fru fick veta detta kontaktade hon en advokat, Schönenberger, som ombads 
att bli Durmaz ombud. Advokat Schönenberger skickade då ett brev till 
Durmaz där han talade om detta. Han rekommenderade även Durmaz att 
utnyttja sin rätt till tystnad. Detta brev stoppades emellertid av åklagaren. 
Durmaz fick alltså aldrig veta att hans fru hade ordnat en advokat åt honom, 
eller något om rådet att vara tyst. Istället förordnades en annan advokat som 
offentlig försvarare åt Durmaz. Europadomstolen fann att åklagarens 
agerande inte var försvarbart eller nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, 
varför ett brott mot artikel 8 förelåg.112

 

4.2 Den europeiska tortyrkonventionen 
Europarådet påbörjade under början av 1980-talet ett arbete med att 
förstärka skyddet mot tortyr eller annan omänsklig behandling. Resultatet 
blev ”1987 års konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning”. För att upprätthålla 
konventionen har en särskild kommitté, kallad CPT, upprättats.113 Det skall 
dock klargöras att ETK inte innehåller några materiella bestämmelser om 
vad som menas med tortyr eller annan omänsklig behandling. I 
konventionens preambel återfinns emellertid en erinran om 
Europakonventionens artikel 3, vilket skall förstås så att denna artikel 
fungerar som en slags referensram för tolkningen av ETK.114 Dock har CPT 
inte någon rättskipande funktion och skall inte uttala sig om det förekommit 

                                                 
111 Danelius, s. 273. 
112 Case of Schönenberger and Durmaz v. Switzerland, (11368/85), 20/06/1988. 
113 SvJT 1995, s. 207f. 
114 SvJT 1995, s. 213. 
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några kränkningar av Europakonventionen eller på annat sätt tolka den 
konventionen.115  
 
CPT har enligt ETK artikel 1 till uppgift att besöka medlemsstaterna och 
undersöka hur frihetsberövade personer behandlas där. Efter varje besök 
skall CPT enligt ETK artikel 10 avge en rapport över besöket och där ange 
de rekommendationer till förändringar som kommittén anser nödvändiga. 
 

4.2.1 Granskningsverksamheten 
CPT har i första hand en preventiv funktion. Har tortyr eller misshandel ägt 
rum under ett frihetsberövande är detta inte en fråga för CPT utan för 
Europadomstolen. CPT:s uppgift är istället att undersöka om förhållandena 
vid platser där människor är frihetsberövade kan alstra situationer av tortyr 
eller misshandel av de intagna. CPT granskar därför de intagnas materiella 
förhållanden som exempelvis cellernas storlek, sjukvård, toalettfaciliteter 
etc. tillsammans med de intagnas sociala förhållanden som möjligheten till 
kontakt med vårdare, andra intagna och omvärlden. Även grundläggande 
rättsäkerhetsgarantier granskas av CPT. Kommittén granskar således 
helhetssituationen för de intagna och inte enskilda omständigheter.116

 
Varje besök skall, som ovan nämnts, resultera i en rapport där kommittén 
lämnar förslag på lämpliga åtgärder för att komma till rätta med de problem 
den uppmärksammat. Denna rapport är som regel klar sex till åtta månader 
efter besöket. Rapporten kan innehålla en uppmaning om skyndsamma 
åtgärder som bör genomföras för att rätta till missförhållanden, exempelvis 
undermåliga toaletter etc. Den kan även innehålla uppmaningar om att det 
på medellång sikt måste göras förändringar på det administrativa området, 
exempelvis rörande bättre kontrollmekanismer och större rättssäkerhet. 
Slutligen kan kommittén även lägga fram förslag om att staten på lång sikt 
måste arbeta för exempelvis attitydförändringar hos vaktpersonalen och 
liknande problem.117   
 

4.2.2 CPT:s besök i Sverige 
CPT har besökt Sverige vid fyra tillfällen mellan 1991 och 2003. Normalt 
brukar kommittén göra besök i medlemsstaterna med fyra års mellanrum. 
Emellertid kan besöken ske tätare om kommittén vid föregående besök 
funnit allvarliga brister i ett lands system som skyndsamt måste 
förändras.118  
 

                                                 
115 Prop. 1997/98:104, s. 31. 
116 SvJT 1995, s. 211f. 
117 SvJT 1995, s. 215f. 
118 SvJT 1995, s. 210. 
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4.2.2.1 1991 års besök 
Vid det första besöket i Sverige av CPT besöktes bland annat 
Kronobergshäktet i Stockholm. Vid det tillfället hade 50 % av de häktade 
ålagts någon form av restriktion, vanligtvis gällande gemensam vistelse och 
rätten till telefonsamtal och besök.119 CPT påpekade att restriktioner för 
vissa häktade även får negativa konsekvenser för de häktade utan 
restriktioner. Som exempel nämndes att inga intagna fick samtala med 
varandra under deras dagliga utomhusvistelse, oavsett om de hade ålagts 
restriktioner eller inte.120

 
CPT påtalade efter sitt besök 1991 att det otvivelaktigt är så att man i vissa 
fall måste ålägga häktade personer restriktioner för att kunna genomföra en 
tillfredsställande brottsutredning. Likväl skall restriktioner användas 
sparsamt och endast då åtgärden står i proportion till det extra ingreppet i 
den häktades privatliv. Emellertid kunde den höga andelen häktade med 
restriktioner ses som ett prima facie-bevis om att restriktioner används för 
ofta.121

 
CPT anmodade därför Sverige att bli mer återhållsamma med användandet 
av restriktioner. Vidare ansåg den att restriktioner skulle kunna överklagas 
till en oberoende instans, vilket inte var fallet 1991. CPT ville även att 
häktade personer skulle få skriftlig information om varför de hade häktats, 
såvida detta inte kunde antas skada utredningen.122  
 
Det var bland annat CPT:s rapport som föranledde regeringen att införa den 
ovan nämnda 24 kap. 5 a § RB.123

 

4.2.2.2 1994 års besök 
1994 gjorde CPT ett andra besök i Sverige. Återigen besöktes 
Kronobergshäktet i Stockholm. CPT kunde konstatera att andelen häktade 
med restriktioner var fortsatt hög. Vid besöket hade 45 % av de häktade 
ålagts någon form av restriktion. Den kunde även konstatera att vissa 
häktade hade haft restriktioner under mycket lång tid. På häktet fanns två 
häktade som haft restriktioner i 17 respektive 20 månader. För båda gällde 
restriktionerna gemensam vistelse, rätten att ta emot besök och att skicka 
brev.124

 
CPT kunde konstatera att Sverige tagit åt sig av kritiken 1991 och alltså 
infört ett system där rätten ger åklagaren tillstånd att meddela restriktioner. 
Trots detta hade andelen häktade med restriktioner inte minskat nämnvärt, 
vilket kunde antas bero på att systemet fortfarande var relativt nytt. Detta 

