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Tingsrätten har tagit del av betänkandet och anser att de lämnade förslagen i 

stort är övertygande, välmotiverade och väl avvägda. Inför det fortsatta 

lagstiftningsarbetet vill vi dock lämna följande synpunkter. 

Utredningens lagförslag följer i och för sig i stort den systematik för hemliga 

tvångsmedel som finns i dag. Redan den befintliga regleringen är emellertid 

både komplicerad och svåröverskådlig. Väl medvetna om att en större 

genomsyn inte har ingått i utredningens uppdrag, vill vi ändå framhålla att 

det hade varit önskvärt med ett helhetsgrepp av lagstiftningen om hemliga 

tvångsmedel i syfte att åstadkomma en bättre och tydligare systematik av 

regelverket. 

Utredningen föreslår regler om s.k. straffvärdeventiler vid lokalisering av 

anhållna, häktade och dömda. Vi har framfört synpunkter på de förslag om 

straffvärdeventiler som utredningen tidigare har lagt (se tingsrättens 

remissyttrande till SOU 2022:19). Vi har framhållit bl.a. att det är svårt att 

göra en rimlig uppskattning av straffvärdet för flerfaldig brottslighet på det 

mycket begränsade material som presenteras vid ett sammanträde för 

prövning av hemliga tvångsmedel, samt att den kommande översynen av den 

s.k. asperationsprincipen kan komma att medföra att betydligt fler fall än 

vad som nu är fallet kan komma att omfattas av de föreslagna 

bestämmelserna i denna del. 

Dessa synpunkter gör sig gällande även i förhållande till de förslag om 

straffvärdeventiler som utredningen nu lagt fram, såvitt avser lokalisering av 

anhållna och häktade. Vi har däremot i sig inte något att invända mot 

förslaget om straffvärdeventiler vid lokalisering av dömda. I dessa fall bör 

emellertid övervägas att knyta användandet av hemliga tvångsmedel till det 

utdömda straffet och inte till brottet eller brottsligheten som sådan. 
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En möjlighet att använda hemliga tvångsmedel för att lokalisera anhållna, 

häktade och dömda kommer att medföra ett ökat antal ärenden vid 

domstolarna. Förslaget bör också ses i ljuset av den utökade möjlighet till 

hemliga tvångsmedel som utredningen föreslagit i betänkandet 

SOU 2022:19. Sammantaget kommer detta enligt vår uppfattning att 

medföra ökade kostnader för domstolarna, kostnader som inte kommer att 

kunna rymmas inom nuvarande anslag. 

 

 

Lennart Johansson  Andreas Gustafsson 

__________________________________ 

I handläggningen av detta ärende har lagmannen Lennart Johansson och 

rådmannen Andreas Gustafsson deltagit. 


