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Summary 

For more than 25 years, Sweden has been criticized for its frequent 

imposition of restrictions on remand prisoners by inter alia, CPT. Recent 

research shows that restrictions imposed on remand prisoners may have 

negative effect on their mental health. Ultimately this may result in a 

degradation in the suspect’s ability to defend him- or herself. In August 

2016, SOU 2016:52 on how to reduce the use of restrictions was published. 

The thesis therefore aims to examine to what extent SOU 2016:52 

corresponds to the criticism and recommendations issued by CPT. 

 

The legislature legitimizes restrictions due to enable an effective criminal 

investigation. Restrictions primarily exist because of the immediacy 

principle, the concentration principle and the oral principle. Consequently, 

as main rule, the court may only base its decision on what is said during the 

main hearing. If the prosecutor is given a general permission from the court 

to impose restrictions on the remand prisoner, the prosecutor may determine 

which individual restrictions that is to be imposed in each case.  

 

The proposals in SOU 2016:52 regarding how to reduce the use of 

restrictions are mainly based on a scheme where the court decides on which 

specific restrictions that is to be imposed. Further, the commission in SOU 

2016:52 proposed that the court should be obliged by law to adduce reasons 

for its decision to impose restrictions.  

 

My conclusions are that the proposals formally correspond to the criticism 

and recommendations issued by CPT. In practice, the proposals will only 

correspond to the criticism and recommendations issued by CPT to a certain 

extent. This is underpinned by my conclusions that the use of restrictions 

will remain unchanged at the initial stage of the criminal investigation. At a 

later stage, however, the use of restrictions will likely reduce.  
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Sammanfattning 

Sverige har i över 25 år kritiserats internationellt av bl.a. CPT för den 

frekventa användningen av restriktioner vid häktning. Forskning har visat 

att restriktioner vid häktning kan leda till att den misstänktes psykiska hälsa 

försämras. I förlängningen kan detta negativt påverka dennes möjligheter att 

försvara sig. I augusti 2016 publicerades SOU 2016:52 som bland annat 

behandlar förslag om en minskad restriktionsanvändning. Uppsatsen syftar 

därför till att utreda i vilken utsträckning SOU 2016:52 svarar mot CPT:s 

kritik och rekommendationer. 

 

Restriktioner motiveras enligt lagstiftaren av att möjliggöra en effektiv 

förundersökning. Det är primärt mot bakgrund av omedelbarhetsprincipen, 

koncentrationsprincipen och muntlighetsprincipen som restriktioner finns. 

Domstolen får enligt dessa principer som utgångspunkt endast grunda sin 

dom på vad som framkommit under huvudförhandlingen.  

 

Om den misstänkte kan antas försvåra sakens utredning får åklagaren, efter 

ett generellt tillstånd från domstolen, meddela den häktade enskilda 

restriktioner.  

 

Förslagen i SOU 2016:52 för en minskad restriktionsanvändning bygger i 

huvudsak på att domstolen bör besluta om enskilda restriktioner, istället för 

åklagaren samt att det följaktligen bör lagregleras om att domstolen ska 

ange skälen för sitt restriktionsbeslut.  

 

Mina slutsatser är att förslagen formellt svarar mot CPT:s kritik och 

rekommendationer. I praktiken kommer förslagen emellertid endast svara 

mot CPT:s kritik i viss utsträckning. Detta underbyggs av slutsatserna att 

restriktionsanvändningen kommer förbli oförändrad vid förundersökningens 

initiala skede. Vid ett senare skede kommer dock restriktionsanvändningen 

sannolikt att minska.  
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Förkortningar 

CPT Europarådets kommitté mot tortyr 

och omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning 

Dir. Kommittédirektiv 

EKMR Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

HäktF Häktesförordning (2010:2011) 

HäktL Häkteslag (2010:611) 

Häktesutredningen SOU 2006:17 

JO Justitieombudsmannen (Riksdagens 

ombudsmän) 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop. Proposition 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 

RF Regeringsform (1974:152) 

RH Rättsfall från hovrätterna 

RåR Riksåklagarens riktlinjer 

SOU Statens offentliga utredningar 

Tortyrkonventionen Europarådets europeiska 

konvention för förhindrande av 

tortyr och omänsklig eller 

förnedrande behandling eller 

bestraffning 

ÅFS Åklagarmyndighetens 

författningssamling 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

Sverige har länge kritiserats internationellt för att häktade, i alltför stor 

utsträckning, begränsas i sina kontakter med omvärlden – åläggs 

restriktioner. Europarådets antitortyrkommitté CPT har i över 25 år fört en 

dialog med Sverige för att få restriktionsanvändningen i landet att minska. 

Forskning har visat att den som sitter häktad med restriktioner riskerar att 

försämra sin psykiska hälsa.1 I förlängningen kan detta innebära att den 

häktades möjligheter att försvara sig mot brottsanklagelser försämras.2 Trots 

en fortlöpande dialog mellan Sverige och CPT kvarstår kritiken. 

 

På uppdrag av regeringen tillsattes under 2015 en utredning i syfte att ge 

förslag på bl.a. en minskad restriktionsanvändning. Utredningen 

presenterade sina förslag genom SOU 2016:52 i slutet av sommaren 2016. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med framställningen är att utreda i vilken utsträckning SOU 

2016:52:s reformförslag om en minskad restriktionsanvändning svarar mot 

CPT:s kritik och rekommendationer på området. För att uppnå syftet 

används följande frågeställningar: 

• Hur ser de rättsliga förutsättningarna ut för restriktionsanvändning i 

gällande rätt? 

• Vad har den kritik och de rekommendationer CPT utfärdat bestått 

av?   

• I vilken utsträckning kan användandet av restriktioner i 

rättstillämpningen förväntas minska genom förslagen i SOU 

2016:52?  

                                                 
1 Se Holmgren, Frisell & Runeson (2007) s. 20 ff. 
2 A.a. s. 23. 



 5 

1.3 Avgränsningar 

Av utrymmesskäl kommer endast de rättsliga förutsättningarna för att 

meddela restriktioner vid häktning att närmare utredas. Således utgår 

framställningen från att den misstänkte häktats men ännu inte ålagts 

restriktioner. Den kritik från CPT som riktats mot restriktionernas 

varaktighet kommer således inte att återges eller analyseras. 

Utredningshäktning kan endast ske under en kortare tid och blir därför 

mindre betydelsefullt vad gäller restriktionsanvändningen och kommer 

därför att utelämnas.3  

 

Vissa principer som förvisso präglar användningen av straffprocessuella 

tvångsmedel men inte de rättsliga förutsättningarna för att använda 

restriktioner kommer att utelämnas. Begreppet isolering kommer att 

utelämnas och begreppet granskning av försändelser kommer endast 

översiktligt att redogöras för, p.g.a. att dessa begrepp per definition innebär 

att den häktade ålagts restriktioner. Eftersom begränsningen att följa vad 

som händer i omvärlden används mer sällan än övriga restriktioner, kommer 

denna begränsning inte att redogöras för.4 

 

Särskilda regler gäller för häktade under 18 år och framställningen kommer 

därför att utgå ifrån att det rör sig om en häktad över 18 år.5 

 

Mot bakgrund av ovan sagda kommer utredningens reformförslag att 

redogöras för endast i de avseenden de direkt berör de rättsliga 

förutsättningarna för att använda restriktioner, varför framställningen inte 

gör anspråk på att uttömmande återge och analysera SOU 2016:52. 