                                                 
119 CPT/Inf (92) 4, p. 63. 
120 CPT/Inf (92) 4, p. 65. 
121 CPT/Inf (92) 4, p. 67. 
122 CPT/Inf (92) 4, p. 68. 
123 SOU 2006:17, s. 116. 
124 CPT/Inf (95) 5, p. 22. 
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gjorde ändå inte att CPT ansåg att Sverige hade uppfyllt kraven från besöket 
1991.125

 
När det gällde den häktades rätt att få ta del av skriftlig information om 
varför han häktats så saknade CPT fortfarande ett sådant system. Detta trots 
att kommittén redan vid besöket 1991 hade påpekat denna brist. CPT fann 
att den praktiska tillämpningen av denna rekommendation gick till så att den 
häktade fick se ett dokument där åklagaren kryssat för de restriktioner han 
ålagt den häktade. Dokumentet innehöll aldrig någon motivering till varför 
restriktionerna införts.126

 
I rapporten efter 1994 års besök rekommenderade CPT åklagarna att bli mer 
restriktiva med användandet av restriktioner. Vidare ville den att åklagarna i 
fortsättningen bättre motiverade besluten om att ålägga häktade 
restriktioner. CPT ville även att domstolarna skulle börja göra en reell 
proportionalitetsbedömning huruvida restriktioner behövs i förhållande till 
en fullgod brottsutredning. CPT ansåg även att häktade skulle få en rätt att 
överklaga restriktioner till domstol eller till en annan oberoende instans.127

 

4.2.2.3 1998 års besök 
1998 besökte CPT återigen Sverige. Fortfarande var andelen häktade med 
restriktioner på Kronobergshäktet relativt hög, nu 43 %. Bland de nyligen 
häktade var andelen häktade med restriktioner ännu högre, 75 %. Däremot 
hade andelen häktade som haft restriktioner under en längre tid kraftigt 
minskat. Det var ovanligt att en häktad haft restriktioner i mer än åtta 
veckor. CPT kunde även konstatera att åklagarna var relativt generösa med 
att tillåta lättnader i restriktioner, särskilt avseende besök från nära 
anhöriga.128

 
CPT saknade fortfarande vid besöket 1998 att åklagarna på ett 
tillfredsställande sätt inte motiverade sina restriktionsframställningar. 
Fortfarande användes det förtryckta formuläret med boxar som åklagaren 
kryssade i för att visa vilka restriktioner som skulle åläggas den häktade 
personen. Kommittén frågade även tre domare om hur ofta de avslog 
åklagarens begäran om tillstånd att meddela restriktioner. Inte någon av 
domarna kunde komma ihåg en enda gång då de nekat åklagaren detta. 
Kommittén ansåg även att häktade personer med restriktioner inte fick 
någon ordentlig motivering till restriktionerna.129  
 
CPT kunde dock konstatera att regeringen hade för avsikt att reformera HL 
genom att ge häktade personer en möjlighet att överklaga åklagarens beslut 
om enskilda restriktioner till tingsrätten (se avsnitt 3.3.3).130 Kommittén 

                                                 
125 CPT/Inf (95) 5, p. 23. 
126 CPT/Inf (95) 5, p. 26. 
127 CPT/Inf (95) 5, p. 27. 
128 CPT/Inf (99) 4, p. 35. 
129 CPT/Inf (99) 4, p. 36. 
130 Genom prop. 1997/98:104. 
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ansåg att denna reform hade potential att innebära en markant förbättring för 
de häktade och att Sverige genom reformen snart kunde anses ha uppfyllt 
CPT:s tidigare rekommendationer. Dock ansåg CPT att förslaget hade vissa 
brister. Visserligen fick den häktade nu rätt att klaga på åklagarens beslut 
om enskilda restriktioner till rätten, men däremot skulle rättens beslut inte 
kunna överklagas. Detta innebar att det som regel skulle bli samma domare 
som hade givit åklagaren rätt att meddela restriktioner som också skulle 
pröva enskilda restriktioners legalitet. Detta kunde i sin tur innebära att 
viljan att överklaga enskilda restriktioner inte blir speciellt stor. Kommittén 
rekommenderade därför att även tingsrättens beslut om att restriktioner skall 
bestå borde kunna överklagas till högre instans.131  
 

4.2.2.4 2003 års besök 
Det senaste besöket från CPT gjordes 2003. Vad gäller frågan om 
restriktioner konstaterade CPT inledningsvis att detta hade varit en fråga 
mellan CPT och Sverige under mer än tio år och att Sverige tagit till sig av 
kritiken och genomfört förändringar i syfte att följa kommitténs 
rekommendationer.132  
 
Kommittén kunde konstatera att åklagare nu, enligt 24 kap. 14 § RB, är 
tvungna att ange skälen till varför de vill ålägga den häktade restriktioner. 
Detta görs dock endast muntligen vid häktningsförhandlingen. Fortfarande 
saknade CPT att åklagaren inte angav vilka specifika restriktioner denne vill 
införa. Trots att åklagaren enligt HF skall ange vilka restriktioner han vill 
införa och skälen till detta (se avsnitt 3.2.2.), så sker detta sällan. Kommittén 
undersökte flera hundra av de blanketter om ”anvisningar angående 
gripen/anhållen/häktad” som fanns vid häktet i Göteborg. De fann att 
endast en handfull av dem innehöll skälen till åklagarens beslut om 
restriktioner.133

 
CPT påpekade att eftersom åklagare sällan redovisar skälen för enskilda 
restriktioner, så innebär detta att det blir väldigt svårt för den häktade eller 
dennes advokat att angripa restriktionerna genom en begäran om rättens 
prövning enligt 17 § HL. Advokater som kommittén talat med vittnade 
dessutom om att det var ytterst ovanligt att rätten upphävde beslut om 
enskilda restriktioner enligt detta lagrum.134

 
Kommittén fann även att andelen häktade med restriktioner varierade stort i 
Sveriges häkten. I Göteborg hade 63 % av de häktade någon form av 
restriktion medan motsvarande siffra i Umeå enbart var 12 %. CPT ansåg att 
detta var en indikation på att man bland vissa åklagare och domstolar 
använder restriktioner regelmässigt, snarare än undantagsmässigt, vilket 
borde vara fallet.135

                                                 
131 CPT/Inf (99) 4, p. 42. 
132 CPT/Inf (2004) 32, p. 40.  
133 CPT/Inf (2004) 32, p. 41-42. 
134 CPT/Inf (2004) 32, p. 45. 
135 CPT/Inf (2004) 32, p. 47-48. 
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Som ett resultat av besöket 2003 rekommenderade CPT Sverige följande 
åtgärder: 
 

• Åklagare skall vara skyldiga att till domstolen ange vilka specifika 
restriktioner han eller hon vill ålägga den häktade samt skälen för 
dessa. 

