
 
 

  

Juridiska institutionen  
Vårterminen 2014 
 
 
Examensarbete i folkrätt  
30 högskolepoäng 
 
 

Restriktioner för häktade 
 
Något om svensk rätt ur ett folkrättsligt perspektiv med 
fokus på straffprocessrätt 
 
Författare: Anton Övling 
Handledare: Olle Mårsäter 
 



 
 

  



 

 i 

 

Innehållsförteckning 

Förkortningar ................................................................................................................... iii	  

Kapitel 1 – Inledning ........................................................................................................ 1	  

1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1	  

1.2 Syfte ........................................................................................................................ 2	  

1.3 Avgränsningar ........................................................................................................ 2	  

1.4 Metod och material ................................................................................................. 3	  

1.5 Disposition .............................................................................................................. 4	  

Kapitel 2 – Internationell rätt & Restriktioner för häktade .............................................. 5	  

2.1 Folkrättslig bakgrund till förbudet mot tortyr ......................................................... 5	  
2.1.1 Inledning ...................................................................................................................... 5	  
2.1.2 Förenta Nationerna och efterkrigstiden ...................................................................... 6	  

2.2 Europarådet ............................................................................................................. 8	  

2.2.1 Introduktion ................................................................................................................. 8	  
2.2.2 Europarådets tortyrkommitté ....................................................................................... 9	  
2.2.3 Artikel 3 Europakonventionen ................................................................................... 11	  
2.2.4 Frihetsberövade och isolering ................................................................................... 13	  

Kapitel 3 – Svensk rätt & Restriktioner för häktade ...................................................... 19	  

3.1 Inledning ............................................................................................................... 19	  

3.2 Den svenska straffrättsliga processen ................................................................... 19	  

3.2.1 Grundläggande principer .......................................................................................... 19	  
3.2.2 Förhör och principen om bevisomedelbarhet ............................................................ 21	  

3.3 Användning av straffprocessuella tvångsmedel ................................................... 24	  
3.3.1 Styrande principer avseende tvångsmedelsanvändning ............................................ 24	  
3.3.2 Häktning ..................................................................................................................... 25	  
3.3.3 Häktning med restriktioner ........................................................................................ 27	  

Kapitel 4 – CPT & Svensk rättsutveckling ..................................................................... 31	  

4.1 Inledning ............................................................................................................... 31	  

4.2 CPT:s besök och svensk rättsutveckling .............................................................. 31	  



 

 ii 

4.2. Bakgrund ...................................................................................................................... 31	  
4.2.2 CPT:s besök i Sverige år 1991 .................................................................................. 32	  
4.2.3 CPT:s besök i Sverige år 1994 .................................................................................. 33	  
4.2.4 CPT:s besök i Sverige år 1998 .................................................................................. 34	  
4.2.5 CPT:s besök i Sverige år 2003 .................................................................................. 34	  
4.2.6 CPT:s besök i Sverige år 2009 .................................................................................. 35	  

Kapitel 5 – Aktuellt svenskt reformarbete ...................................................................... 38	  

5.1 Inledning ............................................................................................................... 38	  

5.2 Aktuellt lagstiftningsarbete ................................................................................... 38	  
5.2.1 Ny häkteslag ............................................................................................................... 38	  
5.1.2 Förundersökningsutredningen ................................................................................... 39	  
5.1.3 Rapport från arbetsgrupp på uppdrag av riksåklagaren ........................................... 40	  

Kapitel 6 – Något om restriktioner för häktade i svensk rätt ur ett folkrättsligt perspektiv

 ........................................................................................................................................ 42	  

6.1 Inledning ............................................................................................................... 42	  

6.2 Sveriges efterlevnad av Europakonventionen ...................................................... 43	  

6.2.1 Kränkning av artikel 3 Europakonventionen ............................................................. 43	  
6.2.2 Skyldighet att följa rekommendationer från CPT ...................................................... 44	  

6.3 Några utmaningar för svensk rätt avseende restriktioner för häktade .................. 46	  
6.3.1 Domstolens prövning av enskilda restriktioner ......................................................... 46	  
6.3.2 Ökad dokumentation av förundersökningsförhör genom ljud- och bildupptagning .. 47	  

6.4 Slutsats .................................................................................................................. 49	  

7. Sammanfattning .......................................................................................................... 52	  

Källförteckning ............................................................................................................... 55	  

 



 

 iii 

Förkortningar 

 

CPT European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

Europakonventionen European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms 

Europarådets tortyrkonvention Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning 

FN Förenta Nationerna 

FN:s tortyrkonvention Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment 

HD Högsta Domstolen 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cul-
tural Rights 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop Proposition 

RB Rättegångsbalken (1942:740) 

RH Rättsfall från hovrätterna 

RF Regeringsformen (2003:593) 

SPT Subcommittee on Prevention of Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment 

SOU Statens Offentliga Utredningar 

UDHR Universal Declaration of Human Rights 



 

 1 

Kapitel 1 – Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Vid dess senaste besök i Sverige kritiserade Europarådets tortyrkommitté (CPT) använd-

ningen av så kallade restriktioner för häktade i svensk rätt. Att en häktad åläggs restrikt-

ioner innebär att personen befinner sig under mer eller mindre isoleringsliknande förhål-

landen genom att dennes kontakt med omvärlden begränsas. Isolering av detta slag kan, 

enligt CPT, under vissa omständigheter utgöra omänsklig och förnedrande behandling 

eller bestraffning i strid mot artikel 3 Europakonventionen1. CPT:s utgångspunkt är att 

isolering endast ska användas i undantagsfall. I svenska häkten har idag ungefär hälften 

av de häktade restriktioner. Kommittén anser därför att det återstår mycket att göra för att 

säkerställa att användningen av restriktioner endast sker undantagsvis snarare än regel-

mässigt i svensk rätt. Andra internationella granskningsorgan från både Europarådet och 

Förenta Nationerna (FN) har framfört liknande kritik. 

CPT:s senaste besök i Sverige ägde rum år 2009 och var kommitténs totalt femte i 

ordningen. Vid dess första besök år 1991 var andelen häktade med restriktioner ungefär 

lika stor som idag. Trots att Sverige genom åren har vidtagit vissa lagändringar för att 

bättre tillmötesgå kommitténs kritik har ingen större minskning av restriktionsanvänd-

ningen skett. I den svenska regeringens svar på CPT:s senaste rapport påpekades bland 

annat att det, när restriktionsfrågor diskuteras, är viktigt att ha i minnet att Sverige tilläm-

par den så kallade omedelbarhetsprincipen. Principen är en straffprocessrättslig princip 

som innebär att svenska domstolar endast ska grunda domar på det som framkommer vid 

huvudförhandlingen. Vad exempelvis ett vittne lämnar för uppgifter vid ett förundersök-

ningsförhör har inget eller mindre bevisvärde än de uppgifter som han eller hon lämnar i 

förhör vid huvudförhandlingen. Möjligheten att ålägga restriktioner för häktade fyller 

således en viktig funktion för att säkerställa att de uppgifter som lämnas vid huvudför-

handlingen är så korrekta som möjligt och för att undvika att häktade på något sätt påver-

kar förhörspersoner med till exempel hot eller vädjanden fram till huvudförhandlingen. 
                                                
1 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), E.T.S. 
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1.2 Syfte 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är tvåfaldigt. Det ena syftet är att analysera vilka folk-

rättsliga förpliktelser Sverige kan anses ha att tillmötesgå CPT:s rekommendationer, 

synpunkter och kritik avseende restriktioner för häktade baserat på artikel 3 Europakon-

ventionen. Det andra syftet är att undersöka hur den svenska straffprocessrätten kan 

förändras för att bättre överensstämma med folkrätten. 

Trots svenska lagändringar på området har den grundläggande kritiken från CPT be-

stått. Uppsatsen avser därför även att i för ämnet relevanta delar beskriva det svenska 

processrättsliga regelverk och de principer som styr användningen av restriktioner samt 

exemplifiera vilka ändringar av detta system som övervägts av lagstiftaren. 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avhandlar restriktioner för häktade i svensk rätt ur ett folkrättsligt perspektiv. 

Ämnet väcker flera intressanta frågeställningar. För att möjliggöra en fokuserad dis-

kussion har följande avgränsningar ansetts behövliga. 

Det finns flera internationella dokument som reglerar förbudet mot tortyr och lik-

nande behandling eller bestraffning. Utöver en kort övergripande beskrivning av vissa 

centrala internationella instrument på området, tar uppsatsen främst sin utgångspunkt i 

förbudet så som det föreskrivs i Europakonventionen och Europarådets tortyrkonvent-

ion. Europarådets arbete har en central ställning i frågor som rör fri- och rättigheter i 

Sverige, i synnerhet sedan år 1995 då Europakonventionen blev en del av svensk kon-

stitutionell rätt.2 Med hänsyn till att frågan om isolering av frihetsberövade regelbundet 

har aktualiserats vid CPT:s besök i Sverige samt återkommande varit föremål för Euro-

padomstolens omfångsrika praxis, är det särskilt intressant att angripa ämnet för uppsat-

sen utifrån ett sådant perspektiv. 

De rapporter som CPT genom åren har lämnat vid dess besök i Sverige är centrala 

för uppsatsen. Utöver CPT har även andra internationella granskningsorgan vid besök i 

Sverige lyft frågan om den svenska restriktionsanvändningen för häktade. CPT:s rap-

porter har ansetts särskilt intressanta att studera med hänsyn till att de återkommande 

besöken har skett under en längre period, medan de andra organen endast gjort enstaka 

besök. 
                                                
2 Se lag (1994:1219) om europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna.  
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Eftersom uppsatsen avser att undersöka hur den svenska straffrättsliga processen 

kan förändras för att bättre överensstämma med de folkrättsliga förpliktelser som följer 

av artikel 3 Europakonventionen beskrivs svensk rätt i för ämnet relevanta delar. Be-

skrivningen av svensk rätt inom detta område gör inte anspråk på att i sig vara uttöm-

mande, utan syftar framförallt till att ge en tydlig bild och ökad förståelse av de problem 

som kan uppstå vid användningen av restriktioner. 