 

                                                 
3 24 kap. 3 § rättegångsbalken; se Lindberg (2012) s. 288 f. 
4 Se t.ex. Åklagarmyndigheten – Häktningstider och restriktioner s. 50; jfr SOU 2006:17 s. 

125.  
5 Jfr lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
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1.4 Perspektiv och metod 

Uppsatsen är skriven utifrån ett individuellt rättighetsperspektiv genom att 

förhålla sig till gällande rätt och SOU 2016:52 utifrån den misstänktes 

perspektiv. I jämförelsen mellan CPT:s kritik och SOU 2016:52 används ett 

komparativt rättsutvecklingsperspektiv för att utreda konsekvenserna av 

förslagets eventuella implementering i svensk rätt.  

 

För att uppnå uppsatsens övergripande syfte använder sig framställningen av 

den rättsdogmatiska metoden där lag, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin 

tolkas och ställs mot varandra samt problematiseras för att komma fram till 

vad som utgör gällande rätt.6 Utöver de traditionella rättskällorna kommer 

även JO-utlåtanden, riksåklagarens riktlinjer och Åklagarmyndighetens 

författningssamling på området att beaktas.  

 

1.5 Forskningsläge 

Den internationella kritiken har uppmärksammats och 

restriktionslagstiftningen redogjorts för samt problematiserats i den 

rättsvetenskapliga forskningen. Framför allt Bylund, Ekelöf, Heuman, 

Edelstam och Lindberg har publicerat forskning på området. De senaste fem 

åren har dock den nytillkomna forskningen varit begränsad. Gunnel 

Lindberg har utförligt redogjort för gällande rätt inom området restriktioner 

i framställningen Straffprocessuella tvångsmedel från år 2012. Forskning 

kring SOU 2016:52 har ännu inte publicerats.  

 

1.6 Material 

Uppsatsen utgår i huvudsak från SOU 2016:52:s reformförslag och CPT:s 

kritik och rekommendationer. För att kunna analysera detta material samt 

utreda gällande rätt använder sig framställningen främst av Lindberg, 

                                                 
6 Se t.ex. Korling & Zamboni (2014) s. 26 ff. 
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Ekelöf, Bylund, Bring och Diesens litteratur på området. Även 

Åklagarmyndighetens författningssamling, riksåklagarens riktlinjer och 

avgöranden från Högsta domstolen har varit centrala för utredningen av 

gällande rätt på restriktionsområdet. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

I kapitel två ges en bakgrund till regleringen om restriktioner i svensk rätt. 

Kapitel tre utreder restriktioner i gällande rätt. Framställningens fjärde 

kapitel återger den kritik och de rekommendationer som CPT utfärdat till 

Sverige. Det femte kapitlet behandlar SOU 2016:52 i den del utredningen 

ger förslag på reformer för en minskad restriktionsanvändning. Kapitel sex 

är en analys i vilken främst framställningens tredje frågeställning besvaras. 

Kapitel sju består av en sammanfattande slutsats som återkopplar till 

framställningens syfte. 
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2 Bakgrund 

2.1 Den enskildes integritetsskydd 

Den enskilde är genom 2 kap. 6 § regeringsformen, RF, gentemot det 

allmänna skyddad mot bl.a. påtvingade kroppsliga ingrepp, kroppsvisitation, 

undersökning av brev samt telefonavlyssning. Vidare är var och en enligt 2 

kap. 8 § RF gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Samma 

bestämmelse garanterar dessutom svenska medborgare att fritt förflytta sig 

inom riket och att lämna det. 

 

Ovannämnda fri- och rättigheter är relativa och får begränsas genom lag, 

enligt 2 kap. 20 § RF. Sådana begränsningar återfinns bl.a. i 

rättegångsbalken, RB, och rör häktning. Begränsningarna får endast göras 

för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och 

får inte hota den fria åsiktsbildningen. Begränsningarna får inte heller gå 

utöver vad som är nödvändigt mot bakgrund av de ändamål som motiverar 

inskränkningarna, vilket följer av 2 kap. 21 § RF.  

 

2.2 Förundersökningen och dess syften 

Så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal 

har förövats ska en förundersökning inledas, enligt 23 kap. 3 § första stycket 

RB. Beslut om att inleda en förundersökning fattas av polis eller åklagare, 

vilket framgår av samma bestämmelse. Åklagaren ska enligt Bring och 

Diesen alltid leda förundersökningen när det gäller allvarliga brott och fall 

som är juridiskt svårbedömda. Med allvarliga brott torde avses sådana som 

har högre straff än böter i straffskalan.7 

 

Av 23 kap. 2 § RB följer förundersökningens syften. Enligt bestämmelsen 

ska det under förundersökningen utredas vem som skäligen kan misstänkas 

                                                 
7 Bring & Diesen (2009) s. 222.  
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för brottet och om tillräckliga skäl för åtal föreligger. Processlagberedningen 

framhöll i utredningen till nu gällande rättegångsbalk att förundersökningen 

syftar till att skapa den materiella grunden för åklagarens åtalsbeslut.8 

 

2.3 Principer som styr straffprocessuella 
tvångsmedel 

Reglerna om straffprocessuella tvångsmedel bygger på en avvägning mellan 

samhällets krav på en effektiv brottsbekämpning och den enskildes krav på 

integritet och rättssäkerhet. För denna avvägning finns ett antal allmänna 

principer som har betydelse för beslut om och verkställigheten av 

tvångsmedel. Principerna är inte fullt ut kodifierade men finns i viss 

utsträckning i rättegångsbalken och regeringsformen.9 Nedan följer en 

redogörelse för de för framställningen relevanta principerna.  

 

Legalitetsprincipen stadgar att statliga ingrepp i den enskildes rättssfär 

måste ha stöd i lag. Principen motiverar att reglerna om straffprocessuella 

tvångsmedel detaljerat regleras i lag. Bylund anser att det bör krävas en 

restriktiv tillämpning av reglerna om straffprocessuella tvångsmedel.10 Detta 

synsätt har även bekräftats i NJA 1996 s. 577 där Högsta domstolen uttalade 

att det föreligger en särskild anledning till restriktivitet vid tolkning av en 

bestämmelse som föreskriver ett undantag från en grundlagsskyddad 

rättighet.   

 

Ändamålsprincipen uttrycker att tvångsmedel endast får användas för det 

ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. Om ett tvångsmedel används på 

ett annat sätt än vad som anges i en ändamålsbestämmelse11, föreligger ett 

befogenhetsöverskridande.12 

                                                 
8 SOU 1938:44 s. 30. 
9 Lindberg (2012) s. 20. 
10 Ekelund, Bylund & Edelstam (2006) s. 47. 
11 Exempel på en sådan ändamålsbestämmelse är häktning på grund av kollusionsfara i 24 

kap. 1 § RB; jfr nedan avsnitt 2.4.1 & avsnitt 3.1. 
12 Se Ekelund, Bylund & Edelstam (2006) s. 47 f.; se JO 2014/15 s. 100 för vidare läsning; 

jfr SOU 1984:54 s. 76. 
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Behovsprincipen anger att ett tvångsmedel endast får användas om det finns 

ett påtagligt behov av tvångsmedlet och om det avsedda resultatet inte kan 

uppnås med andra, mindre ingripande tvångsmedel. Det tvångsmedel som 

kommer i fråga ska följaktligen vara både verkningsfullt och nödvändigt för 

att syftet med åtgärden ska uppnås.13  

 