• Åklagare skall klart och tydligt i instruktionerna till häktena ange 
skälen för att en häktad ålagts restriktioner.  

• Sverige bör överväga att införa en lagstiftning som kräver att 
domstolens beslut om att ge åklagaren tillstånd att införa 
restriktioner skall vara individualiserat och innehålla en fullständig 
motivering till beslutet. 

• En avslagen begäran hos rätten enligt 17 § HL skall kunna 
överklagas till högre instans.136 

 

4.3 2004 års rapport från Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter 

I april 2004 besökte även Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter Sverige. Kommissarien avlade efter besöket en rapport där han 
bland annat behandlade de observationer han gjort gällande situationen för 
häktade med restriktioner.  
 
Kommissarien kunde konstatera att omkring 50 % av de häktade hade någon 
form av restriktion. Det kom även fram att den längsta tid en häktad haft 
restriktioner på Kronobergshäktet var i tre års tid. Kommissarien fann det 
anmärkningsvärt att ett institut som borde användas i begränsad omfattning 
istället verkade användas mer som regel än som undantag.  
 
Justitiedepartementet förklarade för kommissarien att den höga andelen 
häktade med restriktioner kunde bero på att det i svensk rätt ställs höga krav 
för att frihetsberöva en person. Justitiedepartementet menade att en stor 
andel av de häktade inte hade häktats överhuvudtaget om det inte hade 
förelegat kollusionsfara, vilket också är ett krav för att få använda 
restriktioner. Kommissarien höll med om att detta till viss del kunde 
förklara den höga andelen häktade med restriktioner, men menade ändå att 
Sverige borde se över regelverket så att restriktioner enbart används när det 
är oundgängligen nödvändigt. Kommissarien påpekade särskilt att 
restriktioner enbart får användas när det finns uttryckligt stöd för detta i 
lagen och inte under några omständigheter får användas för att få den 
häktade mer samarbetsvillig under utredningen.137

                                                 
136 CPT/Inf (2004) 32, p. 49. 
137 CommDH (2004)13, p. 5-7. 
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5 Förslag till ny häkteslag 
Våren 2006 kom en utredning angående en ny häkteslag.138 Syftet med 
utredningen var framförallt att se över reglerna om restriktioner. 
Målsättningen var att lagregleringen kring restriktioner för häktade skall;  
 

”bygga på en lämplig avvägning mellan å ena sidan en human 
behandling och respekt för personlig integritet och å andra 
sidan möjligheterna att utreda och lagföra brott.”139  

 
Utredningen fann att dagens häkteslag är svårläst när det gäller att klargöra 
vilka restriktioner en häktad kan åläggas i ett specifikt fall. Därför vill 
utredarna skriva om lagtexten så att regleringen avseende restriktioner 
redovisas i ett separat kapitel av häkteslagen. Detta eftersom man på ett klart 
och tydligt sätt skall kunna utläsa i vilka fall restriktioner får meddelas och 
vilka restriktioner som kan bli möjliga i ett specifikt fall.140

 
Den mest väsentliga förändringen i förslaget är att åklagaren, i samband 
med häktningsförhandlingen, måste begära rättens tillstånd till varje enskild 
form av restriktion han vill ålägga den häktade. Är det inte till men för 
utredningen skall åklagaren även ange varför de önskade restriktionerna är 
nödvändiga. Tingsrättens beslut skall innehålla vilka restriktioner åklagaren 
får ålägga den häktade och beslutet skall kunna överklagas till hovrätten. 
Därför avskaffas även möjligheten för den häktade att begära tingsrättens 
prövning av enskilda restriktioner.141

 
Huvudskälet till att man vill se över reglerna om restriktioner är den 
påfrestning dessa innebär för den häktade. Det är allmänt omvittnat att den 
extra isolering från omvärlden som restriktioner medför är mycket 
pressande för den häktade, detta gäller särskilt vid längre häktestider. 
Dessutom är personalsituationen vid landets häkten ofta mycket ansträngd 
varför personalen inte har möjlighet att ägna särskilt mycket tid åt dem som 
sitter häktade med restriktioner. Därför har man ansett det mycket angeläget 
att restriktioner inte används slentrianmässigt utan istället skall utnyttjas 
restriktivt.142

 

                                                 
138 Sverige har sedan utredningen kom fått en ny regering. Den nya regeringen har i 
skrivande stund inte tagit ställning till huruvida den vill fortsätta arbetet med en reform av 
häkteslagen. 
139 SOU 2006:17, s. 11. 
140 SOU 2006:17, s. 99. 
141 SOU 2006:17, s. 13f. 
142 SOU 2006:17, s. 127. 
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5.1.1 Prövning av varje enskild restriktion 
Redan 1996 lades ett förslag om att tingsrätten i samband med 
häktningsförhandlingen skulle pröva varje enskild restriktion.143 Regeringen 
avvisade emellertid förslaget med motiveringen att detta skulle kunna 
innebära att ansvarsfördelningen mellan åklagare och domstol blev mindre 
tydlig. Regeringen ansåg heller inte att detta skulle innebära en minimering 
av användandet av restriktioner.144

 
I 2006 års häktesutredning tas alltså förslaget upp på nytt. Orsaken är den 
kritik som CPT har riktat mot Sverige (se kapitel 4.2). Utredningen har 
funnit denna ordning som den bästa då den innebär att det fortfarande 
kommer vara åklagaren som har möjligheten att ta initiativ till restriktioner 
samtidigt som rätten kommer få en möjlighet att pröva nödvändigheten av 
varje enskild restriktion. Detta skulle innebära att rätten ger åklagaren 
tillstånd att meddela ett visst slag av restriktioner, men att det fortfarande är 
åklagaren som har initiativet och kan agera i det enskilda fallet inom ramen 
för det medgivna tillståndet. Utredningen ser ingen risk med att åklagarens 
möjligheter att besluta om restriktioner skulle försämras genom att 
tingsrätten vid en häktningsförhandling skall ta ställning till varje enskild 
restriktion. Det finns inte skäl att anta att en domstol skulle vägra en 
åklagare rätten att meddela restriktioner som är nödvändiga för utredningen. 
Däremot skulle den föreslagna ordningen innebära att åklagaren vid varje 
häktningsförhandling närmare måste motivera varför en enskild restriktion 
är nödvändig. Detta innebär att rätten får bättre möjligheter att ta ställning 
till åklagarens begäran samtidigt som man motverkar att restriktioner 
används slentrianmässigt. Förslaget innebär dock inte att åklagaren fråntas 
rätten att utan tillstånd meddela restriktioner om det på grund av senare 
inträffande förhållande är nödvändigt. En sådan åtgärd skall, precis som i 
dag, så snart som möjligt prövas av rätten.145

