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Remissyttrande över Bättre Möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50) 
 
 
Sveriges Domareförbund har anmodats yttra sig över rubricerade betänkande. 
 
  
Sveriges Domareförbund yttrar sig över remitterade förslag huvudsakligen utifrån rättssäkerhetsa-
spekter och hur de remitterade förslagen påverkar det arbete domarkåren har att utföra. 
 
När det gäller förslagen om att hemliga tvångsmedel ska kunna användas för att eftersöka perso-
ner som är frihetsberövade i sin utevaro i avsikt att verkställa frihetsberövandena kan domareför-
bundet se behovet av att kunna använda sig av hemliga tvångsmedel i detta syfte. Förbundet har 
därför inga invändningar mot de föreslagna förändringarna men vill peka på att det som vid all 
användning av hemliga tvångsmedel är viktigt med en noggrann proportionalitetsbedömning.    
 
Förbundet noterar att det kan finns en otydlighet i förslagen vad gäller personer som är häktade i 
sin utevaro när de döms och där domen därefter vinner laga kraft. Under tiden personerna är 
häktade skulle den föreslagna nya bestämmelsen i 27 kap 20g § rättegångsbalken gälla medan det 
efter laga kraft är den nya lagen om hemliga tvångsmedel i syfte att lokalisera vissa eftersökta per-
soner som gäller. Det finns en viss osäkerhet om överlappningen mellan dessa olika regelverk. 
Vid prövning enligt rättegångsbalken före laga kraft ska en åklagare hos domstol göra en ansökan 
om hemliga tvångsmedel mot den häktade. Efter att domen vunnit laga kraft och personen inte 
längre är häktad förefaller det som att det måste göras en ny ansökan enligt den särskilda lagen. 
En sådan ansökan ska enligt den lagen göras av särskilt behörig åklagare och prövas av Stock-
holms tingsrätt. Även om det i betänkandet anförs goda skäl för varför Stockholms tingsrätt ska 
vara exklusivt forum så bör frågan om ansvarig tingsrätt och andra frågor som gäller överlapp-
ningen mellan de två regelverken noggrannare analyseras i den fortsatta beredningen av lagstift-
ningsärendet. 
___________________________________________________________________________ 
 
Detta remissyttrande har beslutats av förbundets styrelse. 
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