I den avslutande diskussionen återges i huvudsak två reformförslag i svensk rätt 

som presenterats på senare år. Förslagen är intressanta eftersom de på olika sätt kan 

påverka behovet av att ålägga restriktioner för häktade. Även andra förslag på alterna-

tiva regleringar på området har lagts fram genom åren.3 Urvalet av de två förslag som 

tas upp i uppsatsen har gjorts dels i syfte att exemplifiera aktuellt lagstiftningsarbete, 

och dels med hänsyn till att de båda förslagen möjliggör en intressant diskussion om hur 

restriktionsanvändningen är nära sammankopplad med det grundläggande svenska 

straffprocessrättsliga systemet. 

1.4 Metod och material 
Vid arbetet med uppsatsen har framförallt den rättsdogmatiska metoden tillämpats. Ge-

nom att studera allmänt accepterade rättskällor, så som lagtext, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin, avser uppsatsen att beskriva, tolka och systematisera gällande rätt inom ramen 

för det aktuella syftet.4 Den rättsdogmatiska metoden skiljer sig i vissa avseenden bero-

ende av om internationell eller svensk rätt avhandlas. Skillnaden avser bland annat hie-

rarkin och karaktären på olika rättskällor som förekommer i nationell och internationell 

rätt.5 

 I uppsatsen beskrivs kort de hälsomässiga risker som anses förknippade med isole-

ring till följd av restriktioner för häktade.6 I syfte att få en så objektiv bild som möjligt 

av forskningen på området utgår beskrivningen främst från två rapporter. Den ena rap-

porten, vilken CPT har hänvisat till, sammanfattar mycket av den internationella forsk-

                                                
3 Se t.ex. de förslag på ändringar som framfördes i Riksåklagarens arbetsgrupps rapport Häktningstider 
och restriktioner från år 2014. Arbetsgruppens rapport återges till viss del här nedan, 5.1.3 Rapport från 
arbetsgrupp på uppdrag av Riksåklagaren. 
4 Kleineman i Juridisk metodlära, s. 21. Jfr Peczenik, Juridisk argumentation, s. 131, och Olsen, SvJT 
2004 s. 105 (s. 111). 
5 Jfr t.ex. art. 38 (1) the Statute of the International Court of Justice, 18 April 1946. Se vidare Higgins, 
Problems & process, s. 18 ff. Se även art. 31 Wienna Convention on the Law of Treaties, 22 May 1969, 
1155 UNTS 331 avseende tolkning av internationella traktat..  
6 Se nedan, 3.3.3 Häktning med restriktioner, Restriktioner i praktiken. 
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ning som gjorts på området.7 Den andra rapporten har gjorts på uppdrag av Kriminal-

vården och fokuserar specifikt på hälsomässiga förhållanden för häktade med restrikt-

ioner i Sverige.8 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Efter det inledande kapitlet följer i Kapitel 2 en 

redogörelse av den internationella rätten, med fokus på förbudet mot tortyr och omänsk-

lig eller förnedrande behandling som stadgas i artikel 3 Europakonventionen. Därefter 

presenteras i Kapitel 3 den svenska häktnings- och restriktionsregleringen. I Kapitel 4 

återges CPT:s framförda rekommendationer, synpunkter och kritik i dess rapporter efter 

besök i Sverige samt den svenska rättsutveckling som följt respektive besök. I det efter-

följande Kapitel 5 fokuseras på några aktuella lagändringar och lagförslag som kan an-

ses ha betydelse för regleringen av användningen av restriktioner för häktade. Därefter 

förs en diskussion i Kapitel 6 om hur väl den svenska regleringen står i överensstäm-

melse med Sveriges folkrättsliga förpliktelser som följer av artikel 3 Europakonvention-

en samt några straffprocessrättsliga problem som identifierats inom området. Avslut-

ningsvis ges en kort sammanfattning av uppsatsen i Kapitel 7. 

                                                
7 Shalev, A source book on solitary confinement. 
8 Kriminalvården, Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner. 
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Kapitel 2 – Internationell rätt & Restriktioner för häktade 

 

2.1 Folkrättslig bakgrund till förbudet mot tortyr 

2.1.1 Inledning 

Vid en historisk tillbakablick kan konstateras att tortyr och annan grym omänsklig be-

handling och bestraffning synes ha använts av människan i de flesta, om inte alla, sam-

hällen och epoker.9 I takt med att värderingarna om människans grundläggande rättighet-

er och friheter fick allt större genomslag under 1700-talet började användningen av tortyr 

och liknande behandling ifrågasättas alltmer i västvärlden. Upplysningstidens företrädare 

argumenterade mot tortyr på både moraliska och praktiska grunder.10 Rörelsen för att 

stärka de medborgerliga fri- och rättigheterna svepte över Europa under 1700- och 1800-

talet vilket resulterade i stora förändringar i flera länder. I början av 1800-talet hade flera 

stater i Europa infört nationella rättighetsförklaringar och grundlagstexter om medborger-

liga rättigheter.11 I Sverige genomförde Gustaf III flera reformer avseende mänskliga 

rättigheter efter sin revolution år 1772 och avskaffade bland annat tortyr.12 I slutet av 

1800-talet rådde det stor enighet om att tortyr och liknande omänsklig behandling var 

barbariska metoder som tillhörde det förflutna.13 

Som bekant skulle det visa sig att uppfattningen om att tortyr och liknande omänsklig 

behandling var förpassat till historien var felaktig. Under första halvan av 1900-talet fick 

de mänskliga rättigheterna i hög grad stå tillbaka i Europa, inte minst under de båda 

världskrigen. Som en reaktion mot bland annat nazismens och fascismens grymhet under 

andra världskriget fick emellertid upplysningens tankar om fri- och rättigheter en renäs-

sans genom främst grundandet av FN.14 Efter andra världskrigets slut har trots utveckl-

                                                
9 Evans & Morgan, Preventing torture, s. 1 ff. 
10 T.ex. Montesquieu, Voltaire och Beccaria. Se vidare Evans & Morgan, Preventing torture, s. 7 ff samt 
Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, s. 196 ff. 
11 Evans & Morgan, Preventing torture, s. 7 ff samt Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, 
s. 196 ff. 
12 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, s. 199. 
13 Evans & Morgan, Preventing torture, s. 13. 
14 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, s. 196. 
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ingen mot starkare internationell rätt, liknande brutalitet upprepats av ett flertal totalitära 

eller auktoritära regimer runt om i världen. Arvet från upplysningstidens idéer har emel-

lertid bevarats genom internationella avtal om mänskliga rättigheter, och däribland av-

skaffandet av tortyr. 

2.1.2 Förenta Nationerna och efterkrigstiden 

FN bildades genom att FN-stadgan undertecknades i San Francisco den 26 juni 1945. 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (Universal Declaration of Hu-

man Rights, UDHR)15 antogs tre år senare, i december 1948. I artikel 5 anges bland annat 

att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Även 

om UDHR inte är juridiskt bindande för staterna har den haft stort betydelse för utveckl-

ingen inom folkrätten, både globalt och regionalt.  

Knappt 20 år efter att UDHR antogs kunde generalförsamlingen år 1966 enhälligt 

rösta igenom två konventioner på området, dels en konvention om medborgerliga och 

politiska rättigheter (International Convenant on Civil and Political Rights, ICCPR)16, 

och dels en konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)17. Båda konventionerna 

ratificerades av Sverige år 1971 och kunde träda i kraft år 1976, sedan de ratificerades av 

35 stater.  

Ordalydelsen av förbudet mot tortyr och annan omänsklig behandling i UDHR är di-

rekt överförd till artikel 7 ICCPR. Vidare framgår av artikel 10 att envar som berövats sin 

frihet ska behandlas humant och med aktning för människans inneboende värde. Av arti-

kel 14 framgår att envar som anklagas för brottslig gärning ska ha rätt att betraktas som 

oskyldig till dess att hans skuld lagligen fastställts. 

I FN:s tortyrkonvention18 som trädde i kraft år 1984 utvecklas ytterligare vissa frågor 

som rör frihetsberövade personer. Med tortyr avses enligt artikel 1 varje handling genom 

vilken en företrädare för det allmänna medvetet tillfogar någon allvarlig smärta eller svårt 

psykiskt eller fysiskt lidande till exempel i syfte att erhålla information eller en bekän-

                                                
15 Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, UNGA Res. 217 A(III) (UDHR). 
16 International Covenant on Civil and Political Rights, New York, 16 December 1966, 999 UNTS 171 
and 1057 UNTS 407 (ICCPR). 
17 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, New York, 16 December 1966, 993 
UNTS 3 (ICESCR). 
18 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New 
York, 10 December 1984, 1465 UNTS (FN:s tortyrkonvention). 
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nelse.19 Konventionen föreskriver även att varje stat ska vidta effektiv lagstiftning och 

andra åtgärder för att förebygga kränkningar av förbudet mot omänsklig behandling inom 

området för sin jurisdiktion samt att sådana handlingar ska kriminaliseras i den nationella 

straffrätten.20 Vidare upprättades, genom FN:s tortyrkonvention, en kommitté mot tortyr 

som består av oberoende experter som ska övervaka att staterna som anslutit sig till kon-

ventionen efterlever densamma. Ett frivilligt tilläggsprotokoll21 till FN:s tortyrkonvention 

finns sedan år 2002 där en underkommitté (Subcommittee on Prevention of Torture and 

other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, SPT) ska tillåtas göra re-

gelbundna besök i bland annat nationella häkten samt ge rekommendationer om föränd-

ringar till staterna som undertecknat detta tilläggsprotokoll. 