 
En ordning där rätten ger tillstånd till varje enskild restriktion bör, enligt 
utredningen, inte medföra en ökad risk för att brottsutredningar försvåras i 
form av exempelvis förseningar eller ökade kostnader. En övervägande 
majoritet av åklagare som utredningen varit i kontakt med har uppgett att de 
inte anser att brottsutredningarna skulle försvåras om de var tvungna att 
redovisa vilka enskilda restriktioner som kan bli aktuella och skälen för 
dessa. Utredarna ser inte heller att ett krav på att åklagare måste redovisa 
skälen för enskilda restriktioner annat än marginellt skulle öka arbetsbördan 
för åklagare och domstolarna. Hur ingående dessa motiveringar måste vara 
torde variera från fall till fall. Är det till exempel fråga om grov organiserad 
brottslighet bör behovet av omfattande restriktioner vara uppenbart och de 
enskilda restriktionerna behöver då mera sällan någon ingående motivering. 
Är det istället fråga om ett brott där det inte är lika vanligt med restriktioner 
bör behovet av dessa motiveras mer utförligt.146

                                                 
143 Ds 1996:46, s. 74f. 
144 Prop. 1997/98:104, s. 40. 
145 SOU 2006:17, s. 128f. 
146 SOU 2006:17, s. 129f. 
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I utredningen har chefsåklagare Peter Claeson lämnat ett särskilt yttrande. 
Han ställer sig mycket tveksam till den föreslagna ordningen angående 
rättens prövning av varje enskild restriktion. Claeson pekar på att det finns, 
och skall finnas, ett klart samband mellan häktningsgrunden och 
möjligheten att påföra den häktade restriktioner. Det är enbart i de fall då det 
föreligger kollusionsfara som restriktioner kan bli aktuella. Att personer 
som häktas på grund av kollusionsfara ofta också meddelas restriktioner 
anser han vara helt naturligt eftersom hela syftet med häktningen annars inte 
får avsedd verkan. Därför menar Claeson att om man eftersträvar en 
minskad användning av restriktioner så måste man begränsa möjligheten att 
häkta någon på grund av kollusionsfara. Claeson menar att den nuvarande 
ordningen att rätten skall ge tillstånd till användandet av restriktioner och att 
den häktade kan begära rättens prövning av enskilda restriktioner tillgodoser 
kraven på domstolskontroll. Därför avvisar Claeson förslaget om att rätten 
skall ge tillstånd till varje enskild restriktion.147

 

5.1.2 Reaktioner på förslaget 
Advokatsamfundet är positivt till den föreslagna förändringen om att rätten 
skall pröva varje enskild restriktion. Det menar att förslaget gagnar 
rättssäkerheten eftersom den tilltalade ges möjlighet att yttra sig beträffande 
enskildheter i ”restriktionsfloran”, i motsats till dagens system som 
advokatsamfundet menar innebär en osäkerhet om vilka restriktioner som 
faktiskt kommer att åläggas den häktade.148

 
Svea hovrätt har i sitt remissvar angående utredningen uttalat sig tveksam 
till om den föreslagna ändringen till att tingsrätten skall pröva varje enskild 
restriktion verkligen får avsedd effekt. Enligt Svea hovrätts mening finns det 
en fara att framställningarna angående restriktioner blir schabloniserade och 
kortfattade och att rättens prövning därför inte kommer att innebära någon 
faktisk förändring i förhållande till dagens reglering. Svea hovrätt pekar 
även på att det finns en risk att arbetsbelastningen för domstolsväsendet 
kommer att öka. Eftersom överklaganden angående restriktioner till 
hovrätten skall ha förtur framför oprioriterade mål kommer även 
omloppstiden för dessa att öka. Svea hovrätt motsätter sig dock inte 
förslaget.149

 
Domstolsverket har i sitt remissvar ifrågasatt förslaget om att rätten skall 
pröva varje enskild restriktion i syfte att minska andelen häktade med 
restriktioner. Det menar att den naturliga lösningen istället vore att begränsa 
möjligheten att häkta någon på grund av kollusionsfara.150

 
Polismyndigheten anser precis som domstolsverket att det skulle krävas en 
begränsning av möjligheten att häkta någon på grund av kollusionsfara för 
                                                 
147 SOU 2006:17, s. 173f. 
148 Advokatsamfundet, R-2006/0581. 
149 Svea Hovrätt, Yttrande, Dnr 394/06. 
150 Domstolsverket, Remissvar, Dnr 695-2006. 
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att minska andelen häktade med restriktioner. Polismyndigheten anser att 
dagens system med att domstolen ger åklagaren tillstånd att meddela 
restriktioner och den häktades möjlighet att överklaga varje enskild 
restriktion är tillräcklig för att säkerställa kravet på domstolskontroll över 
användandet av restriktioner.151

 
Statskontoret förkastar förslaget och anser att det inte bör genomföras. Det 
pekar på problemen för åklagarna att i förväg behöva tänka ut, precisera och 
dokumentera skälen för restriktioner och att detta skulle innebära en ökad 
arbetsbörda för såväl åklagare som domare. Statskontoret tror att risken är 
att åklagarna istället börjar använda sig av möjligheten att själva besluta om 
restriktioner med tingsrättens godkännande i efterhand, vilket skulle 
innebära att förslaget enbart innebär en kosmetisk förändring.152

 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet tillstyrker kravet på att 
åklagare måste ange skälen till varför varje restriktion är nödvändig. 
Däremot kritiserar fakultetsstyrelsen det undantag från kravet som finns om 
det skulle vara till men för sakens utredning. Fakultetsstyrelsen menar att 
detta undantag är så vagt formulerat att det riskerar att utvecklas till 
huvudregel.153

 

                                                 
151 Rikspolisstyrelsen, Yttrande, Dnr VS-000-2590/06. 
152 Statskontoret, Remissvar Dnr 2006/108-4. 
153 Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, Yttrande, J Ä1 276/06. 
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6 Sammanfattande analys 
Detta kapitel kommer att innehålla såväl en kortare sammanfattning av 
ämnet som min egen analys av detsamma. Jag har medvetet inte dragit några 
egna slutsatser avseende förutsättningar för häktning. 

6.1 Förutsättningar för häktning 
För att en person skall kunna häktas så krävs det enligt huvudregeln i 24 
kap. 1 § RB att en person på sannolika skäl är misstänkt för brott där det 
finns ett års fängelse i straffskalan. Det krävs vidare att det föreligger flykt- 
kollusions- eller recidivfara. Är personen misstänkt för ett brott där 
minimistraffet är minst två års fängelse skall denna person häktas om det 
inte finns särskilda skäl som talar mot häktning.  
 
