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103 33 STOCKHOLM

Remissyttrande avseende betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)
Malmö tingsrätt, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, tillstyrker de förslag som lagts fram i betänkandet.
Förslaget innehåller nödvändiga moderniseringar av nuvarande lagstiftning som
anpassar denna till de krav som ny teknik kräver. Vid tingsrätten ser vi tydligt
hur kriminaliteten förändrats och hur detta medför att polis och åklagare måste
få anpassa sina arbetsmetoder för att inte hamna på efterkälken när det gäller
teknikanvändningen.
Föreslagen är väl avvägda, proportionerliga och beaktar rättssäkerhetsaspekter.
De osäkerheter som finns i dag med gällande rätt och som kan medföra att tjänstemän avstår från vissa nödvändiga åtgärder undanröjs med förslagen. Exempelvis är det viktigt att klargöra att det är tillåtet att kopiera innehållet i beslagstagna
informationsbärare. Förslaget om att kopiering under vissa förutsättningar ska
kunna bli ett nytt tvångsmedel är väl genomarbetat och tillstyrks. Rätten till domstolsprövning av om myndigheten får förvara kopian är en viktig rättssäkerhetsfråga som finns med i förslaget.
Undersökning på distans framstår i dag som en nödvändig åtgärd vid brottsutredningar. Den föreslagna regleringen är väl avgränsad och frågan om sekretess
är beaktad.
När det gäller konsekvenserna för domstolarna är det viktigt att följa utvecklingen för att se om en ny reglering ger en mer påtaglig påverkan än vad som förutsätts i betänkandet.
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Avslutningsvis vill vi tillägga att arbetsbelastningen vid tingsrätten har varit sådan
att vi dessvärre inte haft möjlighet att i detalj granska förslaget.
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I handläggningen av ärendet har lagmannen Eva Wendel Rosberg och rådmannen Håkan Olaussen deltagit.

Eva Wendel Rosberg