Proportionalitetsprincipen innebär, i fallet restriktioner, att sådana endast 

får användas om skälen som talar för åtgärden uppväger det intrång eller 

men som åtgärden innebär.14 För häktning finns en proportionalitetsprincip 

kodifierad i huvudregeln i 24 kap. 1 § RB.15 En sådan 

proportionalitetsprincip finns emellertid inte uttryckligen när domstolen ger 

åklagaren tillåtelse att meddela restriktioner i 24 kap. 5 a § RB. Det 

förefaller dock, enligt Lindberg, vara lagstiftarens avsikt att en sådan princip 

ska gälla för samtliga tvångsmedel i rättegångsbalken.16 

 

Objektivitetsprincipen gäller enligt 1 kap. 9 § RF för all offentlig 

verksamhet. Principen finns kodifierad i 23 kap. 4 § RB som handlar om 

förundersökning.17 I bestämmelsen föreskrivs bland annat att en 

förundersökning ska bedrivas objektivt vilket betyder att omständigheter 

och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till dennes nackdel 

ska beaktas. Objektivitetsprincipen anses även gälla under själva 

rättegången vilket har bekräftats av JO som uttalat att objektivitetsprincipen 

gäller under hela rättsprocessen.18 

                                                 
13 Ekelund, Bylund & Edelstam (2006) s. 48; SOU 1984:54 s. 77. 
14 Lindberg (2012) s. 22 ff. 
15 Se t.ex. NJA 2011 s. 518 där Högsta domstolen uttalade sig generellt om 

proportionalitetsprincipen i bestämmelsen. 
16 Lindberg (2012) s. 27 f.; prop. 1988/89:124 s. 26 f. 
17 Jfr 20 kap. 2 § tredje stycket RB. 
18 Bring & Diesen (2009) s. 74; JO 2007/08 s. 87, se särskilt s. 90. 
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2.4 Häktning 

2.4.1 Fakultativ häktning enligt huvudregeln 

Av 24 kap. 1 § första stycket RB följer att den som på sannolika skäl är 

misstänkt för ett brott för vilket fängelse ett år eller mer är föreskrivet får 

häktas på åklagarens begäran. Bestämmelsen kallas huvudregeln och ger 

uttryck för ett fakultativt element. Det krävs, förutom nyssnämnda 

förutsättningar, även att den misstänkte riskerar att avvika eller på annat sätt 

undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara), att den misstänkte genom att 

undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning 

(kollusionsfara) eller att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet 

(recidivfara). Det är åklagaren som har bevisbördan för att det finns risk för 

flykt, kollusion eller recidiv.19 

 

2.4.2 Häktning enligt tvåårsregeln 

Av 24 kap. 1 § andra stycket RB följer att om det för brottet inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år ska häktning ske, om det inte 

är uppenbart att skäl för häktning saknas. Formuleringen uttrycker en 

presumtion för häktning som kallas tvåårsregeln. Grunden för denna regel 

är att det vid mycket grova brott i regel föreligger fara för flykt, kollusion 

och recidiv. I dessa fall kan domstolen, utan närmare undersökningar, utgå 

från att häktningsskäl föreligger, om inget annat framgår av utredningen. Att 

bryta presumtionen åligger främst den häktade.20 I NJA 1985 s. 868 uttalade 

Högsta domstolen att trots att en presumtion för häktning föreligger ska 

domstolen noggrant pröva om förutsättningarna för häktning finns i det 

enskilda fallet.  

 

                                                 
19 Ekelöf, Bylund & Edelstam (2006) s. 45 f. 
20 A.a. s. 34; Bring & Diesen (2009) s. 355. 
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2.5 Grundläggande principer i svensk 
domstolsprocess 

I svensk processrätt är omedelbarhetsprincipen central. I brottmål kommer 

principen till uttryck genom 30 kap. 2 § RB. Denna princip innebär att 

domstolens avgörande ska grundas på vad som förekommit vid 

huvudförhandlingen. Den bevisning som framkommit under 

förundersökningen måste därför som absolut huvudregel tas upp på nytt vid 

huvudförhandlingen.21  

 

Till omedelbarhetsprincipen hör principen om bevisningens omedelbarhet 

som återfinns i 35 kap. 8 § RB. Domstolen får mot bakgrund av denna 

bestämmelse som utgångspunkt inte grunda sin dom på en uppgift i 

förundersökningsprotokollet som inte tagits upp under 

huvudförhandlingen.22  Undantag från denna princip finns i 35 kap. 14 § RB 

då part uteblir eller ett vittne inte kan höras.23 Ytterligare undantag finns i 

36 kap. 16 § andra stycket RB som anger att vittnesförhör från 

förundersökningen får läggas fram om vittnets berättelse under 

huvudförhandlingen avviker från vad som sagts under förundersökningen 

eller om vittnen inte vill eller kan yttra sig. Med avvikelse anser Diesen att 

det bör krävas en markant skillnad och anser att bestämmelsen bör tillämpas 

restriktivt.24 Detta synsätt bekräftades av Högsta domstolen i NJA 2015 s. 

702 som även uttalade att åberopande av uppgifter från förundersökningen 

inte ska betraktas som en del av rättegången och att sådana uppgifter bör 

beaktas med försiktighet.25 

 

Ytterligare två grundläggande principer i svensk processrätt är 

koncentrationsprincipen och muntlighetsprincipen. Den förra finns för 

brottmål föreskriven i 46 kap. 11 § RB och anger att huvudförhandlingen 

                                                 
21 Bring & Diesen (2009) s. 64.  
22 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009) s. 27 ff.  
23 Jfr 37 kap. 3 § RB.  
24 Se Diesen (2009/10) s. 521 ff.  
25 Se p. 25–27 (jfr p. 19) i Högsta domstolens domskäl; se även t.ex. NJA 1993 s. 68 och 

NJA 1993 s. 616. 
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ska genomföras utan onödiga uppehåll och så långt möjligt i ett 

sammanhang. Den senare stadgas för brottmål i 46 kap. 5 § RB och innebär 

att förhandlingen som utgångspunkt ska vara muntlig. Endast om domstolen 

finner att det skulle underlätta förståelsen av ett anförande eller i övrigt vara 

till fördel för handläggningen får parterna ge in eller läsa upp skriftliga 

inlagor eller andra skriftliga anföranden. Enligt förarbetena aktualiseras 

undantagen till muntlighetsprincipen särskilt i stora och komplicerade mål 

med ett omfattande skriftligt material. Ett sådant mål kan exempelvis gälla 

ekonomisk brottslighet. I övrigt anges att för brottmål torde undantagen 

främst aktualiseras vad gäller sakkunnigutlåtanden, skriftlig bevisning samt 

genomgång av den misstänktes personliga förhållanden.26 

 

                                                 
26 Prop. 2004/05:131 s. 145 ff. 
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3 Restriktioner 

3.1 Domstolens restriktionsprövning 

När rätten beslutar om häktning, omhäktning eller medger förlängning av 

tiden för att väcka åtal, ska den på begäran av åklagaren pröva om den 

häktades kontakter med omvärlden ska få inskränkas enligt 24 kap. 5 a § RB 

– s.k. restriktioner.27 Lagstiftaren har understrukit att så få frihetsberövade 

som möjligt ska åläggas restriktioner. De restriktioner som förordnas ska 

gälla kortast möjliga tid samt vara så lite ingripande som möjligt.28 Enligt 

förarbetena motiveras restriktioner av intresset att möjliggöra en effektiv 

brottsutredning och lagföring. Eftersom att domstolsprocessen bygger på 

principerna om omedelbarhet, muntlighet och koncentration kan bevisning 

manipuleras mellan framför allt förundersökning och huvudförhandling.29  

 