Enligt 24 kap. 2 § RB kan det bli aktuellt att häkta personer även vid 
lindrigare brottslighet. Så är exempelvis fallet om den misstänktes identitet 
inte är känd eller om han inte har känd hemvist i Sverige. Denna 
specialreglering skall emellertid användas restriktivare ju mer bagatellartat 
brottet är. 
 
Är personen enbart skäligen misstänkt för brott kan denne ändå häktas enligt 
24 kap. 3 § RB. Man talar i dessa fall om så kallad utredningshäktning. En 
sådan häktning får dock inte vara längre än en vecka och det måste finnas 
skäl att anta att misstanken kommer att stärkas inom denna tid.  
 
Varje gång rätten har att ta ställning till om en person skall häktas eller inte 
skall den ta hänsyn till proportionalitetsprincipen. Man måste alltså väga 
fördelarna med häktningen ur utredningssynpunkt mot det ingrepp 
häktningen innebär för den misstänkte personen.  
 
Av särskild vikt för frågan om restriktioner för häktade är grunden 
kollusionsfara. Det är ett absolut krav för att en häktad skall kunna åläggas 
restriktioner att rätten har ansett kollusionsfara föreligga. Det är också 
vanligt att någon häktas på grund av kollusionsfara, antingen ensamt eller i 
kombination med någon annan grund. Vid den senaste mätningen var 
grunden för häktning i lite drygt 60 % av fallen kollusionsfara. Jag har 
anledning att komma tillbaka till detta senare. 
 

6.2 Restriktioner för häktade 
Rätten kan, efter åklagarens begäran, tillåta åklagaren att ålägga en häktad 
person restriktioner. Det är sedan upp till åklagaren att bestämma vilka 
restriktioner som kan bli aktuella och i vilken omfattning. Restriktioner som 
kan bli aktuella är begränsningar avseende den häktades umgänge med 
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andra intagna, rätten att ta emot telefonsamtal, försändelser och besök samt 
tillgång till massmedia.  
 
Det är lätt att förstå att sådana inskränkningar gör tiden i häktet än svårare 
för den häktade. Därför skall restriktioner användas i så liten omfattning 
som möjligt. En erinran om detta återfinns även i 1 § HL som stadgar att en 
häktad person inte får underkastas mera omfattande inskränkningar i sin 
frihet än vad ändamålet med häktningen samt ordning och säkerhet kräver. 
 
Frågan är om restriktioner verkligen används i så liten omfattning som 
möjligt? Enligt Kriminalvårdverkets statistik har andelen häktade med 
restriktioner avseende gemensamhet den senaste femårsperioden legat 
konstant på runt 40 %. Detta får även stöd i de rapporter CPT har lämnat 
efter deras besök i Sverige. Vid dessa besök har andelen häktade med någon 
form av restriktion legat runt 40 % av det totala antalet häktade. Bland de 
nyligen häktade personerna var denna andel betydligt mycket högre. 
 
CPT har även funnit att användandet av restriktioner verkar skilja sig stort 
mellan olika delar av landet. Vid CPT:s besök på olika häkten visades detta. 
Göteborg verkar ha den högsta andelen häktade med restriktioner, där över 
60 % hade det vid CPT:s senaste besök, i Umeå var andelen häktade 
väsentligt lägre där den låg på 12 %. Denna slutsats får även till viss del 
stöd av häktningsutredningens undersökning. Emellertid kunde man i 
utredningen endast dra den slutsatsen av sin undersökning att andelen 
häktade med restriktioner var betydligt lägre i just Umeå. Däremot verkade 
alla andra häkten ha ungefär samma andel häktade med restriktioner.  
 
Varför är det då så? Det kan givetvis handla om endast en tillfällig 
avvikelse. CPT:s mätning är på intet sätt vetenskapligt utförd utan visar 
enbart på andelen häktade med restriktioner just den dagen kommittén 
besökte de aktuella häktena. En annan förklaring kan vara att brottsligheten 
eventuellt skiljer sig mellan Göteborg och Umeå och därmed även behovet 
av restriktioner. Men jag har svårt att se att detta skulle vara en hållbar 
förklaring eftersom skillnaden är så oerhört markant.  
 
En mer rimlig förklaring, som även CPT är inne på, är att det i vissa 
områden utvecklats en kultur där restriktioner ses som regel och begärs 
slentrianmässigt istället som det faktiskt är tänkt, endast i undantagsfall. Om 
detta är svaret på frågan är det mycket allvarligt. Det är allvarligt eftersom 
en häktad person skall ses som oskyldig till dess han har en lagakraftvunnen 
dom emot sig. Man måste även komma ihåg att en häktad person inte får 
underkastas mera omfattande inskränkningar i sin frihet än vad ändamålet 
med häktningen kräver. Även själva häktningen är ett mycket starkt ingrepp 
i en persons privatliv. Därför anser jag att åklagare verkligen måste 
överväga, varje gång det kan bli aktuellt att ålägga en häktad person 
restriktioner, om det verkligen är nödvändigt i det specifika fallet. Kan 
utredningen genomföras tillfredsställande utan att använda restriktioner 
skall sådana givetvis inte användas. 
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Även domstolarna måste ta ställning till denna fråga. Vid den senast gjorda 
mätningen fann man att domstolarna i 92 % av fallen biföll åklagarens 
begäran om att få meddela den häktade restriktioner. Vad beror detta på? En 
förklaring kan vara att landets åklagare enbart begär rättens tillstånd till 
restriktioner då detta är nödvändigt, varför rätten inte heller kan neka 
tillstånd. En annan förklaring är att tillståndet blivit rutinmässigt. Har rätten 
slagit fast att det föreligger kollusionsfara och åklagaren begär tillstånd till 
restriktioner, så bifaller rätten denna begäran, utan att verkligen ta ställning 
till nödvändigheten till detta. I 24 kap. 5 a § RB finner man att;  
 

/…/ ”Tillstånd till sådana restriktioner får meddelas endast om 
det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på 
annat sätt försvårar sakens utredning” /…/ 

 
Tillstånd till restriktioner får alltså beviljas. Det handlar inte om att tillstånd 
till restriktioner skall beviljas. Bestämmelsen är således fakultativ, vilket 
kan vara svårt att tro med tanke på hur ofta rätten bifaller åklagarens 
begäran. 24 kap. 5 a § RB tillkom i syfte att minska andelen häktade med 
restriktioner. Man kan dock konstatera att lagrummet inte fått avsedd effekt. 
Andelen häktade med restriktioner har inte gått ner nämnvärt sedan lagen 
infördes 1994. 
 