Det är idag generellt accepterat att förbudet mot tortyr och omänsklig behandling ut-

gör del av den internationella sedvanerätten22 och är som sådan tillämplig för alla stater 

oavsett om staten skrivit på ett specifikt internationellt avtal eller inte. Förbudet är absolut 

och staterna kan inte göra undantag från denna princip, förbudet gäller således även vid 

nödlägen.23 På grund av de viktiga värden som förbudet mot tortyr skyddar har principen 

utvecklats till en tvingande norm, jus cogens, det vill säga en norm som åtnjuter högre 

status i den internationella normhierarkin än traktat och allmän sedvanerätt.24 En norm 

som utgör jus cogens kan endast ersättas av en norm som har samma karaktär. Även om 

omänsklig och förnedrande behandling också tillhör den internationella sedvanerätten, är 

det tveksamt om det också utgör jus cogens.25 

                                                
19 Art. 1: ”/…/ varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande , fysiskt eller psykiskt, 
medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av 
honom eller tredje man, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje man har begått eller 
misstänkts ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som 
har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av 
eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan per-
son som handlar som företrädare för det allmänna.” Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis, s. 73. 
20 Al-Adsani v UK, dom av den 21 november 2001 (35763/97), para. 29. 
21 Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment, New York, 18 December 2002, 2375 UNTS 237. 
22 Evans & Morgan, Preventing torture, s. 62. 
23 Prosecutor v Furundzija, para. 144, dom från Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna 
Jugoslavien. 
24 Se art. 53 Wienna Convention on the Law of Treaties, 22 May 1969, 1155 UNTS 331 och t.ex. Al-
Adsani v. UK, para. 61. Se även Shaw, International law, s. 326.  
25 Goldman, Trivializing torture: the office of legal councel’s 2002 opinion letter and international law 
against torture, s. 1. 
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Även flera regionala avtal är starkt påverkade av FN:s ursprungliga förbudsreglering 

mot tortyr och liknande handlingar i UDHR, däribland artikel 3 i Europakonventionen.26 

2.2 Europarådet 

2.2.1 Introduktion 

Europarådet, liksom FN, skapades efter andra världskriget. Organisationens huvudupp-

gift var tydlig, att säkerställa och vidareutveckla mänskliga rättigheter och grundläg-

gande friheter genom ett samarbete mellan de europeiska staterna med demokrati och 

rättstatlighet som grundvalar.27 

Två år efter Europarådets grundande, år 1950, undertecknades Europakonventionen. 

Europakonventionens materiella innehåll är, som påpekats tidigare, inspirerat av FN:s 

allmänna deklaration.28 I konventionen ges medlemsstaterna visst utrymme att, under 

vissa omständigheter, göra avsteg från konventionens krav. Dessa avvikelser får enligt 

artikel 15 inte sträcka sig längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till den specifika 

situationen. Vissa bestämmelser får emellertid aldrig göras avsteg ifrån, detta gäller 

rätten till liv, förbud mot tortyr (artikel 3), förbudet mot slaveri eller tvångsarbete (arti-

kel 4.1), och förbudet mot retroaktiv straffbestämmelser eller straffdomar (artikel 7). 

Dessa rättigheter och skyldigheter har ansett vara av sådan fundamental natur att avvi-

kelser aldrig kan accepteras.29 

Som ovan nämnts stadgar artikel 3 Europakonventionen att ingen får utsättas för tor-

tyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I syfte att säkerställa 

och förebygga att förbudet mot tortyr och annan omänsklig behandling inte kränks 

skapades år 1987 Europarådets tortyrkonvention30. Genom konventionen grundades 

Europarådets tortyrkommitté (European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT). CPT ska genom besök, under-

söka hur personer som berövats sin frihet behandlas i avsikt att, om möjligt, förstärka 
                                                
26 Se även art. 5(2) American Convention on Human Rights, “Pact san Jose”, Costa Rica, 22 november 
1969; art. 5 African Charter of Human and People’s Rights, 27 juni 1981 CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 
I.L.M. 58 (1982); och art. 4 Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000/C 364/01. 
27 Se t.ex. Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, s. 212, Danelius, Mänskliga rättigheter i 
europeisk praxis, s. 17 samt Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on hu-
man rights, s. 1. 
28 Se ovan, 2.1.2 Förenta Nationerna och efterkrigstiden. 
29 Art. 15.2 Europakonventionen. Se även Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten,  s. 214. 
30 Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller be-
straffning, Strasbourg den 26 november 1987, Nr 37 (Europarådets tortyrkonvention). 
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sådana personers skydd mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.31 En mer ingående beskrivning om CPT:s funktion och arbete följer här 

nedan.32 

Utöver artikel 3 bör även för sammanhanget i uppsatsen nämnas artiklarna 5 och 6 i 

Europakonventionen. Artikel 5 behandlar rätten till frihet och personlig säkerhet och 

reglerar i vilka fall en person får berövas sin frihet. Det framgår att det är tillåtet att be-

röva någon friheten för att ställa personen inför en behörig rättslig myndighet såsom 

skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, eller när det skäligen anses nödvändigt att 

hindra honom eller henne från att begå ett brott eller att undkomma efter att ha gjort 

detta (artikel 5.1c). Personen som är frihetsberövad på en sådan grund ska utan dröjsmål 

ställas inför domstol och ska vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller frigiv-

ning i avvaktan på rättegång (artikel 5.3). Begreppet skälig tid ska tolkas restriktivt och 

bör i princip avse en kortare tid än vad som accepteras när det gäller rätten till en rättvis 

rättegång enligt artikel 6.33 

Artikel 6 Europakonventionen föreskriver rätten till en rättvis rättegång. Detta inne-

bär bland annat att rättegången ska ske inom skälig tid inför en oavhängig och opartisk 

domstol.34 Vidare stadgas att den som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyl-

dig till dess att hans eller hennes skuld är lagligen fastställd (oskyldighetspresumtion-

en).35 Artikel 6 föreskriver även en rätt att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda 

sitt försvar och att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas av honom eller henne 

samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen 

åberopade mot honom eller henne.36 

2.2.2 Europarådets tortyrkommitté 

Förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ska i 

första hand skyddas genom en retroaktiv prövning av nationella domstolar, och om de 

nationella rättsmedlen är uttömda, av Europadomstolen. År 1987 antog Europarådets tor-

                                                
31 Art. 1 Europarådets tortyrkonvention. 
32 Se nedan, 2.2.2 Europarådets tortyrkommitté. 
33 Jfr Cameron, An introduction to the european convention on human rights, s. 93. 
34 Vad som avses med skälig tid ska avgöras i ljuset av omständigheterna i det enskilda fallet, exempelvis 
målets komplexitet. Se vidare Cameron, An introduction to the european convention on human rights, s. 
101 f. 
35 Se art. 6.2 Europakonventionen. 
36 Se art. 6.3b och d Europakonventionen. 



 

 10 

tyrkonvention som har ratificerat av alla Europarådets medlemsstater.37 Genom tortyr-

konventionen upprättades en kommitté (CPT) med uppgift att kontrollera och stärka 

skyddet för kränkningar av artikel 3. Kommittén består framförallt av personer med juri-

disk bakgrund, men också av medicinskt sakkunniga samt specialister på frågor rörande 

fängelse- och polisverksamhet.38 CPT ska utgöra en förebyggande kontrollmekanism och 

komplettera domstolarnas repressiva rättsliga prövning i efterhand. Kommittén bedömer 

således preventivt tänkbara kränkningar av artikel 3 och dess fokus är därför nuvarande 

och framtida problem snarare än vad som skett tidigare. CPT fullgör denna uppgift ge-

nom regelbundna besök hos medlemsstaterna till platser där personer sitter frihetsberö-

vade och har i det arbetet rätt till fullständig information och obegränsat inträde.39 Van-

ligtvis sker besöken ungefär vart fjärde år, men kommittén kan även genomföra spontan-

besök när det behövs.40 

Efter dess besök i medlemsstaterna lämnar CPT en rapport till medlemsstaten med 

synpunkter och rekommendationer på förbättringar av skyddet för frihetsberövade perso-

ner generellt. Medlemsstaten förväntas lämna ett svar på rapporten till kommittén.41 CPT 

strävar efter att upprätta en fortlöpande dialog med medlemsstaterna och genom att ratifi-

cera Europarådets tortyrkonvention har staterna förbundit sig att samarbeta med CPT.42 

CPT:s roll är inte att fördöma medlemsstater, utan i stället att hjälpa staten att undvika 

handlingar som förbjuds enligt artikel 3 Europakonventionen. Rapporterna som CPT 

lämnar efter sina besök är i grunden endast rådgivande. I CPT standards43 har kommittén 

sammanställt vad som genom åren framkommit i dess landrapporter och generella årsrap-

porter. Om en stat vägrar att samarbeta eller agera efter CPT:s rekommendationer kan 

kommittén, som dess enda sanktion, göra ett offentligt uttalande.44 Trots att CPT således 

får anses ha begränsade möjligheter att juridiskt påverka konventionsstaterna, får kom-

mitténs rekommendationer ofta effektivt genomslag i medlemsstaterna och leder många 

gånger fram till ändringar i nationella lagar och handlingsdirektiv.45 

                                                
37 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=126&CM=1&DF=&CL=ENG. 
38 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 40, jfr art. 4 Europarådets tortyrkonvention. 
39 Art. 1 Europarådets tortyrkonvention. Se även Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european 
convention on human rights, s. 72. 
40 Art. 7.1 Europarådets tortyrkonvention. 
41 Se art. 10.1 Europarådets tortyrkonvention. 
42 Principen om samarbete föreskrivs i art. 3 Europarådets tortyrkonvention. Se även Murdoch, The 
treatment of prisoners, s. 39. 
43 Se CPT standards, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2013 (CPT standards). 
44 Art. 10.2 Europarådets tortyrkonvention. Se även Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the euro-
pean convention on human rights, s. 72. 
45 van Kempen i Pre-trial detention, s. 40. 
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2.2.3 Artikel 3 Europakonventionen 

Europakonventionens skydd mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning i artikel 3 är, liksom sin motsvarighet i artikel 1 FN:s tortyrkonvent-

ion, är förbudet absolut och kan inte bli föremål för några begränsningar. Artikel 3 är 

uttryckligen undantagen artikel 15 som tillåter undantag i krigssituationer eller andra 

extraordinära förhållanden som hotar landets existens. Inte heller det tolkningsutrymme 

som medlemsstaterna kan ha genom principen om the margin of appreciation är till-

lämpligt vid bedömningen av artikel 3.46 I medlemsstatens förpliktelse under artikel 3 

ingår en positiv skyldighet att i rimlig mån ge enskilda personer rättsligt skydd mot tor-

tyr och sådan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller förnedrande.47 

Vid tillämpningen av artikel 3 kan två grundläggande frågor ställas, dels om den ak-

tuella behandlingen eller bestraffningen ifråga kan anses nå upp till den miniminivå som 

krävs för att artikel 3 ska bli tillämplig och, om denna miniminivån är uppnådd, dels 

vilken lämplig kategorisering som behandlingen eller bestraffningen ska hamna inom.48 