Det är endast på grund av kollusionsfara som rätten kan ge åklagaren 

tillstånd till att meddela den häktade restriktioner.30 Med kollusionsfara 

avses framför allt att den misstänkte avlägsnar spår efter brottet samt förstör 

eller gömmer föremål. Att en misstänkt påverkar någon som kan lämna 

upplysning i brottsutredningen innefattas också i bestämmelsen. Det ska 

således vara fråga om en illojal handling som syftar till att ett materiellt 

riktigt utredningsresultat inte ska kunna uppnås.31 

 

När åklagaren yrkar på häktning och restriktioner ska denne samtidigt ange 

de omständigheter som yrkandena grundar sig på, enligt 24 kap. 14 § RB. I 

förarbetena anges att domstolens krav på konkreta och detaljerade uppgifter 

inte får ställas alltför högt på grund av att förundersökningen inte ska 

äventyras. Vidare betonas att detta särskilt är aktuellt i förundersökningens 

                                                 
27 Se även NJA 2004 s. 546 där Högsta domstolen uttalade att ett tillstånd för åklagaren att 

meddela restriktioner inte kunde lämnas utan en uttrycklig begäran från denne. 
28 Prop. 1997/98:104 s. 31 f. 
29 A.a. s. 33; jfr ovan avsnitt 2.5. 
30 Prop. 1993/94:24 s. 68; se RH 2000:4; jfr ovan avsnitt 2.4.1 & 2.4.2. 
31 Lindberg (2012) s. 197. 
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inledande skede men att ju längre tid förundersökningen fortgår desto mer 

detaljerade uppgifter bör domstolen kunna kräva. Allmänt hållna uppgifter 

om att samtliga vittnen inte är hörda och att gods inte har återfunnits samt 

att den misstänkte hotat andra personer eller på annat sätt försvårat 

brottsutredningen torde kunna lämnas. Konkreta uppgifter om exempelvis 

medmisstänkta som ännu inte gått att få tag på ska emellertid inte kunna 

krävas av domstolen.32    

 

Domstolens tillstånd till åklagaren att meddela restriktioner är generellt och 

det är följaktligen åklagaren som beslutar om vilka restriktioner som ska 

användas i det enskilda fallet.33  

 

Beslut om restriktioner är inte ett slutligt beslut. Rätten ska därför, enligt 30 

kap. 11 § första stycket RB, i den utsträckning det behövs ange de skäl som 

beslutet grundas på.34  

 

3.2 Åklagarens restriktionsbeslut 

Den centrala regleringen kring åklagarens restriktionsanvändning återfinns i 

häkteslagen (2010:611), HäktL, och i häktesförordningen (2010:2011), 

HäktF.  

 

Av 6 kap. 1 § HäktL följer att den som är häktad på grund av kollusionsfara 

får åläggas restriktioner om förutsättningarna i 24 kap. 5 a § RB är 

uppfyllda. Lagstiftaren har i förarbetena till häkteslagen understrukit att 

restriktioner ska användas med stor restriktivitet.35 Vilka restriktioner som 

åklagaren får besluta om föreskrivs i 6 kap. 2 § HäktL och är uttömmande.36 

Ett beslut om restriktioner ska omprövas så fort det finns anledning till det, 

enligt 6 kap. 3 § HäktL. 

                                                 
32 Prop. 1997/98:104 s. 52; jfr 30 kap. 5 & 10 §§ RB. 
33 Prop. 1997/98:104 s. 68. 
34 Jfr 30 kap. 1 § RB. 
35 Prop. 2009/10:135 s. 201. 
36 A.a. s. 202; jfr ovan om legalitetsprincipen i avsnitt 2.3. 
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I riksåklagarens riktlinjer i syfte att minska användandet av restriktioner 

(RåR 2015:1) anges att det i varje enskilt fall ska ske en noggrann prövning 

av om det föreligger en beaktansvärd kollusionsrisk. Om en sådan 

beaktansvärd kollusionsrisk föreligger ska åklagaren pröva om denna risk i 

sig motiverar ett frihetsberövande. Detta görs genom att kollusionsrisken 

ställs i förhållande till brottets svårighetsgrad och det intrång eller men i 

övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte. Vid beslut om restriktioner 

ska åklagaren ta ställning till behovet av varje enskild restriktion och göra 

separata proportionalitetsprövningar.37  

 

Av 23 § HäktF följer att om åklagaren beslutar att meddela den häktade 

restriktioner ska omständigheterna bakom beslutet dokumenteras. Den 

häktade ska få del av dokumentationen i den utsträckning det kan ske utan 

men för brottsutredningen. Enligt bestämmelsens tredje stycke får 

Åklagarmyndigheten meddela närmare föreskrifter om dokumentationen 

samt om underrättelse till den häktade. Detta har gjorts genom 

Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om restriktioner (ÅFS 

2015:2). 9 § i ÅFS 2015:2 anger att det endast är i undantagsfall den 

häktade inte ska få ta del av skälen för beslutet om att meddela restriktioner. 

Den häktade har emellertid enligt samma bestämmelse endast rätt att få del 

av skälen i den utsträckning det kan ske utan men för utredningen.38  

 

Av 1 kap. 6 § HäktL följer att proportionalitetsprincipen ska iakttas bl.a. när 

åklagaren meddelar den häktade restriktioner. Om en mindre ingripande 

åtgärd anses tillräcklig ska denna användas.39 Den häktade ska vidare enligt 

1 kap. 5 § HäktL behandlas så att negativa följder av frihetsberövandet 

motverkas.  

 

                                                 
37 RåR 2015:1 s. 2 ff. 
38 Jfr 18 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
39 Jfr ovan avsnitt 2.3 om behovs- och proportionalitetsprinciperna.  
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Nedan kommer de för framställningen relevanta restriktionerna som 

åklagaren, enligt 6 kap. 2 § HäktL, får meddela den häktade att redogöras 

för. 

 

3.3 Restriktionsformerna 

3.3.1 Gemensam vistelse 

Av 2 kap. 5 § HäktL följer att en intagen som utgångspunkt ska ges 

möjlighet att vistas dagtid tillsammans med andra intagna. I regel tillåts inte 

sådan gemensam vistelse för den som är häktad med restriktioner. Om 

gemensam vistelse kan utformas så att den häktade med restriktioner inte 

har möjlighet att lämna meddelanden eller på annat sätt kommunicera med 

omvärlden kan dock gemensam vistelse tillåtas. Detta torde vara fallet för 

häktade med restriktioner om dessa inte är parter i samma mål.40 

 

3.3.2 Sända och ta emot försändelser 

En häktad kan genom restriktioner hindras att sända och ta emot 

försändelser om detta kan anses påverka utredningen. Åklagaren kan enligt 

25 § HäktF uppdra åt anställd vid bl.a. Polismyndigheten att granska 

försändelser. Åklagaren bedömer sedan om varje enskild försändelse kan 

vidaresändas, vilket inte kan delegeras till polis.41 

 