Samtidigt måste man komma ihåg syftet med att häktningsgrunden 
kollusionsfara. När någon häktas på grund av kollusionsfara har detta en 
bevissäkrande funktion. Eftersom kollusionsfara är ett krav för att få ålägga 
en häktad person restriktioner måste alltså även restriktioner sägas ha en 
bevissäkrande funktion. 
 
Det måste alltså finnas en risk för att den misstänkte personen kan tänkas 
försöka försvåra utredningen genom att till exempel hota vittnen. Skulle den 
häktade personen då få ringa vem han vill utan kontroll kan man lätt tänka 
sig att hela syftet med att hålla honom häktad förfelas. Det är knappast 
otänkbart att den häktade försöker påverka vittnen genom hot eller löften 
om han fick ringa vem han ville utan kontroll. Jag tvivlar inte på att det i 
vissa fall är helt och hållet nödvändigt att ålägga en häktad person 
restriktioner. Men det kanske inte är nödvändigt att göra det i den 
utsträckning som det sker idag.  
 
Av särskilt intresse finner jag en form av restriktion som i och för sig inte 
används speciellt ofta. Det är restriktioner avseende tillgång till massmedia. 
Jag kan personligen inte se att en sådan inskränkning för den häktade har 
någon som helst bevissäkrande funktion. Självklart kan den häktade 
personen få viktig information om utredningsläget avseende det brott han är 
misstänkt för genom TV, radio eller tidningar. Frågan är då vad denna 
information är värd för den misstänkte personen, eller snarare vad värdet av 
att han inte får den har för utredningen. Eftersom en häktad person alltid har 
rätt till offentlig försvarare får man förutsätta att denna redan har all den 
information som kommer fram i media, eller i vart fall att den offentliga 
försvararen får informationen från massmedia, som han sedan kan 
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vidarebefordra till sin klient. Man kan dock tänka sig att den misstänkte 
personen, genom information från TV, radio och tidningar, kan komma att 
ändra sin version av vad som hänt. Samtidigt har man som misstänkt alltid 
rätt att vara tyst och man kan som misstänkt för brott aldrig straffas för att 
ljuga om vad som faktiskt hänt. Jag kan inte se någon annan bevissäkrande 
funktion i restriktioner avseende massmedia än att det eventuellt kan 
underlätta för åklagaren genom att den misstänkte inte anpassar sin version 
till vad som framkommit genom massmedia. En sådan ordning borde vara 
främmande i svensk rätt. Det är åklagaren som har bevisbördan när det 
gäller att bevisa att den misstänkte personen är skyldig till brottet. Däremot 
har den misstänkte personen ingen som helst förpliktelse att underlätta 
åklagarens arbete i denna fråga. 
 
Jag anser således att möjligheten för åklagaren att meddela restriktioner 
avseende massmedia helt bör avskaffas. Restriktioner kan sägas vara 
nödvändiga för att förhindra den häktade personens möjlighet att 
kommunicera med omvärlden på ett eller annat sätt. Restriktioner avseende 
gemensam vistelse, besök, telefonsamtal och brev syftar alla på ett klart sätt 
till att begränsa möjligheten till kommunikation som kan innebära skada för 
utredningen. Däremot saknar restriktioner avseende massmedia denna 
egenskap. Här handlar det inte längre om att avskärma den häktades 
kommunikation till omvärlden, utan snarare om den häktades möjlighet att 
ta del av kommunikation från omvärlden. Som jag argumenterat för ovan 
finner jag en sådan form av restriktion sakna godtagbara bevissäkrande 
funktioner och bör således avskaffas. 
 

6.3 Sveriges internationella åtaganden 
Sverige är bundet av vissa internationella överenskommelser som bland 
annat berör behandlingen av frihetsberövade personer. I denna uppsats har 
framförallt Europakonventionen och den europeiska tortyrkonventionen 
behandlats.  
 

6.3.1 Europakonventionen 
När det gäller Europakonventionens betydelse för häktade personer är det 
först och främst artiklarna 3, 5 och 8 som har betydelse.  
 
I artikel 3 återfinns det absoluta förbudet mot tortyr eller annan omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det har i praxis från 
Europadomstolen och Europakommissionen visat sig vara mycket svårt för 
en enskild person att få gehör för klagomål angående olika former av 
restriktioner under ett frihetsberövande. Så sent som i år fann 
Europadomstolen i målet Ramirez Sanchez mot Frankrike att åtta år i 
isoleringscell i ett fängelse inte kunde anses utgöra omänsklig behandling 
enligt artikel 3 i Europakonventionen. Domstolen motiverade sitt beslut 
genom att hänvisa till det hot mot det franska samhället Sanchez utgjorde i 
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sin egenskap av ledare för en grupp terrorister. Denna motivering finner jag 
både överraskande och felaktigt. Då tortyrförbudet är ovillkorligt och ett 
förbud det inte får göras undantag från enligt artikel 15 anser jag inte att 
Europadomstolens motivering är speciellt övertygande. Endast om 
slutsatsen hade blivit densamma för någon annan fånge kan jag se att domen 
är riktig. 
 
Med tanke på de höga kraven som synes gälla enligt Europadomstolens 
praxis avseende omänsklig behandling torde det vara mycket svårt, till 
gränsen mot omöjligt, att argumentera för att Sverige kränker artikel 3 när 
häktade åläggs restriktioner. Om åtta år i isoleringscell inte anses bryta mot 
artikel 3 måste det förmodligen till något extra ordinärt för att en häktad 
person i Sverige som ålagts restriktioner skulle kunna få gehör för ett 
klagomål avseende artikel 3.  
 
Europakonventionens artikel 5 stadgar varje persons rätt till frihet. Denna 
rätt kan dock inskränkas när det gäller personer som lagligen är arresterade i 
syfte att ställas inför behörig rättslig myndighet såsom skäligen misstänka 
för brott. Denna artikel är relevant på själva häktningsförfarandet och inte i 
fråga om restriktioner för häktade. Rent allmänt kan det inte sägas föreligga 
några skäl som talar för att Sverige skulle kränka denna artikel. Efter att en 
person anhållits krävs det att han tämligen omgående ställs inför domstol för 
att kunna häktas. I annat fall skall han försättas på fri fot. Icke desto mindre 
är detta en artikel som Sverige fällts för i Europadomstolen i fallet McGoff 
mot Sverige. Men det finns ingen anledning att tro att detta skulle upprepas 
med dagens reglering som genomgått flera reformer sedan rättsfallet 
avgjordes. 
 