För att första frågan ska besvaras jakande måste en bedömning utifrån samtliga omstän-

digheter i det enskilda fallet vidtas. Relevanta omständigheter kan vara vilken psykisk 

och mental effekt som behandlingen eller bestraffningen har orsakat, eller under hur 

lång tid den pågick. Även kön, ålder och hälsa på offret kan spela in i denna bedöm-

ning.49 Slutligen är det endast lidande som går utöver vad som kan anses tillåtet med 

tanke på rådande allmänna standarder som anses nå upp till denna miniminivå.50 Euro-

padomstolen har slagit fast att det endast är behandling eller bestraffning som känne-

tecknas av betydande hårdhet eller hänsynslöshet (a minimum of severity) som kan falla 

inom tillämpningen för artikel 3.51 Det lidande eller den förnedring som behandlingen 

eller bestraffningen innebär måste under alla omständigheter gå utöver vad som är 

oundvikligt i samband med en legitim behandling eller bestraffning. Detta kan förklaras 

av att förbudet i artikel 3 är absolut och således inte tillåter några undantag. En alltför 

lågt satt miniminivå skulle kunna få oönskade konsekvenser. Även om det exempelvis i 

sig kan anses utgöra en förnedring för en person att bli dömd för en brottslig handling, 

                                                
46 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on human rights, s. 11. 
47 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s 82 samt Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law 
of the european convention on human rights, s. 18f. 
48 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 116. 
49 Kudla mot Poland, dom av den 26 oktober 2000 (30210/96), para. 91. 
50 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 116. 
51 Se t.ex. Irland v. UK, dom av den 18 januari 1978 (5310/71), para. 162 och Tyrer v. UK, dom av den 25 
april 1978 (5856/72), para. 29-30. 
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är domen i sig ingen kränkning av artikel 3. Det skulle, enligt Domstolen, vara absurt att 

anse rättsligt utdömda straff i allmänhet, på grund av dess vanliga och kanske nästan 

oundvikliga inslag av förnedring, vara förnedrande i artikel 3:s mening.52 Att mer kon-

kret tydliggöra var den relevanta miniminivån går är emellertid svårt och kan variera 

beroende på vilken typ av ärende som behandlas. Kravet för när artikel 3 ska vara till-

lämplig anses exempelvis genom åren ha sänkts avseende personer som är frihetsberö-

vade.53 Europadomstolens utvecklingen mot en strängare bedömning i sådana fall kan 

delvis förklaras av den ökade förståelse och kunskap som CPT:s arbete har bidragit 

med.54 

Om behandlingen eller bestraffningen uppnått den tillbörliga miniminivån ska som 

andra fråga ställas vilken kategorisering som den aktuella behandlingen eller bestraff-

ningen ska anses hamna inom. Detta avgörs av allvarlighetsgraden av och syftet med 

behandlingen eller bestraffningen. Skillnaden mellan vad som utgör tortyr, omänsklig 

och förnedrande behandling eller bestraffning anses avspegla denna allvarlighetsgrad. I 

det vägledande målet Irland mot Storbritannien55 från slutet av 1970-talet tydliggjorde 

Europadomstolen skillnaden mellan dessa olika begrepp. Målet avsåg huruvida de för-

hörstekniker som brittiska myndigheter hade använt sig av på Nordirland kränkte förbu-

det i artikel 3. Domstolen kom fram till att de aktuella förhörsmetoderna utgjorde 

omänsklig och förnedrade behandling i strid mot artikel 3, men att de inte kunde kate-

goriseras som tortyr. Begreppet tortyr var enligt Europadomstolen reserverat till de mest 

allvarliga formerna av kränkning av artikel 3. Distinktionen mellan begreppen i artikel 3 

har, enligt Domstolen, haft till syfte att genom användning av termen tortyr ge ett sär-

skilt stigma åt uppsåtlig omänsklig behandling som orsakar ett mycket svårt och grymt 

lidande.56 För att tortyr ska anses föreligga krävs således normalt, liksom vid tillämp-

ningen av det motsvarande förbudet i artikel 1 FN:s tortyrkonvention, att behandlingen 

eller bestraffningen har skett i ett särskilt syfte.57 

Den allvarligaste formen av kränkning av artikel 3 Europakonventionen är således 

tortyr. För att omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ska anses före-

ligga krävs att handlingen skapar rädsla, ångest och underlägsenhet hos offret på så sätt 
                                                
52 Tyrer v. UK, para. 30. 
53 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 117 och Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the euro-
pean convention on human rights, s. 71. 
54 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 117. 
55 Ireland v. UK. 
56 Ireland v. UK, para. 67. Se även Aktas v. Turkey, dom av den 24 april 2003 (24351), para. 313. 
57 Selmouni v. Frankrike, dom av den 28 juli 1999 (25803/94), para. 97. 
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att han eller hon förlorar sin psykiska eller fysiska motståndsförmåga.58 Den minst all-

varliga kränkningen av förbudet utgörs av Förnedrande behandling eller bestraffning 

anses utgöra den minst allvarliga kränkningen av förbudet i artikel 3. En sådan handling 

driver offret att handla mot sin vilja eller samvete.59 

I målet Selmouni mot Frankrike60 från år 1999 konstaterade Europadomstolen att in-

nebörden av begreppen under artikel 3 kan förändras med tiden. En behandling som tidi-

gare bedömts som omänsklig eller förnedrande men inte ansetts utgöra tortyr, kan 

komma att klassificeras annorlunda vid en framtida bedömning. Detta beror enligt Dom-

stolen på att Europakonventionen är ett levande instrument som måste tolkas i ljuset av 

nutidens förhållanden och de ökade kraven på skydd för mänskliga rättigheter och grund-

läggande friheter.61 Detta fordrar en motsvandande, dynamisk bedömning av handlingar 

som kränker de fundamentala värdena i ett demokratiskt samhälle.62 

Att kategorisera en viss behandling eller bestraffning under artikel 3 på ett lämpligt 

sätt är ingen lätt uppgift. Det ska emellertid påpekas att en sådan kategorisering inte är 

direkt nödvändig för att avgöra förbudets tillämplighet. Artikel 3 utgör ett enda förbud. 

Det spelar därför ingen avgörande roll inom vilken kategori det förbjudna handlandet 

hamnar inom, så länge en kränkning av förbudet kan konstateras. Det kan emellertid upp-

fattas som särskilt allvarligt för en stat som har gjort sig skyldig till tortyr.63 Dessutom 

kan individens rätt till ersättning för kränkande behandling eller bestraffning, under arti-

kel 41, påverkas av hur handlingen kategoriseras.64 

2.2.4 Frihetsberövade och isolering 

Allmänt 

Frihetsberövade, och i synnerhet häktade, personer anses befinna sig i en särställning 

under artikel 3 på grund av sin utsatta situation. Häktade personer är ännu inte dömda och 

ska enligt oskyldighetspresumtionen betraktas som oskyldiga till dess att deras skuld är 

                                                
58 Tomasi v. France, dom av den 27 augusti 1992 (12850/87), para. 115. 
59 Pretty v. UK, dom av den 29 april 2002 (2346/02), para. 52. Se även Murdoch, The treatment of pri-
soners, s. 119 och Evans & Morgan, Preventing torture, s. 93 f. 
60 Selmouni v. France. 
61 Selmouni v. France, para. 101. Se även t.ex. Tyrer v. UK, para. 31 och Soering v. UK, dom av den 7 juli 
1989 (14038/88), para. 102. 
62 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on human rights, s. 70 f. 
63 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 73 samt Evans & Morgan, Preventing torture, s. 
75. 
64 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on human rights, s. 71. 
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lagligen fastställd. Samtidigt har myndigheterna ett intresse av att de personerna erkänner 

sin skuld eller hjälper till i brottsutredningen. Gränsen för när den miniminivå som krävs 

för att artikel 3 ska vara tillämplig anses lägre för personer som befinner sig i häkten.65 

Här nedan ska närmare redogöras för hur Europadomstolen och CPT ser på isolering. 

Europadomstolens praxis 

Europadomstolen har flera gånger behandlat frågan om isolering av en frihetsberövad 

kan utgöra ett brott mot artikel 3.66 Dessa mål avser ofta häktade personer i väntan på 

rättegång eller personer som precis fått sin dom.67 Att isolera och avskilja en frihetsbe-

rövad är i sig inte en kränkning av artikel 3.68 Som konstaterats ovan måste en bedöm-

ning göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.69 Europadomstolen har indi-

kerat att kombinationen av total fysisk och social isolering kan förstöra en individs per-

sonlighet och utgöra en form av omänsklig behandling som inte kan rättfärdigas av kra-

ven på säkerhet eller av någon annan anledning.70 Europadomstolen anser emellertid 

inte att den användning av isolering som vanligtvis används i de europeiska rättsord-

ningarna utgör en kränkning av artikel 3.71 I målet Ilascu mot Ryssland72 från år 2004 

hade en person på grund av terroristbrott suttit frihetsberövad i åtta år under mycket 

sträng isolering. Den frihetsberövade fick exempelvis inte ha någon kontakt med andra 

fångar, omvärlden eller sin advokat. Dessutom var personen dömd till döden under sin 

tid i isolering. Europadomstolen ansåg utifrån samtliga omständigheter att behandlingen 

utgjorde tortyr i enlighet med artikel 3 Europakonventionen. 

I flera mål som också har berört långa perioder i avskildhet, men där den fysiska 

och sociala isoleringen varit lägre än i målet Ilascu mot Ryssland, har domstolen inte 

ansett att miniminivån för artikel 3 är uppnådd. I exempelvis målet Ramirez Sanchez 

mot Frankrike73 från år 2006 satt en välkänd internationell terrorist (”Schakalen”) i iso-

                                                
65 Cameron, An introduction to the european convention on human rights, s. 82 och Murdoch, The treat-
ment of prisoners, s. 117. 
66 T.ex. Messina v. Italy, dom av den 28 september 2000 (25498/94), Kudla v. Poland, Öcalan v. Turkey, 
dom av den 12 maj 2005 (46221/99), Ramishvili and Kokhreidze v. Georgia, dom av den 27 januari 2009 
(1704/06) och Onoufriou v. Cyprus, dom av den 7 januari 2010 (24407/04). 
67 Evans & Morgan, Preventing torture, s. 93. 
68 T.ex. Rohde v. Denmark, dom av den 21 juli 2005 (69332/01), para. 93. 
69 Se ovan, 2.2.3 Artikel 3 Europakonventionen. Se även Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the 
european convention on human rights, s. 95. 
70 Ilașcu and others v. Moldava and Russia, dom av den 8 juli 2004 (48787/99), para. 432. Se även Har-
ris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on human rights, s. 95. 
71 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on human rights, s. 95 f och Rohde 
v. Denmark. 
72 Ilașcu and others v. Moldava and Russia. 
73 Ramirez Sanchez v. France, dom av den 4 juli 2006 (59450/00). 
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leringscell i mer än åtta år efter han dömts för terroristrelaterad brottslighet. Även om 

den frihetsberövade personen visserligen var avskild från de andra intagna hade han 

tillgång till television och nyheter. Han var vid god hälsa och fick träffa sin präst, advo-

kat och familj på ett tillfredställande sätt. Domstolen ansåg därför att det inte var fråga 

om en fullständig isolering. Europadomstolen var visserligen bekymrad över huruvida 

längden på isoleringstiden var nödvändig och proportionerlig, eller om det fanns bättre 

alternativ som hade kunnat användas i stället. Domen fattades i Grand Chamber och 

majoriteten ansåg att behandlingen av den frihetsberövade i målet inte varit tillräckligt 

ingripande för att den skulle anses strida mot förbudet i artikel 3. 