3.3.3 Besök 

Av 3 kap. 1 § HäktL följer att den häktade får ta emot besök i den 

utsträckning det lämpligen kan ske.42 Det är dock ofta möjligt att arrangera 

besök även när den häktade har restriktioner. Detta genom att exempelvis 

förena besöket med villkor, såsom bevakat besök i 3 kap. 2 § HäktL. Med 

                                                 
40 Lindberg (2012) s. 800. 
41 A.a. s. 801 f.; enligt 3 kap. 6 § HäktL ska dock vissa försändelser vidarebefordras direkt 

till och från den häktade, utan granskning. 
42 Jfr dock 21 kap. 9 § RB. 
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detta avses att kriminalvårdare eller polis är med under hela besöket och 

kontrollerar att det inte pratas om brottsutredningen samt ser till så att inga 

meddelanden gällande denna utväxlas. Det kan även ställas krav på att 

besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning 

enligt 3 kap. 3 § HäktL. Lindberg anser att det mot bakgrund av dessa 

möjligheter krävs starka skäl för att neka en häktad att ta emot besök från 

sina närmaste.43 

 

3.3.4 Elektronisk kommunikation 

Den häktade får kommunicera elektroniskt med en annan person i den 

utsträckning som det lämpligen kan ske, enligt 3 kap. 4 § HäktL.44  Med 

elektronisk kommunikation avses ljud, text, bild eller data. Således 

innefattas användning av fast telefoni, mobiltelefoni, internet och e-post i 

begreppet.45 För den som har restriktioner kan medlyssning vara ett medel 

som möjliggör sådan elektronisk kommunikation.46 Enligt RåR 2015:1 bör 

telefonsamtal endast i undantagsfall inte tillåtas.47 

 

3.4 Överklagande och prövning av 
restriktioner 

Tingsrättens beslut att ge åklagaren ett generellt tillstånd till att meddela 

restriktioner enligt 24 kap. 5 a § RB kan överklagas. Detta följer av 49 kap. 

5 § 6 RB. En sådan överklagan är inte inskränkt till viss tid, vilket följer av 

52 kap. 1 § andra stycket RB. Även hovrättens beslut i samma fråga kan 

överklagas och är inte heller inskränkt till viss tid vilket föreskrivs i 56 kap. 

1 § andra stycket RB.  

 

                                                 
43 Lindberg (2012) s. 803 f.; jfr RåR 2015:1 s. 5. 
44 Jfr 21 kap. 9 § RB; se 3 kap. 5 § andra stycket HäktL. 
45 Prop. 2009/10:135 s. 145. 
46 Lindberg (2012) s. 805; jfr ovan avsnitt 3.3.3 om bevakat besök. 
47 RåR 2015:1 s. 5.  
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Den häktade kan även begära tingsrättens prövning av enskilda restriktioner 

enligt 6 kap. 4 § HäktL. Lättnader och undantag från restriktionerna 

omfattas dock inte av domstolens prövning.48 Enligt 6 kap. 4 § tredje stycket 

HäktL får tingsrättens beslut överklagas på samma sätt som ett beslut i fråga 

om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § första stycket RB. 

 

I samband med införandet av häkteslagen år 2011, gjordes det möjligt att 

genom 6 kap. 4 § HäktL begära tingsrättens prövning av åklagarens beslut 

om enskilda restriktioner. Enligt bestämmelsen kunde tingsrättens beslut i 

frågan nu överklagas, med anledning av CPT:s kritik.49 Redan år 1999 

infördes en sådan möjlighet, mot bakgrund av CPT:s kritik, dock utan 

möjlighet till överklagan i överrätt.50 Ett inte obetydligt antal 

remissinstanser avstyrkte emellertid förslaget i samband med häkteslagens 

tillkomst med motiveringen att en sådan bestämmelse inte ansågs effektiv. 

Åklagarmyndigheten anförde att en sådan ordning skulle riskera att 

sammanblanda domstolens och åklagarens roll och underströk att den senare 

är bättre lämpad att bedöma restriktionsbehovet. Regeringen ansåg dock 

rättssäkerheten väga tyngre än anförda effektivitetsskäl.51 

 

Häktesutredningen gjorde en enkätförfrågan år 2005 till bl.a. tio tingsrätter 

för att utreda effektiviteten av den då gällande bestämmelsen avseende 

möjligheten att begära tingsrättens prövning av enskilda restriktioner.52 Det 

konstaterades att tillämpningen av bestämmelsen var sällsynt. Stockholms 

tingsrätt angav att bestämmelsen inte alls använts under 2004.53 

                                                 
48 Prop. 2009/10:135 s. 203. 
49 A.a. s. 115; jfr nedan avsnitt 4.2.1. 
50 Prop. 1997/98:104 s. 41. 
51 Prop. 2009/10:135 s. 114 f. 
52 SOU 2006:17 s. 124. 
53 A.a. s. 125 f. 
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4 Internationell kritik 

4.1 Om CPT 

Den 1 januari 1995 inkorporerades EKMR med svensk rätt och blev då 

gällande som svensk lag.54 I samband med inkorporeringen av EKMR 

infördes en bestämmelse i 2 kap. 19 § RF som fortfarande är gällande och 

stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden enligt konventionen.55 

 

CPT inrättades genom Tortyrkonventionen, vilken trädde i kraft år 1989. 

Konventionen är en procedurkonvention och innehåller därför inga 

materiella regler. CPT grundar sig på artikel 3 i EKMR och är att ses som 

ett komplement till det juridiska arbetet i Europadomstolen. Syftet är att 

verka som ett icke-juridiskt organ och kommittén består därför av bl.a. 

jurister, läkare och andra specialister.56 

 

CPT besöker platser där frihetsberövade individer befinner sig, däribland 

häkten. Kommittén ska enligt konventionen fritt få röra sig i de lokaler den 

enligt Tortyrkonventionen har behörighet att besöka och har även rätt till fri 

kontakt med personer inom lokalerna utan andra närvarande.57 Sverige 

tillgodoser Tortyrkonventionens krav på att bereda CPT tillfälle att besöka 

de i Tortyrkonventionen angivna platserna samt att tala med individer på de 

besökta platserna, genom lag (1988:695) om vissa internationella åtaganden 

mot tortyr m.m.  

 

Innan CPT besöker en medlemsstat måste kommittén meddela det planerade 

besöket till staten i fråga. Efter avslutat besök upprättas en rapport som är 

                                                 
54 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
55 Prop. 1993/94:117 s. 35 ff. 
56 CPT: Kortfattat om CPT, <http://www.cpt.coe.int/swedish.htm>, besökt 2016-11-27. 
57 A.a. 

http://www.cpt.coe.int/swedish.htm
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konfidentiell men kan offentliggöras efter medlemsstatens medgivande.58 

Genom åren har CPT sammanställt vad som framkommit i de upprättade 

rapporterna och skapat CPT standards vars innehåll utgörs av generella 

rapporter.59 

 

CPT har besökt Sverige vid sex tillfällen. Det senaste besöket ägde rum år 

2015. Följande underavsnitt kommer huvudsakligen återge vad kommittén 

kritiserade samt rekommenderade i sina rapporter efter besöket 2015. De 

föregående besöken kommer endast översiktligt att redogöras för eftersom 

dessa är mindre aktuella med anledning av det komparativa 

rättsutvecklingsperspektiv framställningen anlägger. 