Enligt Europakonventionens artikel 8 har varje person rätt till sitt privatliv, 
vilket bland annat innefattar rätten till korrespondens. Denna rättighet får 
inskränkas om det finns stöd i lag för det och det är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle bland annat om det är nödvändigt för förebyggande 
av brott. För häktade personer med restriktioner inskränks inte sällan denna 
rättighet. Det kan handla om förbud mot att ringa eller ta emot telefonsamtal 
eller skicka eller ta emot brev. Som jag ser det finns det ingen möjlighet att 
Sveriges skulle fällas i Europadomstolen för brott mot artikel 8, förutsatt då 
att åklagare och häktespersonal verkligen följer de regler som finns i HL. 
Detta grundar jag på att det ofta är möjligt för en häktad med restriktioner 
att ändå få använda telefon om medlyssning sker. Medlyssning måste 
emellertid godkännas av den häktade personen, men han får alltså 
möjligheten att använda telefon. Samma princip gäller rörande skriftlig 
korrespondens. Åklagare har rätt att kontrollera häktade personers 
korrespondens om restriktioner avseende rätten att skicka och ta emot brev 
finns. Men även den häktade personen med restriktioner kan neka åklagaren 
tillstånd till detta. Ett sådant nekande innebär att breven skall sparas utan att 
de granskas och att den häktade personen skall återfå breven när häktningen 
eller restriktionerna upphör. Givetvis skulle brott mot artikel 8 kunna anses 
föreligga om en enskild åklagare nekat en häktad person tillgång till 
korrespondens i onödan. Men som jag tidigare skrev skulle detta då handla 
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om fall där åklagare alternativt häktespersonal överskridit sina befogenheter 
enligt HL. 
 
Sammanfattningsvis menar jag alltså att det är mycket osannolikt att 
behandlingen av häktade personer i något avseende kan anses bryta mot 
Europakonventionen. Detta då förutsatt att alla berörda myndighetspersoner 
verkligen respekterar denna konvention och bestämmelserna i 
rättegångsbalken och häkteslagen. Det är därför viktigt att åklagare och 
domare noga väger fördelarna med restriktioner i ett enskilt fall mot det 
extra intrång dessa innebär i den häktades privatliv. 
 

6.3.2 Den europeiska tortyrkonventionen 
Europarådets kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, CPT, har flera gånger kritiserat 
Sverige när det gäller användandet av restriktioner för häktade. Kommittén 
har besökt Sverige vid fyra tillfällen och har vid samtliga påpekat att 
andelen häktade med restriktioner är för hög. Kommitténs syfte är att se till 
helhetssituationen för bland annat häktade personer och skall inte uttala sig i 
enskilda fall då det istället är Europadomstolen som har den kompetensen.  
 
Frågan är om CPT:s kritik mot Sverige är befogad? Denna fråga går enligt 
mig inte att ge ett entydigt svar på. Det är sant att andelen häktade med 
restriktioner är relativt hög i svenska häkten, runt 40 % av det totala antalet 
häktade. Jag menar dock att CPT har förbisett en mycket viktig aspekt, 
nämligen om användandet av restriktioner är obefogat. CPT ser visserligen 
den höga andelen häktade med restriktioner som ett prima facie-bevis för att 
restriktioner används för ofta och därmed även att det händer att en häktad 
åläggs restriktioner när det egentligen inte hade varit nödvändigt. Men enligt 
mig är det inte tillräckligt med ett sådant påstående. Det går inte att säga att 
en hög andel häktade med restriktioner per automatik visar att det föreligger 
ett missbruk av restriktioner från myndigheternas sida. Jag skulle därför 
hellre se en faktisk genomgång av i vilka fall restriktioner brukar användas. 
Först efter en sådan genomgång skulle det vara möjligt att med säkerhet 
kunna säga om restriktioner används för ofta. 
 
Det finns emellertid även andra omständigheter än den höga andelen 
häktade med restriktioner som talar för att kritiken faktiskt är befogad. Det 
är bland annat det faktum att domstolsverket i sin undersökning funnit att 
rätten i 92 % av fallen bifaller åklagarens begäran om att få meddela 
restriktioner. Jag är medveten om att denna undersökning visserligen är 
relativt gammal, den gjordes 1997. Å andra sidan vet man att andelen 
häktade med restriktioner har legat konstant runt cirka 40 % den senaste 
tioårsperioden varför jag inte finner anledning att tro att rätten skulle neka 
tillstånd mer ofta idag. Detta faktum är något som skulle kunna peka på att 
häktade åläggs obefogade restriktioner i vissa fall. Siffran tyder nämligen på 
att rätten inte på ett korrekt sätt provar om det verkligen är nödvändigt med 
restriktioner. 
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Det är även klarlagt att användandet av restriktioner är mer vanligt 
förekommande i vissa delar av landet än i andra. Detta faktum tyder på att 
man i vissa områden faktiskt använder restriktioner på ett felaktigt sätt. 
Tanken med restriktioner är att de enbart skall användas när det är 
oundgängligen nödvändigt. Det blir svårt att förklara den stora skillnaden 
mellan användandet av restriktioner i olika delar av landet med att 
brottsligheten skulle se annorlunda ut.  
 
Jag kan som sagt inte ge något entydigt svar på om kritiken från CPT 
verkligen är befogad. Det jag saknar är en ordentlig utredning om i vilka fall 
restriktioner används, hur länge de används och vilka restriktioner som 
används. Först efter en sådan utredning kan man svara på frågan om kritiken 
från CPT är befogad eller inte. Däremot håller jag med CPT om att den höga 
andelen häktade med restriktioner är en indikation på att de används för 
ofta.  
 

6.4 Förslaget till ny häkteslag 
Nyligen kom ett förslag om att reformera häkteslagen. Förslaget syftar 
framförallt till att minska andelen häktade med restriktioner. Detta vill man 
uppnå genom att rätten skall ge tillstånd till varje enskild form av restriktion 
som åklagaren vill ålägga den häktade personen. Jag kan personligen inte se 
att förslaget kommer att innebära någon egentlig förbättring. Jag tror inte att 
rätten kommer att göra en mer ingående prövning av frågan än vad som sker 
idag. Jag tror alltså att även med det nya förslaget kommer det bli så att 
rätten regelmässigt ger tillstånd till restriktioner i de fall som åklagaren 
begär detta. Jag bygger detta på att tillstånd till restriktioner hänger ihop 
med kollusionsfara. Det torde inte bli allt för svårt för åklagare att 
argumentera för att en enskild restriktion är nödvändig eftersom det 
föreligger kollusionsfara. 
 