Att Europadomstolen i sin bedömning i målet Ramirez Sanchez mot Frankrike kom 

fram till att den långvariga isolering inte utgjorde en kränkning av artikel 3 kan anses 

anmärkningsvärt. Rättsfallet tyder på att Domstolen kräver strikta inskränkningar av en 

persons kontakt med omvärlden för att en kränkning av artikel 3 ska anses föreligga. 

Det är möjligt att de speciella omständigheter som förelåg i fallet Ramirez Sanchez mot 

Frankrike, med en internationellt känd terrorist som ansågs mycket farlig, gjorde att 

behovet av isolering ansågs särskilt starkt.74 Personen i fråga avtjänade sitt straff för ett 

terroristbrott och det var således inte fråga om isolering av en person som ännu inte fått 

sin dom. I domen var fem ledamöter av skiljaktig mening. De skiljaktiga betonade att 

artikel 3 innebär ett absolut förbud och att inga undantag därför får göras, inte ens för att 

bekämpa terrorism. Isolering under mer än åtta år utgjorde enligt dessa ledamöter en 

kränkning av artikel 3.75 

I fallet Rohde mot Danmark76 från år 2005 hade en person som var misstänkt för 

narkotikasmuggling suttit häktad i isoleringscell under nästan ett år. Domstolen konsta-

terade inledningsvis i sin bedömning att frågan om den danska användningen av isole-

ringscell hade varit en central fråga i den pågående dialogen mellan CPT och Danmark. 

I målet hade personen varit helt avskuren från umgänge med övriga fångar, men han 

hade under dagtid kontakt med häktespersonal. Han fick även regelbunden språkunder-

visning och fick ta emot besök av präst, advokat och läkare. Varje vecka tilläts också 

besök under övervakning av vänner och familj. Vid en samlad bedömning ansåg Euro-

                                                
74 Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 80. 
75 Ramirez Sanchez v. France, dissenting oppinion. 
76 Rohde v. Denmark. 



 

 16 

padomstolen att tiden i isoleringscell som varade i mindre än ett år under aktuella om-

ständigheter inte hade utgjort behandling i strid med artikel 3.77 

CPT standards 

Till skillnad från Europadomstolen har CPT inte ansett det nödvändigt att vidare defini-

era de olika begreppen i artikel 3 Europakonventionen. Kommittén har alltid ägnat sär-

skild uppmärksamhet åt fångar som befinner sig i isolering på grund av att isoleringen 

kan ha mycket skadlig inverkan på den psykiska, somatiska och sociala hälsan hos dem 

som berörs.78 Det framgår av CPT standars att utgångspunkten kommitténs arbete är att 

inskränkningar på en frihetsberövads möjlighet till kontakt med omvärlden endast ska 

åläggas när det är absolut nödvändigt och bara under så kort tid som möjligt.79 CPT har 

i flera rapporter efter besök i medlemsstaterna betonat att häktade personer endast ska 

placeras i isoleringscell i undantagsfall.80 Isolering kan, enligt kommittén, under vissa 

omständigheter utgöra omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.81 All 

form av isolering ska under alla omständigheter begränsas att pågå under så kort tid som 

möjligt.82 

I syfte att avgöra huruvida isolering i ett enskilt fall är rättfärdigat är det, enligt 

CPT, lämpligt att tillämpa de principer som stadgas i Europakonventionen och som ut-

vecklats av Europadomstolen. Enligt kommittén ska isoleringen vara proportionerlig 

(proportional), laglig (lawful), ansvarsfull (accountable), nödvändig (necessary) och 

icke-diskriminerande (non-discriminatory).83 Eftersom isolering exempelvis innebär en 

allvarlig begränsning på den frihetsberövades rättigheter och medför en hälsomässig 

risk för personen, måste enligt kommittén själva isoleringen rättfärdigas. Den skada, 

eller den potentiella skada, som personen utsätts för måste nå upp till syftet med isole-

ringen. Vidare måste det i lag framgå att skälen till isoleringsbeslutet i största möjliga 

utsträckning ska framgå för den frihetsberövade. Att isoleringen ska vara nödvändig 

innebär enligt kommitténs test att inskränkningar av rätten att exempelvis ta emot be-

sök, telefonsamtal och andra kommunikationsmöjligheter som normalt är tillgängliga 

för övriga intagna, inte ska åläggas automatiskt. Dessa inskränkningar ska även vara 

                                                
77 Rohde v. Denmark, para. 98. 
78 CPT standards, s. 29. 
79 CPT standards, s. 29. Se även van Kalmthout & Knapen i Pre-trial detention, s. 143. 
80 Kalmthout & Knapen i Pre-trial detention, s. 140. 
81 CPT standards, s. 20. 
82 CPT standards, s. 20 och 29. Se även Kalmthout & Knapen i Pre-trial detention, s. 143. 
83 CPT standards, s. 30 f. 



 

 17 

flexibla och tillåta lättnader av restriktioner i det enskilda fallet. Slutligen ska använd-

ningen av isolering ske på ett icke-diskriminerande sätt, objektivt och med skälig moti-

vering.84 

Avseende personer som är frihetsberövade i väntan på rättegång anser kommittén 

att det måste föreligga en allvarlig risk (serious risk) för rättskipningsprocessen om per-

sonen kommunicerar med omvärlden.85 Så långt som möjligt ska dessa frihetsberövade 

behandlas på samma sätt som övriga intagna.86 Kommittén anser det viktigt att frihets-

berövade personer har möjligheten att bevara rimlig kontakt med sin omvärld. Framför-

allt möjlighet att bibehålla relationen med sin familj och nära vänner.87 I princip ska 

kontakten med omvärlden vara densamma för häktade personer som för övriga i fäng-

else.88 Att godta besök bör enligt kommittén vara norm snarare än undantag, för både 

dömda och häktade personer.89 Dessutom bör alla frihetsberövade, enligt kommittén, 

kunna spendera en skälig del av dagen utanför sin cell och delta i målmedveten och va-

rierad aktivitet.90 CPT har ansett att dessa aktiviteter i många medlemsstater är extremt 

begränsade. 

Europadomstolen och CPT 

När Europadomstolens avgörande och CPT:s standarder jämförs är det viktigt att hålla i 

minnet att de båda organen i grunden har två olika syften. CPT:s huvudsakliga uppgift 

är att ha en dialog med medlemsstaten med fokus på den nuvarande ordningen och hur 

den kan förbättras. Kommitténs tvärvetenskapliga sammansättning av experter medför 

att frågor av olika slag väcks vid deras besök, även frågor som inte direkt berör förhål-

landen relevanta för artikel 3 Europakonventionen.91 CPT behöver inte ta hänsyn till 

den rättsliga bedömningen i lika stor utsträckning som ett juridiskt organ. Detta kan 

jämföras med Europadomstolens uppgift att juridiskt tolka det absoluta förbudet som 

stadgas i artikel 3 och i enskilda ärenden avgöra om en kränkning har förelegat. 

På grund av de båda organens skilda ansvarsområden föreligger ingen direkt korre-

lation till hur CPT:s rapporter påverkar Europadomstolens arbete och bedömningar i det 
                                                
84 Ang. proportionalitetskravet (proportionate), laglighets- och ansvarskraven (lawful och accountable), 
nödvändighetskravet (necessary) och icke-diskriminering (non-discriminatory) se vidare CPT standards, 
s. 30 f. 
85 CPT standards, s. 33. 
86 CPT standards, s. 36. 
87 CPT standards, s. 18. Se även Evans & Morgan, Preventing torture, s. 312. 
88 Se Kalmthout & Knapen i Pre-trial detention, s. 143 f. 
89 Kalmthout & Knapen i Pre-trial detention, s. 143 f. 
90 Kalmthout & Knapen i Pre-trial detention, s. 140. 
91 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 47. 
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enskilda fallet. CPT:s rapporter kan ha betydelse för mål i Europadomstolen huvudsak-

ligen i två avseenden. För det första kan rapporterna hjälpa domstolen att hitta bevisun-

derlag avseende förhållandet i exempelvis ett visst häkte där en påstådd kränkning av 

artikel 3 har ägt rum. Beviskraven för att en kränkning av artikel 3 ska anses föreligga 

är höga och att själv ta fram sådant underlag kan av naturliga skäl vara svårt för en per-

son som själv är isolerad.92 Europadomstolen har med en ökad frekvens tillämpat CPT:s 

rapporter som bevisunderlag för sina bedömningar på området.93 För det andra kan en 

sökande inför Europadomstolen argumentera för att de standarder som CPT:s arbete 

utformat ska påverka domstolens bedömning av den aktuella behandlingen eller be-

straffningen i förhållande till artikel 3. Viss framgång har noterats i denna form av ar-

gumentation.94 Det finns emellertid tydliga begränsningar av domstolens benägenhet att 

tillmäta CPT:s rapporter betydelse. Detta beror inte minst på grund av att rapporterna 

från CPT, annat än under exceptionella situationer, aldrig hänvisar till identifierbara 

frihetsberövade.95 CPT bedömer förhållandena för frihetsberövade generellt medan 

Europadomstolens uppgift är att överväga om en specifik individ har utsatts för omänsk-

lig behandling baserat på alla omständigheter i det enskilda fallet. 