 

4.2 Besöken i Sverige 

4.2.1 Besöken före år 2015 

Det första besöket CPT gjorde i Sverige skedde år 1991 och gällde bl.a. två 

häkten. CPT konstaterade att det rådde oacceptabla förhållanden för intagna 

i svenska häkten mot bakgrund av bl.a. en alltför frekvent 

restriktionsanvändning. Att åklagaren vid tidpunkten för besöket ensamt 

beslutade om restriktioner ansåg kommittén inte vara en tillfredsställande 

processordning.60 

 

Det andra besöket skedde år 1994 och var ett uppföljningsbesök på grund av 

den kritik avseende restriktioner kommittén utfärdat vid det föregående 

besöket 1991. Kommittén konstaterade att Sverige genom en lagändring 

hade förändrat processen för meddelandet av restriktioner genom att ett 

generellt tillstånd för åklagaren att meddela restriktioner nu beslutades av 

domstolen. Trots denna lagändring konstaterade kommittén att en lika stor 

andel häktade som vid det tidigare besöket var ålagda restriktioner av 

                                                 
58 A.a. 
59 CPT: CPT standards, <http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm>, besökt 2016-11-

27. 
60 CPT/inf (92) 4 s. 27 ff. 

http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm
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samma slag som vid besöket år 1991 vilket inte ansågs acceptabelt. Den 

svenska processordningen där åklagaren, efter rättens generella tillstånd till 

restriktioner, var fri att besluta om enskilda restriktioner ansågs inte 

tillfredsställande. Det konstaterades att det inte, sedan besöket år 1991, hade 

skett några praktiska förändringar i restriktionsanvändningen.61  

 

Efter besöket år 1998, som bl.a. gällde två häkten, anförde CPT i sin rapport 

att det vid besöket sällan var förekommande att häktade var ålagda 

restriktioner längre än 4–8 veckor. Kommittén ansåg att detta visade på en 

positiv utveckling men oroade sig emellertid över den stora andel häktade 

som var ålagda restriktioner vid det initiala skedet av frihetsberövandet. 

Kommittén lade stor vikt vid att det vid besökstillfället inte fanns någon 

formell skyldighet för åklagaren att ange skälen för sitt restriktionsyrkande 

inför domstol. I övrigt anförde CPT liknande invändningar som efter 

besöket 1994 angående den ej tillfredsställande processordningen gällande 

restriktioner.62 

 

I rapporten efter besöket år 2003 uttryckte kommittén fortfarande oro över 

den stora andel häktade som var ålagda restriktioner. Kommittén hade bland 

annat besökt tre häkten och konstaterade i sin rapport att Sverige, liksom vid 

tidigare besök, var i behov av stora förändringar på området. De 

rekommendationer som gavs var av processuell karaktär och avsåg att 

åklagaren inför domstol bör ange vilka specifika restriktioner som är tänkta 

att meddelas i det enskilda fallet, för att den häktade ska ha en möjlighet att 

tillgripa effektiva rättsmedel vid en eventuell prövning av restriktionerna i 

domstol.63 

 

År 2009 besökte CPT bl.a. tre häkten. Kommittén konstaterade att det sedan 

det senaste besöket i stort sett inte hade skett några förändringar gällande 

restriktionsanvändningen i Sverige. Kommittén anförde bl.a. att häktade i 

                                                 
61 CPT/Inf (95) 5 s. 15 ff. 
62 CPT/Inf (99) 4 s. 24 ff. 
63 CPT/Inf (2004) 32 s. 25 ff.; jfr ovan avsnitt 3.4. 
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alltför stor utsträckning var ålagda restriktioner och påminde Sverige om att 

restriktioner endast ska meddelas i undantagsfall.64 För att minska 

restriktionsanvändningen rekommenderades Sverige att förändra 

domstolsprocessen så att domstolen bör besluta om enskilda restriktioner 

skälen för restriktionsbeslutet bör individualiseras för att den häktade på så 

sätt effektivt ska kunna begära prövning av beslutet. Kommittén anförde 

även att domstolens beslut om restriktioner fortlöpande bör omprövas som 

en separat fråga, istället för att vara en del av omhäktningsförhandlingen. 65 

 

4.2.2 Besöket år 2015 

Kommittén besökte år 2015 bl.a. fem häkten. I rapporten som upprättades 

efter besöket inledde CPT med att påminna om att det under lång tid förts en 

dialog mellan kommittén och svenska myndigheter gällande den utbredda 

restriktionsanvändningen i landet. Kommittén framhöll att det var beklagligt 

att det trots dialogen inte fanns några tecken på framsteg, andelen häktade 

med restriktioner var fortfarande hög. Vidare anförde kommittén att det 

svenska förhållningssättet gentemot restriktioner i grunden måste 

förändras.66 I detta sammanhang erinrade kommittén om CPT standards som 

bl.a. rekommenderar att en häktad bör tillbringa minst 8 timmar om dygnet 

utanför cellen samt ha möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter.67 

Kommittén angav att riksåklagarens nyutfärdade riktlinjer (RåR 2015:1) 

inte får den genomslagskraft som krävs för en genomgripande förändring. 

Detta eftersom riktlinjerna syftar till att skapa en enhetlig rättstillämpning 

mot bakgrund av den befintliga lagstiftningen.68 

 

Liksom efter besöket år 2009 rekommenderades Sverige även i denna 

rapport att vidta snabba och kraftfulla åtgärder för att minska 

restriktionsanvändningen. Kommittén påminde även denna gång Sverige att 

                                                 
64 CPT/Inf (2009) 34 s. 25. 
65 A.a. s. 26 f. 
66 CPT/Inf (2016) 1 s. 30. 
67 A.a.; jfr CPT standards p. 47. 
68 CPT/Inf (2016) 1 s. 30. Se särskilt p. 51; jfr ovan avsnitt 2.3. 
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restriktioner endast ska meddelas i undantagsfall och att varaktigheten inte 

ska pågå längre än vad som är absolut nödvändigt med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet.69 

 

                                                 
69 CPT/Inf (2016) 1 s. 31. 
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5 Reformförslag – SOU 2016:52 

5.1 Allmänt 

I juli 2015 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att 

utreda och lämna förslag på reformer som skulle syfta till att minska 

användningen av häktning och restriktioner. Utredningen avgränsade sig till 

att inte behandla några förändringar i den nuvarande processordningen mot 

bakgrund av att en utredning i april 2016 tillsattes med avsikt att 

modernisera brottmålsprocessen.70 

 

5.2 Utredningens uppfattning om 
restriktionsanvändningen 

Utredningen var av uppfattningen att restriktioner används i större 

utsträckning än vad som kan anses nödvändigt. Framför allt ansåg 

utredningen att risken att häktade som umgås med varandra skulle försvåra 

utredningarna var överdriven.71 

 

Vidare anfördes att riksåklagarens riktlinjer bör få effekter på 

restriktionsanvändningen men att riktlinjer i sig inte är ett tillräckligt 

verktyg för att genomföra den grundläggande förändring i förhållningssättet 

gentemot restriktioner som krävs för en förändring. Istället uttalade 

utredningen att det krävs en lagstiftning som tydligt sätter gränser för 

restriktionsanvändningen. I detta sammanhang angavs bl.a. att det bör 

övervägas huruvida det är rätten eller åklagaren som ska fatta beslut om 

varje enskild restriktion.72 

 

 

                                                 
70 SOU 2016:52 s. 3; a.a. s. 93; se dir. 2016:31.  
71 SOU 2016:52 s. 131 f. 
72 A. a. s. 133. 
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5.3 Reformförslag 

5.3.1 Domstolen ska pröva enskilda 
restriktioner 

Utredningen uttalade att domstolen bör fatta beslut om vilka enskilda 

restriktioner åklagaren ska få tillstånd att meddela. Som huvudargument 

anfördes att åklagaren är part i målet och därför inte bör fatta 

restriktionsbeslut, oaktat att åklagaren ska beakta objektivitetsprincipen 

samt med hänsyn till dennes professionalitet.73 Med en domstolsprövning 

skulle åklagaren behöva motivera varje enskild restriktion på ett tydligare 

sätt, uttalade utredningen. Omvänt skulle denna ordning underlätta för den 

misstänkte att argumentera mot åklagaren. Utredningen var även av den 

uppfattningen att ett sådant förslag stod i överensstämmelse med bl.a. CPT:s 

rekommendationer.74 

 

Utredningen underströk att ett sådant förslag lämnats år 2006 i samband 

med utarbetandet av den nya häkteslagen.75 Vissa remissinstanser hade då 

ifrågasatt behovet och effektiviteten av ett sådant förslag. 

