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Dnr 03724/2021

Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över remissen PM Ett modernare straffrättsligt skydd mot
hemfridsbrott och olaga intrång, dnr Ju2021/01508
Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers
rättigheter, behov och intressen. Det är främst utifrån den utgångspunkten som
myndigheten har tagit del av och granskat förslagen i remissen.
Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i remissen och har inga
synpunkter förutom i följande avseende.
Avsnitt 5.1 Hemfridsbrott
I detta avsnitt redogörs för vilka typer av boenden som kan omfattas av
hemfridsskyddet och det uttalas att skyddsintresset för hemfridsbrottet är att värna
den boendes fredade sfär och personliga integritet. En fråga som inte är helt
klarlagd i rättspraxis är emellertid vem eller vilka personer som är att anse som
boende och således kan vara målsägande i anledning av hemfridsbrott. I regel
torde det endast vara bostadsinnehavaren med eventuella familjemedlemmar som
är att anse som boende och som därmed kan bli målsägande i en rättsprocess,
vilket bland annat medför en möjlighet att framställa skadeståndsanspråk mot en
gärningsperson, t.ex. för den kränkning av den personliga integriteten som
gärningen har inneburit. Brottsoffermyndigheten har i sin verksamhet
uppmärksammat att det finns situationer där även andra personer borde kunna
anses som målsägande i samband med hemfridsbrott. En sådan situation kan vara
när en bostadsinnehavare har besök av släkt eller vänner som övernattar och
någon nattetid olovligen tränger in i bostaden och konfronteras med
bostadsinnehavaren och övernattande besökare. Som Brottsoffermyndigheten
uppfattar rättspraxis anses i en sådan situation endast bostadsinnehavaren som
målsägande avseende hemfridsbrottet medan en övernattande besökare inte anses
vara målsägande. Om besökaren då inte bedöms ha varit utsatt för något annat
brott, t.ex. ofredande, finns inte någon möjlighet att föra talan om exempelvis
kränkningsersättning mot gärningspersonen. Enligt Brottsoffermyndighetens
mening bör även tillfälligt boende personer i form av övernattande besökare, som
tillbringar något eller några dygns nattvila hos en bostadsinnehavare, omfattas av
hemfridsskyddet.
I behandlingen av denna remiss har deltagit som beslutande generaldirektören
Annika Öster och som föredragande juristen Peter Andersson.
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