Som konstaterats ovan anses Europakonventionen vara en levande text som ska tol-

kas i ljuset av den för tiden rådande uppfattning i Europa.96 Det innebär att Europadom-

stolen kommer tolka en påstådd överträdelse av artikel 3 enligt den uppfattning som 

rådde i Europa vid denna tidpunkt och inte begränsas till grundarna av konventionens 

värderingar. I sin preventiva funktion kan CPT därför anses ha en relativt stor frihet att 

testa gränserna för tillämpningsområdet av artikel 3, genom att undersöka olika förhål-

landen som potentiellt kan anses kränka rättigheterna i bestämmelsen. Som ovan nämnts 

behöver CPT, som ett icke-juridiskt organ, inte samma utsträckning som Europadom-

stolen ta hänsyn till definitioner av de olika begreppen i artikel 3.97  

                                                
92 Se t.ex. Dougoz v. Greece, dom av den 6 mars 2001 (40907/98). Även Murdoch, The treatment of pri-
soners, s. 47. 
93 T.ex. Peers v. Greece, dom av den 19 april 2001 (28524/95), para. 67-75. Murdoch, The treatment of 
prisoners, s. 51 samt Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on human 
rights, s. 72. 
94 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 46 ff. 
95 Murdoch, The treatment of prisoners, s. 51. 
96 Se ovan, 2.2.3 Artikel 3 Europakonventionen. 
97 Evans & Morgan, Preventing torture, s. 79. 
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Kapitel 3 – Svensk rätt & Restriktioner för häktade 

 

3.1 Inledning 
Vid besök i Sverige har CPT och andra internationella granskningsorgan upprepade 

gånger uppmärksammat och kritiserat den svenska regleringen och tillämpningen av 

inskränkningar av häktades möjlighet till kontakt med omvärlden (restriktioner). I nästa 

kapitel beskrivs CPT:s rekommendationer, synpunkter och kritik samt vilka ändringar 

som gjorts i svensk rätt på grund av dessa. För att bättre förstå och kunna diskutera kri-

tiken är det viktigt att dels ha en övergripande förståelse för den svenska straffrättsliga 

processen och de principer som ligger till grund för dagens reglering, och dels förstå de 

regler som styr möjligheten att ålägga restriktioner för häktade. Redogörelsen nedan 

avser inte att ge en fullständig bild av de processrättsliga regler som kan aktualiseras, 

syftet är att belysa de principer och bestämmelser som kan anses särskilt relevanta i 

sammanhanget. 

3.2 Den svenska straffrättsliga processen 

3.2.1 Grundläggande principer 

Genom processreformen år 1948 ville lagstiftaren bryta med den tidigare processuella 

ordning som rådde i Sverige. Innan reformen tillämpades bland annat det så kallade 

muntligt-protokollariska systemet som innebar att domstolsprocessen i och för sig hade 

ett inslag av muntlighet, men att det inte var det muntligt sagda, utan vad som anteck-

nats i rättens protokoll som utgjorde grunden för domen. Den så kallade legala bevisteo-

rin gjorde vidare att det fanns formella krav för vilken bevisning som var tillåten och 

hur de olika bevismedlen skulle värderas av rätten.98 Eftersom processen ofta var seg-

dragen och medförde vissa uppenbara olägenheter kom den nya rättegångsbalken att 

                                                
98 För en mer utförlig beskrivning av den legala bevisteorin, se Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V, s. 
12 f och Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 26 ff. 
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utmärkas av principerna om den fria bevisprövningen och om muntlighet, omedelbarhet 

och koncentration.99 

Idag är den fria bevisprövningen således en central princip i svensk rätt och inklu-

derar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Båda dessa principer anses framgå av 

35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)100 som stadgar att rätten efter en samvetsgrann pröv-

ning av allt som förekommit ska avgöra vad som är bevisat i målet.101 Den fria bevis-

värderingen innebär att domstolen endast i vissa enstaka avseenden är bunden av legala 

regler om hur bevis ska värderas.102 Syftet med principen är att domaren i princip fritt 

själv objektivt ska bestämma vilket bevisvärde ett visst bevis ska ges och att det inte 

finns någon rangordning av bevis eller bevismedel.103 

För att möjliggöra goda förutsättningar för den fria bevisvärderingen är även princi-

perna om omedelbarhet, koncentration och muntlighet centrala i svensk processrätt. 

Dessa principer går delvis i varandra och utgör varandras förutsättningar.104 Omedel-

barhetsprincipen, som för brottmål framgår av 30 kap. 2 § RB, innebär att domen end-

ast ska grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen. Avseende bevisning-

en betyder principen att rätten endast får grunda sin dom på den bevisning som har pre-

senterats vid huvudförhandlingen.105 Som huvudregel kan en uppgift som framkommit 

under förundersökningen således endast utgöra ett relevant bevisfaktum om den uppre-

pas vid huvudförhandlingen. Syftet med denna ordning är att koncentrera bevismateri-

alet för att ge rättens ledamöter goda förutsättningar att kunna göra en helhetsbedöm-

ning av samtlig bevisningen.106 

Den nära angränsande koncentrationsprincipen stadgar att en huvudförhandling ska 

genomföras utan onödiga uppehåll och så långt som möjligt i ett sammanhang (46 kap. 

11 § RB). Koncentrationsprincipen ska, i likhet med omedelbarhetsprincipen, förenkla 

för rättens ledamöter att hålla processmaterialets alla detaljer i minnet och möjliggöra 

                                                
99 Den legala bevisprövningen hade successivt redan kommit att överges i praktiken vid tillfället för re-
formen år 1948, se t.ex. Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 19. 
100 Rättegångsbalk (1942:740). 
101 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 26 f. 
102 Att bevisvärderingen är fri betyder inte bedömning är helt överlämnad till domstolens eget skön. Den 
fria bevisvärderingen kan sägas vara grundad på fyra hörmsteras. Dessa kan utryckas som att 
bevisprövningen ska dels bygga på 1) rationella skäl, 2) en analys av de enskilda bevisen och 3) 
processmaterialet, dels 4) redovisas I domskälen. Se vidare Nordh, Praktisk process VII, s. 38 f och 
Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 21 f. 
103 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 23. 
104 Prop. 2004/05:131, s. 80. 
105 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 27 f. 
106 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 28. 
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att vittnen och andra förhörspersoner kan höras mot varandra, vilket underlättar att be-

döma sanningshalten i deras utsagor.107  

Kopplade till dessa föregående principer är muntlighetsprincipen som kommer till 

uttryck i 46 kap. 5 § RB. Principen innebär framförallt att det som huvudregel råder ett 

uppläsningsförbud under huvudförhandlingen. Sedan processreformen år 1948 kan 

muntlighetsprincipens betydelse vid huvudförhandlingen sägas ha minskat något.108 

Domare tenderar idag att inte vara lika strikta avseende uppläsningsförbudet. Dessutom 

är det numera tillåtet att hänvisa till handlingar vid huvudförhandlingen om rätten finner 

det lämpligt.109 Som handlingar räknas även ljudupptagningar och ljud- och bildupptag-

ningar.110 Parternas slutanförande ska emellertid alltid ske muntligt. Muntlighetsprinci-

pen är fortsatt huvudregel inom svensk straffrättslig process och hänvisning till hand-

lingar bör användas med stor försiktighet och får inte gå ut över den tilltalades möjlighet 

att tillgodogöra sig anklagelserna som riktas mot honom eller henne.111 

3.2.2 Förhör och principen om bevisomedelbarhet 

Under en förundersökning är hållande av förhör en av de vanligaste och mest betydelse-

fulla åtgärderna för att utreda brott.112 Att förundersökningsförhör dokumenteras är av 

stor vikt både för brottsutredningens effektivitet och den enskildes rättssäkerhet. Doku-

mentationen kan ske på olika sätt, exempelvis genom att förhöret spelas in med ljud- 

och bildupptagning. Det finns idag ingen bestämmelse som reglerar när ett förhör ska 

spelas in under förundersökningen.113 

Förhör med tilltalade, målsägande och vittnen är givetvis också ett viktigt bevisme-

del vid en huvudförhandling för att domstolen ska kunna göra en korrekt bedömning i 

målet. Enligt 35 kap. 8 § RB ska bevis tas upp vid huvudförhandlingen. Förhöret tas 

upp om förhöret sker direkt vid huvudförhandlingen. Att ta upp bevisning är ett snävare 

begrepp än att lägga fram bevisning. Att lägga fram bevisning kan exempelvis både 

syfta på ett vittnesförhör vid huvudförhandlingen och att ett tidigare förhör med vittnet 

läses eller spelas upp framför rätten.114 Att bevisningen ska tas upp direkt vid huvudför-

                                                
107 Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V, s. 12. 
108 Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V, s. 15. 
109 Se 46 kap. 6 § 4 st. RB. 
110 Jfr 2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). 
111 Prop. 2004/05:131, s. 146 f. 
112 SOU 2011:45, s. 215. 
113 SOU 2011:45, s. 215. 
114 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 43 f. 



 

 22 

handlingen är ett uttryck för principen om bevisomedelbarhet. Liksom omedelbarhets-

principen, som beskrivs ovan, syftar bevisomedelbarhet att bidra till en så säker bevis-

värdering som möjligt.115 Bevisningen ska i möjligaste mån presenteras för rätten i 

oförmedlat skick, utan mellanhänder.116 Principen om bevisomedelbarhet har stor bety-

delse för vittnesförhör. Ett vittnesförhör som exempelvis läggs fram genom uppläsning 

av en vittnesattest ger inte rätten samma möjlighet till en tillfredsställande bevisvärde-

ring. Principen om bevisomedelbarhet har två undantagsbestämmelser. 

Den ena undantagsbestämmelsen avser så kallade vittnesattester och kan användas i 

fall då förhörspersonen inte är närvarande. I 35 kap. 14 § RB framgår att vittnesattester 

endast får åberopas som bevis i rättegång under tre olika förutsättningar. Den första un-

dantagssituationen enligt bestämmelsen är om det är särskilt föreskrivet. Exempelvis 

ska en sakkunnig, om inte rätten förordnar annat, avgiva ett skriftligt utlåtande i stället 

för muntligt.117 Det andra undantaget då vittnesattest får läggas fram avser fall då förhör 

med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid huvudförhandlingen eller i övrigt 

inför rätten. Här avses exempelvis om förhörspersonen är sjuk eller ett barn som utsatts 

för brott.118 Det tredje undantaget som tillåter vittnesattester enligt 35 kap. 14 § RB är 

om det föreligger särskilda skäl. Dessa särskilda skäl kan avse de kostnader eller olä-

genheter som ett förhör vid huvudförhandlingen kan antas medföra, vad som kan antas 

stå att vinna med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och övriga omständigheter. 