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten anförde i sina remissvar att 

åklagaren är bäst lämpad att bedöma behovet av enskilda restriktioner och 

att ett sådant förslag skulle riskera att sammanblanda domstolens och 

åklagarens roller. Regeringen konstaterade i den efterföljande propositionen 

att förslaget inte skulle leda till någon principiell förändring mot bakgrund 

av att det fanns en möjlighet att begära tingsrättens prövning av enskilda 

restriktioner.76 Följaktligen ifrågasatte regeringen effektiviteten av en sådan 

ordning och lämnade förslaget utan åtgärd.77 

 

Trots att ett sådant förslag tidigare mött motstånd påtalade utredningen i 

SOU 2016:52 att det skulle bidra till en minskad användning av 

                                                 
73 Jfr ovan avsnitt 2.3 om objektivitetsprincipen. 
74 SOU 2016:52 s. 134 f.; jfr ovan avsnitt 4.2.1. 
75 SOU 2006:17 s. 126 ff.  
76 Jfr ovan avsnitt 3.4. 
77 Prop. 2009/10:135 s. 114 f.  



 27 

restriktioner. En sådan prövning ska ske genom en indelning av 

restriktionerna i 6 kap. 2 § HäktL i fyra kategorier där domstolen, på 

yrkande av åklagaren, tar ställning till om enskilda restriktionskategorier är 

motiverade mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Utredningen ansåg att en sådan ordning bör leda till en minskad 

restriktionsanvändning eftersom åklagaren behöver argumentera för varje 

restriktionskategori, vilket torde göra att denne noga överväger behovet av 

restriktioner i det enskilda fallet. Som ytterligare argument anfördes att 

domstolen är bättre lämpad än åklagaren göra en avvägning mellan 

utredningsmässiga skäl och den enskildes rättigheter, samt att det vid en 

domstolsprövning bildas en praxis vilket bör säkerställa en enhetlig 

rättstillämpning.78  

 

5.3.2 Bedömningsunderlaget för domstolens 
prövning 

Inledningsvis underströk utredningen att bedömningsunderlaget som 

domstolen grundar sin restriktionsprövning på måste presenteras tillräckligt 

väl. Utredningen angav att bedömningen för om det föreligger behov av en 

viss restriktionskategori ska göras utifrån en prövning i tre steg. I förslaget 

betonades vikten av att inte förundersökningen äventyras och att lägre krav 

därför bör ställas i ett initialt skede av den utredning åklagaren ska 

presentera inför domstol. I ett senare skede av förundersökningen bör det 

emellertid ställas högre krav på att åklagaren preciserar sina uppgifter.79 

 

Det första steget i prövningen skulle enligt utredningen gå till så att 

domstolen initialt tar ställning till om det finns en konkret risk för kollusion. 

Prövningen ska göras utifrån faktiska förhållanden i utredningen. Genom 

det andra steget ska domstolen pröva om det finns befogad anledning att tro 

att den aktuella risken avtar genom att meddela den aktuella restriktionen. 

Det avslutande steget innebär att en proportionalitetsbedömning görs. Detta 

                                                 
78 SOU 2016:52. s. 136. 
79 A.a. s. 137. 
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för att se om skälen för restriktionen uppväger det intrång eller men som 

åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående 

intresse. Utredningen påtalade i detta avseende att det förvisso finns en 

proportionalitetsbestämmelse i 1 kap. 6 § HäktL men underströk att genom 

ett införande av en proportionalitetsbestämmelse i 24 kap. 5 a § RB blir det 

tydligare att en sådan prövning alltid ska göras för varje 

restriktionskategori.80  

 

Bedömningen av kollusionsrisken ska enligt utredningen göras utifrån två 

faktorer. Den första faktorn består av vilken sannolikhet det är att händelsen 

inträffar och den andra är vilken konsekvens eller skada händelsen kan 

komma att leda till. Om det rör sig om grov brottslighet och konsekvensen 

eller skadan av en försvårad förundersökning kan bli stor bör restriktionen 

tillåtas trots en låg sannolikhet för att den befarade händelsen inträffar. I 

anslutning till detta påtalade utredningen att förslaget inte utesluter att den 

misstänkte kan meddelas fullständiga restriktioner, vilket dock främst bör 

användas i ett inledande skede av brottsutredningen.81 

 

5.3.3 Domstolen ska redovisa skälen för 
restriktionsbedömningen 

Domstolens beslut att häkta en misstänkt person samt beslutet att ge 

åklagaren tillstånd till restriktioner är inte ett slutligt beslut. För sådana 

beslut ska skälen anges i den utsträckning det behövs enligt 30 kap. 11 § 1 

st. RB. Utredningen ansåg, mot bakgrund av detta, att det finns anledning att 

reglera domstolens beslut om att ge tillstånd till restriktioner genom lag. 

Skälen för en viss restriktionskategori bör anges i en standardiserad mall för 

häktningsbeslut. Detta bör, enligt utredningen, leda till färre restriktioner 

eftersom det torde leda till att bedömningen sker efter noggrant övervägande 

från domstolen.82 

                                                 
80 Jfr ovan avsnitt 2.3 & avsnitt 3.2; SOU 2016:52. s. 138. 
81 A.a. s. 139.  
82 A.a. s. 140. Se s. 253 för hur en sådan mall kan se ut; jfr CPT standards p. 55. 
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6 Analys 

Framställningen har i de föregående avsnitten besvarat de två inledande 

frågeställningarna. Följande analys ämnar svara på den tredje 

frågeställningen, i vilken utsträckning restriktionsanvändningen kan 

förväntas minska genom förslagen i SOU 2016:52.  

 

CPT uttryckte efter besöket 2015 att Sverige i grunden måste förändra sitt 

förhållningssätt gentemot restriktioner. Trots att åtskilliga lagändringar skett 

sedan CPT:s första besök konstaterade kommittén att andelen häktade med 

restriktioner endast minskat marginellt.83 

 

Utredningens uppfattning var att domstolen, på begäran av åklagaren, bör 

fatta beslut om vilka enskilda restriktionskategorier som ska meddelas i det 

enskilda fallet, istället för att ge åklagaren ett generellt tillstånd.84 CPT 

rekommenderade en sådan ordning efter besöket år 2009.85 Ett sådant 

förslag har tidigare varit uppe för lagstiftaren att ta ställning till. Dåvarande 

regering ifrågasatte emellertid effektiviteten av en sådan ordning och 

lämnade förslaget utan åtgärd. Detta motiverades med att det redan då fanns 

en möjlighet för den häktade att begära rättens prövning av enskilda 

restriktioner.86 Jag ansluter mig för egen del i viss utsträckning till detta 

synsätt.  