Om syftet är att minska andelen häktade med restriktioner borde man istället 
överväga andra åtgärder. En tänkbar åtgärd vore att begränsa möjligheten att 
häkta någon på grund av kollusionsfara. Detta eftersom kollusionsfara är ett 
krav för restriktioner samt att syftet med att häkta någon på grund av 
kollusionsfara allvarligt kan förfelas om restriktioner inte tillåts. En 
begränsning av möjligheten att häkta någon på grund av kollusionsfara 
skulle kunna genomföras genom att ett stärkt beviskrav för att 
kollusionsfara föreligger införs. En höjning av beviskravet från dagens risk 
till exempelvis påtaglig risk skulle innebära att andelen som häktas på grund 
av kollusionsfara förmodligen kommer minska. Hur stor minskningen skulle 
komma att bli är förstås omöjligt att sia om. Möjligtvis skulle det enbart 
innebära en nedgång den första tiden för att sedan öka igen. Före 1987 
gällde olika beviskrav för recidivrisk respektive återfalls- och 
kollusionsrisk, där beviskravet för recidivrisk var strängare än för övriga 
två. Detta märktes emellertid inte i praxis, utan istället verkade alla tre 
grunder i praktiken ha samma beviskrav. Det finns givetvis anledning att 
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befara att ett strängare beviskrav avseende kollusionsrisk efter ett tag skulle 
möta samma öde. 
 
Det finns dock en påtaglig negativ konsekvens av mitt förslag om att höja 
beviskravet för att häkta någon på grund av kollusionsfara. En sådan 
ändring skulle kunna leda till att det blir svårare att genomföra en 
tillfredsställande brottsutredning eftersom den misstänkte gärningsmannen i 
högre utsträckning skulle förbli på fri fot och därmed få möjligheten att 
förstöra bevis.  
 
Därför skulle man även kunna ha kvar beviskravet på dagens nivå och 
istället införa ytterligare krav i 24 kap. 5 a § RB. Mitt förslag är att detta 
lagrum ändras så att det istället för normal grad av kollusionsfara skulle 
krävas en mer påtaglig kollusionsfara för att även få ålägga den häktade 
personen restriktioner. Fördelen med detta förslag är att det inte blir svårare 
att häkta någon på grund av kollusionsfara än enligt dagens reglering. Detta 
i sig har en bevissäkrande funktion för oavsett om den häktade personen har 
restriktioner eller inte så är det onekligen svårare att förstöra bevis från en 
häkteslokal än vad det för gärningsmannen som befinner sig på fri fot.  
 
För att även få ålägga den häktade personen restriktioner skulle åklagaren 
således, enligt mitt förslag, vara tvungen att visa för rätten varför det finns 
en påtaglig risk att den häktade personen kommer att försöka påverka 
vittnen och varför restriktioner skulle kunna motverka detta.  
 
Förslaget till ny häkteslag innehåller visserligen ett förslag som går i denna 
riktning. Men enligt förslaget kommer åklagare inte att behöva redovisa 
skälen till restriktioner om det skulle vara till men för utredningen. Ett 
undantag som har kritiserats för att vara alltför vagt. Något som jag i allra 
högsta grad kan hålla med om. Eftersom denna undantagsregel är så vag 
finns det en överhängande risk för att den kommer att utnyttjas flitigt av 
åklagare och istället bli en huvudregel. När det infördes ett liknande krav i 
24 kap. 14 § RB om att åklagare skall ange skälen till varför de vill ha 
tillstånd till restriktioner så innebar detta ingen förbättring eller minskning 
av andelen häktade med restriktioner. Åklagare tenderar att åberopa samma 
skäl för restriktioner som för att det föreligger kollusionsfara. Jag tror att 
utredningens förslag kommer att få samma effekt. 
 
Syftet med 24 kap. 5 a § RB var att minska andelen häktade med 
restriktioner. Som vi vet har detta inte inträffat. Troligtvis fick lagrummet 
inte avsedd effekt eftersom lagstiftaren valde att använda samma begrepp 
såväl i detta lagrum som i 24 kap. 1 § RB, nämligen;  
 

”risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt 
försvårar sakens utredning” 
 

Genom denna formulering får man lätt intrycket av att det ställs samma krav 
såväl i 24 kap. 1 § RB som i 24 kap. 5 a § RB. Detta var emellertid inte 
lagstiftarens mening. 24 kap. 5 a § RB tillkom för att minska andelen 
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häktade med restriktioner. Jag menar att det då måste ses som självklart att 
det skall ställas högre krav för att få ålägga en häktad person restriktioner än 
kraven för att häkta någon på grund av kollusionsfara. Det blir särskilt 
tydligt när man även betänker 1 § HL och dess proportionalitetsprincip. 
Enligt denna får ingen häktad underkastas mera omfattande inskränkningar i 
sin frihet än vad ändamålet med häktningen kräver. Därför anser jag att 24 
kap. 5 a § RB bör skrivas om så att det tydligt framgår att det krävs en större 
risk för kollusion för att ålägga en häktad person restriktioner än vad det 
krävs för häktning på grund av kollusionsfara. 
 
Skälet till att utredarna valt en lösning där rätten skall godkänna varje 
enskild restriktion bygger förmodligen mycket på den senaste rapporten från 
CPT. Där rekommenderade CPT Sverige att införa just ett sådant system för 
att minska andelen häktade med restriktioner. Det man måste komma ihåg är 
att CPT:s förslag enbart är rekommendationer och att det resultat CPT vill 
uppnå är en lägre andel häktade med restriktioner. Som jag argumenterat för 
ovan finner jag förslaget verkningslöst. Vill Sverige verkligen möta CPT:s 
krav om en lägre andel häktade med restriktioner måste istället beviskravet 
för kollusionsfara höjas eller kraven för att få ålägga häktade personer 
restriktioner skärpas upp. 
 
Jag ser ytterligare en allvarlig brist både i dagens HL och i det förslag som 
häktesutredningen lagt fram. Nämligen att det inte av lagtexten, eller 
förarbeten, framgår mera ingående i vilka fall restriktioner får användas. 
Den enda vägledning som finns är att det måste föreligga kollusionsfara. 
Eftersom lagtexten är så vagt formulerad är det heller inte konstigt om 
användandet av restriktioner kan skilja sig åt i olika delar av landet eller om 
enskilda åklagare begär dem mer frekvent än andra.  
 

6.5 Till sist 
Sammanfattningsvis finner jag det angeläget att restriktioner mot häktade 
används sparsamt och endast i de fall då det verkligen är nödvändigt. Detta 
skulle kunna uppnås antingen genom att man höjer beviskravet för 
kollusionsfara och därmed begränsar möjligheten till restriktioner eller att 
man skärper kravet i 24 kap. 5 a § RB om i vilka fall restriktioner får 
åläggas en häktad person. Det skulle även kunna uppnås genom en 
attitydförändring hos såväl åklagare, så att de endast begär tillstånd till 
restriktioner när det är oundgängligen nödvändigt, som domare så att de 
enbart ger åklagaren tillstånd i sådana fall. En attitydförändring kanske är 
det bästa sättet att garantera att restriktioner enbart används då de verkligen 
är nödvändiga. Samtidigt som det säkert är svårt att förändra attityden hos 
åklagare och domare åtminstone på kort sikt. 
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