Detta undantag kan exempelvis avse frågan om en polisman ska höras inför rätten trots 

att dennes redogörelse som vittne i stort kommer återge det som redan framgår av för-

undersökningsprotokollet. Principen om bevisomedelbarhet gör emellertid att förhör 

med en polisman vanligtvis anses lämpligt. 

Vid tillämpningen av undantagen till principen om bevisomedelbarhet i 35 kap. 14 

§ RB bör rätten alltid ha i åtanke den tilltalades möjligheter till kontradiktion genom 

motförhör. Enligt den så kallade kontradiktoriska principen måste den tilltalade ges 

möjlighet att motförhöra vittnen och andra förhörspersoner som åberopas i målet. Prin-

cipen framgår uttryckligen av artikel 6 Europakonvention. 

Det andra undantaget till principen om bevisomedelbarhet framgår av 36 kap. 16 § 

2 st. RB och kan bli aktuell om förhörspersonen närvarar vid huvudförhandlingen. Re-

                                                
115 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 44. 
116 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 27. 
117 Se 40:7 st. 2 RB. 
118 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 51. 
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geln innebär att om ett vittnes utsaga vid huvudförhandlingen avviker från vad han eller 

hon har berättat vid tidigare förhör får den del av det tidigare förhöret som avviker läg-

gas fram som bevisning. Samma sak gäller om vittnet vid huvudförhandlingen inte kan 

eller vill yttra sig. Möjligheten att åberopa uppgifter från ett förhör under förundersök-

ningen anses gälla även avseende ljudupptagning och ljud- och bildupptagning.119 Un-

dantagsregeln i 36 kap. 16 § 2 st. RB gäller även tilltalad och målsäganden. 

Om undantaget i 36 kap. 16 § RB tillämpas på grund av att förhörspersonen har 

ändrat sina uppgifter från förundersökningsförhöret till förhöret vid huvudförhandlingen 

uppkommer frågan vilken uppgift som rätten ska lägga till grund för sin bedömning. 

Den fria bevisvärdering som domstolen ska tillämpa innebär att inget enkelt svar på 

denna fråga kan ges. Uppgift som lämnats i ett förundersökningsförhör kan för det 

första utgöra hjälpfaktum vid bevisvärderingen av den uppgift som lämnas vid huvud-

förhandlingen. För det andra kan förundersökningsförhöret ges en självständig betydelse 

som bevisfaktum.120 

Vid tillämpning av de båda undantagsbestämmelser från principen om bevisomedel-

barhet som beskrivits ovan kan rättens möjlighet att värdera uppgifterna i förhören be-

gränsas jämfört med om förhöret sker direkt muntligen framför rätten. Exempelvis kan 

det påverka rättens möjlighet att ställa frågor eller att iaktta förhörspersonens uppträ-

dande om inte förhörspersonen inställer sig personligen vid huvudförhandlingen. Att en 

person hörs direkt inför rätten anses förbättra rättens möjlighet att värdera betydelsen av 

utsagan.121 Förutsättningarna för att göra en tillfredsställande bevisvärdering ökar om 

vittnesattesten eller förundersökningsförhöret läggs fram genom ljud- och bildupptag-

ning. Det är idag vanligt förekommande att förhör med barn som sker under förunder-

sökningen i mål rörande sexualbrott läggs fram genom ljud- och bildupptagning för att 

det kan anses olämpligt att höra barnet vid huvudförhandlingen.122 Enligt Högsta dom-

stolen (HD) är det emellertid ofrånkomligt att ”bevisvärdet av utsagan inte får samma 

styrka som om förhöret kunnat ske under huvudförhandlingen”.123 Detta innebär emel-

                                                
119 Se Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 53 f med hänvisningar. 
120 För vidare läsning se Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V, s. 199 med hänvisningar samt Ekelöf, 
Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 53 f med hänvisningar. 
121 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 27. 
122 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 49. 
123 NJA 1993 s. 68 och RH 2002:55. 
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lertid inte att domstolen skulle vara förhindrad att meddela fällande dom baserat på så-

dan bevisning.124 

3.3 Användning av straffprocessuella tvångsmedel 

3.3.1 Styrande principer avseende tvångsmedelsanvändning 

För att åklagare och polis ska kunna utreda och beivra brott på ett effektivt sätt är det 

ofta nödvändigt att de har tillgång till tvångsmedel av olika slag. Tvångsmedlen in-

skränker de fri- och rättigheter som medborgare normalt är tillförsäkrade. Användning-

en av tvångsmedel i en förundersökning är en av samhällets mest ingripande åtgärder 

mot enskilda. I Sverige är skyddet för dessa fri- och rättigheter skyddade i både grund-

lag och genom internationella avtal. Regeringsformen (RF) stadgar att var och en är 

gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande och olika slags intrång i den per-

sonliga integriteten (2 kap. 6 och 8 §§ RF). Enligt RF får begränsningar i de grundlags-

skyddade fri- och rättigheterna endas göras genom lag för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 

med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. Skyddet i RF förstärks med en rad 

konventioner som Sverige har tillträtt, däribland Europakonventionen. Flera av de fri- 

och rättigheter som konventionen skyddar, såsom rätten till frihet, rätten till domstols-

prövning och rättssäker process, begränsas genom användningen av tvångsmedel. Även 

skyddet i artikel 3 mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-

ning kan påverkas av tvångsmedelsanvändningen. 

För att inte användningen av tvångsmedel ska bryta mot de RF och Europakonvent-

ionen finns det ett antal principer som styr både utformandet och tillämpningen av 

tvångsmedelsbestämmelserna i svensk rätt. Principerna styr således både lagstiftaren 

och den som tillämpar bestämmelserna. En grundförutsättning för att inskränka fri- och 

rättigheter är att det är föreskrivet i lag, enligt legalitetsprincipen. En annan viktig prin-

cip är den så kallade ändamålsprincipen som föreskriver att ändamålet med ett tvångs-

medel måste framgå av bestämmelsen. Ändamålet har betydelse både när lagstiftaren 

ska utforma lagen och när den myndighet som senare ska kunna tillämpa regeln.125 

                                                
124 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV, s. 50. 
125 Bylund i Rättegång III, s. 47 f. 
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Behovsprincipen innebär att en myndighet endast får använda tvångsmedel om det 

är nödvändigt för att lösa en specifik uppgift. Tvånget ska inte bara vara nödvändigt 

utan också verkningsfullt, åtgärden ska leda till att man uppnår det avsedda resultatet. 

Om det finns alternativa, för den enskilde mindre ingripande, tvångsmedel ska det minst 

ingripande användas. Användningen av tvångsmedlet ska avslutas då syftet med åtgär-

den uppnåtts eller då det inte har fått den förväntade verkan.126 

En annan styrande princip vid användningen av tvångsmedel är proportionalitets-

principen. Principen fokuserar på de negativa verkningar som användningen av tvångs-

medlet orsakar i förhållande till andra motstående intressen, exempelvis vilka skador 

som åtgärden kan medföra för den enskilde eller tredje man. Den skada som ingreppet 

orsakar ska stå i rimlig proportion till det resultat som åsyftas.127 Proportionalitetsprin-

cipen är lagfäst i varje form av tvångsmedel som föreskrivs under RB.128 Avseende pro-

portionalitetsprincipen konstaterade HD i NJA 2011 s. 518, som avsåg användningen av 

tvångsmedlet häktning i ett utlämningsärende, att det i en rättsstat måste föreligga tungt 

vägande skäl för att en person ska berövas friheten. Det är därför enligt HD angeläget 

att användningen av frihetsberövande som tvångsmedel begränsas till sådana situationer 

där det låter sig försvaras av hänsyn till starka samhälleliga intressen. Detta gäller sär-

skilt när skuldfrågan inte är avgjord.129 

3.3.2 Häktning 

Häktning är den mest ingripande av de straffprocessuella tvångsmedlen inom svensk 

rätt.130 Den personliga rörelsefriheten och möjligheten till kontakt med omvärlden är då 

strängt begränsad för den häktade, inte minst om den häktade är ålagd restriktioner, se 

nedan.131 Genom häktningen kränks, med laga stöd, de flesta av den enskildes grund-

läggande fri- och rättigheter. Den häktade rycks utan förvarning ur sin sociala miljö till 

en isolerad tillvaro på relativt obestämd tid. Som kommer att framgå nedan kan även en 

kortare tids isolering påverka en individs psykiska hälsa vilket i allmänhet gör personen 

                                                
126 Ang. behovsprincipen se vidare Bylund i Rättegång III, s. 48 f samt Ekelund i Straffprocessen s. 56 f. 
127 Ang proportionalitetsprincipen se vidare Bylund i Rättegång III, s. 49 f samt Ekelund i Straffproces-
sen, s. 57. 
128 Se 24-28 kap RB. 
129 NJA 2011 s. 518 med hänvisning att jfr prop. 1986/87:112 s. 25 ff. 
130 T.ex. Bylund i Rättegång III, s. 51 samt Ekelund i Straffprocessen, s. 62. 
131 Se nedan, 3.3.3 Häktning med restriktioner. 
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mindre kapabel att klara av sitt försvar än en misstänkt som lämnas på fri fot.132 Mot 

denna bakgrund är det viktigt att iaktta en restriktiv tolkning och tillämpning av häktes-

bestämmelserna i svensk rätt. Minsta tvivel om att förutsättningarna för häktning är 

uppfyllda bör alltså medföra att ett häktningsyrkande ogillas.133 

I svensk rätt är det endast domstolen, på yrkande av åklagaren, som kan häkta en 

misstänkt gärningsman. De grundläggande reglerna om häktning, och restriktioner, åter-

finns i 24 kap. RB. Enligt huvudregeln i 24 kap. 1 § RB får en person häktas om han 

eller hon på sannolika skäl är misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse 

i ett år eller mer. Om det däremot rör sig om ett brott för vilket det lägsta föreskrivna 

straffet är fängelse i minst två år, ska den misstänkte häktas om det inte är uppenbart att 

skäl för häktning saknas. Om det kan antas att den misstänkte inte kommer att dömas till 

strängare straff än böter får han eller hon som huvudregel inte häktas. Ett undantag görs 

emellertid i fråga om så kallade utredningshäktning, det vill säga att åklagaren kan pre-

sentera skäl för att häktning är av synnerlig vikt för den pågående förundersökningen 

(24 kap. 3 § RB). För att utredningshäktning ska vara möjlig krävs endast att det före-

ligger skälig misstanke om brott. Detta är ett sänkt beviskrav, eftersom det för övriga 

häktningsgrunder krävs att en person är på sannolika skäl misstänkt för brottet ifråga. 