 

För att utförligt kunna motivera varför det skulle brista i effektiviteten ska 

det efterföljande förslaget i SOU 2016:52, att åklagaren ska presentera ett 

underlag som tillräckligt väl beskriver de faktiska förhållandena i 

förundersökningen analyseras. Detta mot bakgrund av att 

bedömningsunderlaget för domstolens restriktionsprövning ska bli 

                                                 
83 Se ovan avsnitt 4.2.2. 
84 Se ovan avsnitt 5.3.1. 
85 Se ovan avsnitt 4.2.1. 
86 Se ovan avsnitt 5.3.1. 
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tillfredsställande.87 CPT kritiserade Sverige för att åklagaren inte behövde 

ange skälen för restriktionsbeslutet, efter besöket år 1998.88  

 

Ett exempel utifrån en sådan ordning där domstolen beslutar om enskilda 

restriktionskategorier är att domstolen meddelar den häktade inskränkningar 

i dennes kontakter med personer utanför häktet. Ändamålet med denna 

inskränkning är enligt lagstiftaren att minimera risken för att sakens 

utredning försvåras, för att kunna få en materiellt riktigt dom.89 Detta måste 

ses i ljuset av omedelbarhetsprincipen, koncentrationsprincipen och 

muntlighetsprincipen. Domstolen får enligt dessa principer endast grunda 

sin dom på vad som framkommit under rättegången. Högsta domstolens 

uttalande i NJA 2015 s. 702 om att uppgifter från förundersökningen bör 

beaktas med försiktighet vid huvudförhandling är i min mening en 

påminnelse om principernas centrala roll i brottmålsprocessen.90 

 

Det är åklagaren som har fullständig insyn i förundersökningen samt yrkar 

på restriktioner och lägger fram skälen därtill.91 Hur utförligt åklagaren bör 

presentera skälen för detta yrkande är enligt utredningens uppfattning 

beroende av hur långt gången förundersökningen är. I ett initialt skede kan 

åklagaren vara mer allmänt hållen än i ett senare skede då mer precisa 

uppgifter bör krävas. För att domstolens trestegsprövning som utredningen 

föreslår ska bli meningsfull krävs att åklagaren presenterar tillräckliga skäl 

för sitt yrkande redan i förundersökningens inledande skede.92  

 

Domstolen har ingen ytterligare insikt i förundersökningen utöver vad 

åklagaren har presenterat som grund för restriktionsyrkandet. Domstolens 

möjlighet att ex officio inhämta underlag från förundersökningen torde vara 

synnerligen begränsat. Att domstolen, som i ovan nämnda exempel, skulle 

meddela restriktioner avseende den häktades kontakter med personer utanför 

                                                 
87 Se ovan avsnitt 5.3.3. 
88 Se ovan avsnitt 4.2.1. 
89 Se ovan avsnitt 3.1. 
90 Se ovan avsnitt 2.5.  
91 Jfr ovan avsnitt 2.2 & avsnitt 3.2. 
92 Se ovan avsnitt 5.3.2. 
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häktet men inte restriktioner vad gäller den häktades möjlighet att vistas i 

gemensamhet med andra intagna är således i min mening inte realistisk i ett 

inledande skede av förundersökningen.  

 

I ett senare skede kan emellertid en sådan ordning bli meningsfull eftersom 

domstolens restriktionsprövning då görs på ett större underlag. Den häktade 

har i detta skede större möjligheter att lägga fram skäl till varför ett 

restriktionsbehov inte föreligger. I detta avseende bör en sådan ordning 

kunna leda till en mer restriktiv restriktionsanvändning eftersom, i likhet 

med vad utredningen anför som argument, åklagaren då mer noggrant måste 

överväga behovet av restriktionerna. Av samma skäl bör även domstolens 

prövning mot bakgrund av proportionalitets-, behovs- och 

ändamålsprinciperna bli mer tillfredsställande, än enligt gällande rätt.93 

Detta eftersom det kommer krävas att åklagaren presenterar mer detaljerade 

uppgifter ur förundersökningen. Domstolen bör enligt mig, i likhet med vad 

utredningen anför, vara bättre lämpad än åklagaren att göra denna prövning, 

oaktat att åklagaren har att följa nyutkomna allmänna råd och föreskrifter 

som ÅFS 2015:2 samt nya riktlinjer i form av RåR 2015:1.94 

 

Den häktade kan enligt gällande rätt begära rättens prövning av enskilda 

restriktioner, vilket följer av 6 kap. 4 § HäktL. Vid införandet av 

bestämmelsen fick den inte någon praktisk effekt.95 Möjligheten kvarstår 

alltjämt. Den skillnad som föreslås genom SOU 2016:52 är att domstolens 

prövning av enskilda restriktioner blir obligatorisk.  

 

Utredningen i SOU 2016:52 var även av uppfattningen att domstolen ska 

redovisa skälen för sin restriktionsbedömning genom en lagreglering.96 Efter 

besöket år 2009 rekommenderade CPT att skälen för 

restriktionsbedömningen bör individualiseras, för att kunna möjliggöra en 

                                                 
93 Jfr ovan avsnitt 2.3. 
94 Jfr ovan avsnitt 3.2. 
95 Se ovan avsnitt 3.4. 
96 Se ovan avsnitt 5.3.3. 
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effektiv prövning av restriktionerna för den häktade.97 Ändamålet med 

förslaget i SOU 2016:52 blir, i likhet med de två ovannämnda förslagen, 

beroende av hur utförligt underlaget är som åklagaren presenterar inför 

domstolen. Möjligheterna att individualisera skälen bör vara begränsade vid 

ett initialt skede av förundersökningen om åklagaren väljer att översiktligt 

ange skälen för sitt yrkande. Följaktligen kommer den häktades möjlighet 

att motbevisa restriktionsbehovet i detta initiala skede vara begränsat.  

 

                                                 
97 Se ovan avsnitt 4.2.1. 
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7 Sammanfattande slutsats 

Gällande rätt inom området restriktioner bygger på förtroende för att 

åklagaren tar hänsyn till de grundläggande principer som styr användningen 

av restriktioner.98 Den häktade torde inte sällan ha en liten insyn i hur 

förundersökningen bedrivs och har därför en begränsad möjlighet att bemöta 

grunden för åklagarens restriktionsyrkande. Även domstolen har enligt 

gällande rätt en förhållandevis liten insyn i hur förundersökningen bedrivs. 

 

Även efter en implementering av utredningens förslag bygger 

restriktionsanvändningen på förtroende för åklagaren men i mindre 

utsträckning än enligt gällande rätt. Den misstänktes rättigheter väger 

fortfarande inte lika tungt som intresset av att få en materiellt riktig dom. 

Domstolens insyn i förundersökningen är även efter förslagen beroende av 

vad åklagaren väljer att presentera men i mindre utsträckning än tidigare.  

 

CPT har vid samtliga besök kritiserat Sverige för den frekventa 

användningen av restriktioner. Ett flertal rekommendationer till 

lagstiftningsåtgärder har följaktligen utfärdats. Trots att förslagen i SOU 

2016:52 berör ett flertal av de rekommendationer CPT utfärdat, bör 

restriktionsanvändningen förbli oförändrad vid förundersökningens initiala 

skede men kan förväntas minska i ett senare skede av densamma.  

 

Förslagen i SOU 2016:52 om en minskad restriktionsanvändning svarar 

formellt mot den kritik och de rekommendationer CPT riktat till Sverige. I 

praktiken kommer dock förslagen sannolikt att endast i viss utsträckning 

svara mot kritiken och rekommendationerna. 

 

                                                 
98 Se ovan avsnitt 2.3 för dessa principer; se även ovan avsnitt 3.1.  
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