Utöver de häktningsgrunder som presenteras ovan måste någon av de tre särskilda 

häktningskälen i 24 kap. 1 § RB föreligga. Det ska finnas en risk för att den misstänkte 

flyr eller håller sig undan (flyktfara), försvårar brottsutredningen (kollusionsfara) eller 

fortsätter sitt brottsliga handlande (recidivfara). Rent språkligt framstår beviskravet risk 

inte särskilt högt ställt. Enligt förarbetena ska risken vara konkret och bedömningen ska 

göras med utgångspunkt i brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller andra 

omständigheter. Det krävs med andra ord att risken i det enskilda fallet ska framstå som 

beaktansvärd, något man på allvar har att räkna med.134 

Proportionalitetsprincipen medför att det frihetsberövande som häktningen innebär 

ska ställas i relation till de olägenheter som den medför för den enskilde individen. 

Häktning får endast användas om syftet med häktningen uppväger det intrång som åt-

gärden innebär för den misstänkte eller för något motstående intresse. En mindre ingri-

pande åtgärd, som exempelvis reseförbud, ska därför väljas framför det mer ingripande 

                                                
132 Se nedan, 3.3.3 Häktning med restriktioner – Restriktioner i praktiken samt Bylund i Rättegång III,    
s. 51. 
133 Bylund i Rättegång III, s. 52. 
134 Prop. 1986/87:112 s. 71 f och 102 samt Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 194. 
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rättsmedlet häktning, om det tillgodoser det eftersträvade syftet.135 Om den misstänkte 

exempelvis är så gammal, ung, sjuk eller liknande att det kan befaras att en häktning 

skulle komma att medföra allvarligt men för han eller henne, ska således en proportion-

alitetsbedömning göras.136 

Domstolens häktningsbeslut ska kontinuerligt omprövas i en ny häktesförhandling 

med högst två veckors mellanrum (24 kap. 18 § 3 st.). I NJA 2011 s. 518 konstaterade 

HD att när det är fråga om fortsatt häktning har det betydelse hur lång frihetsberövandet 

har pågått och hur lång tid behovet av häktning kan förväntas bestå. Ju längre frihetsbe-

rövandet har varat, desto starkare skäl måste det föreligga för fortsatt häktning. 

3.3.3 Häktning med restriktioner 

Svensk rätt 

Som framgått ovan är det rätten som beslutar om häktning ska ske på framställan av 

åklagaren. Om rätten beslutar att häkta någon, förordnar att någon ska kvarstanna i 

häkte eller medger förlängd tid för att väcka åtal, ska den enligt 24 kap. 5a § RB på 

åklagarens begäran, samtidigt fatta beslut om åklagaren ska ges tillstånd att meddela 

restriktioner. Vid häktesförhandlingen ska åklagaren ange de omständigheter som häkt-

ningsyrkandet och begäran om tillstånd till restriktioner grundar sig på. 

En förutsättning för att ett tillstånd att meddela restriktioner ska medges är att den 

misstänkte är häktad på grund av den särskilda häktningsgrunden kollusionsfara. Kol-

lusionsfara innebär att det föreligger risk att den misstänkte genom att undanröja bevis 

eller på annat sätt försvårar förundersökningen. Ett häktningsbeslut på grund av kollus-

ionsfara har således en bevissäkrande funktion och ska undvika att den misstänkte till 

men för utredningen exempelvis avlägsnar spår efter brottet, förstör eller gömmer bevis 

eller påverkar medmisstänkt, vittne eller annan person som har information om brottet. 

En häktning på denna grund får inte göras för att enbart underlätta insamlandet av be-

vismaterial till rättegången eller för att få den misstänkte att erkänna.137 Det måste fin-

nas en faktisk risk för att den misstänkte kommer vidta någon åtgärd som försvårar ut-

redningen. Kollusionsfara anses normalt inte föreligga om den misstänkte har erkänt 

brottet eller om tillräcklig bevisning säkrats på annat sätt. Detsamma gäller om den 

                                                
135 Se t.ex. NJA 2011 s. 518 och Bylund i Rättegång III, s. 49 f samt Ekelund i Straffprocessen, s. 74. 
136 Proportionalitetsprincipen är i detta avseende lagfäst i 24 kap. 1 § 1 st. RB. Jfr även 24 kap. 4 § RB. 
137 Bylund i Rättegång III, s. 58. 
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misstänkte redan har dömts för brottet.138 I förarbetena har framhållits att rätten avse-

ende restriktionsfrågor inte ska ställa alltför höga krav på konkreta och detaljerade upp-

gifter vid prövningen om kollusionsfara föreligger.139 Liksom vid häktning i allmänhet 

anses emellertid beviskravet höjas ju längre förundersökningen pågår.140 Även om det 

inte föreligger några formella hinder att häkta en person för att det föreligger kollusions-

fara utan att samtidigt besluta om tillstånd till restriktioner, är detta ovanligt.141 I de allra 

flesta fall där det anses saknas skäl att meddela tillstånd till restriktioner är kollusionsfa-

ran nog inte starkare än att en proportionalitetsprövning ofta skulle leda till att det helt 

saknas tillräckliga skäl för häktning på denna grund. 

Rättens beslut om tillstånd för åklagaren att meddela restriktioner utgör inte i sig ett 

förbud mot kontakter med omvärlden för den häktade. Det är åklagaren som har rätt att 

fortlöpande ta ställning till vilken typ och i vilken omfattning restriktioner är påkallat. 

Rätten ska endast generellt ta ställning till frågan om restriktioner är motiverade. 

Utöver bestämmelserna i RB finns regler avseende restriktioner i häkteslagen142 och 

häktesförordningen143. Kriminalvården utfärdar också närmare anvisningar för behand-

ling av häktade.144 Utgångspunkten enligt häkteslagen är att den som häktats inte får 

underkastas mer omfattande inskränkningar i sin frihet än vad ändamålet med häktning-

en samt ordning och säkerhet kräver (1 kap. 6 § häkteslagen). I likhet med all tvångs-

medelsanvändning ska en proportionalitetsbedömning göras även avseende restriktion-

er.145 En specifik restriktion får användas endast om den står i rimlig proportion till vad 

den syftar att åstadkomma och om det inte finns mindre ingripande alternativ. Eftersom 

verkställigheten ska utformas så att negativa följder av frihetsberövandet minskar förut-

sätter det en restriktiv utgångspunkt vid bedömningen av användningen av restriktion-

er.146 När kollusionsfaran ökar eller minskar påverkar det förutsättningarna för restrikt-

ioner och åklagaren måste därför göra fortlöpande avvägningar avseende behovet av 

restriktioner.147 

                                                
138 Bylund i Rättegång III, s. 58. 
139 Prop. 1997/98:104, s. 52. 
140 Prop. 1997/98:104, s. 52 samt Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 796. 
141 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s. 48 f. 
142 Häkteslag (2010:611). 
143 Häktesförordning (2010:2011). 
144 Se t.ex. KVFS 2011:2. 
145 1 kap. 5 och 6 §§ häkteslagen. 
146 Prop. 2009/2010:135, s. 201 f. 
147 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 796. 
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I 6 kap. 2 § häkteslagen räknas de olika restriktioner som kan användas upp. Dessa 

restriktioner avser rätten att placeras med andra intagna, att vistas i gemensamhet, att 

följa vad som händer i omvärlden, att inneha tidskrifter och tidningar, att ta emot besök, 

att stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation samt att sända och ta 

emot försändelser. Uppräkningen av dessa inskränkningsmöjligheter är uttömmande. En 

häktad har, oavsett restriktioner, alltid rätt att få kontakt med sin offentliga försvarare 

via brev som inte granskas, telefonsamtal som inte avlyssnas och besök som inte beva-

kas. 

Om den häktade begär det, ska åklagarens beslut om enskilda restriktioner prövas 

av rätten.148 Denna prövning ska avse om den eller de enskilda restriktioner som den 

häktade har begärt prövning av, är motiverade och förenliga med proportionalitetsprin-

cipen. Detta beslut kan sedan överklagas till hovrätten på samma sätt som ett generellt 

tillstånd om användning av restriktioner (6 kap. 4 § 3 st. häkteslagen). 

Restriktioner i praktiken 

Att sitta häktad med restriktioner innebär att den frihetsberövade är mer eller mindre 

isolerad från sin omvärld. I en rapport149 från år 2008, vilken CPT har hänvisat till,150 

sammanfattas mycket utav den forskning som har gjorts på de effekter isolering kan 

orsaka. Det råder enighet om att isolering har en stor påverkan på hälsa och välmående, 

särskilt för dem med redan existerande psykiska sjukdomar, och att det kan orsaka psy-

kiska sjukdomar. Den psykiska skada som isoleringen kan orsaka varierar och beror på 

flera olika faktorer, bland annat hur strikt isoleringen är och i under hur lång tid den 

pågår.151 Isoleringen kan framkalla akuta eller bestående ångestsymtom och självskade-

beteenden. Även om psykiska skador är dominerande och mer vanligt förekommande, 

kan isolering även leda till fysiska besvär.152 

Det sitter idag ungefär 1 900 personer häktade i Sverige, utav dessa är runt 50 pro-

cent ålagda restriktioner.153 Häktade med restriktioner tillbringar en större del av dygnet 

isolerade i sina bostadsrum. Hur omfattande restriktionerna är och under hur lång tid de 

pågår varierar kraftigt, det kan röra sig om begränsade restriktioner under en enstaka 

                                                
148 6 kap. 4 § häkteslagen. 
149 Shalev, A source book on solitary confinement. 
150 CPT Standards, s. 29. 
151 Shalev, A source book on solitary confinement, s. 10. 
152 Shalev, A source book on solitary confinement, s. 15. 
153 Kriminalvården, statistik över andelen häktade med gemensamhetsrestriktioner under år 2012. 



 

 30 

dag till i princip alla slags restriktioner i flera månader.154 Striktare restriktioner före-

kommer framförallt vid grov brottslighet som bedrivs mer eller mindre i organiserade 

former. 

Enligt Kriminalvårdens egna mål sedan från och med år 2010 ska häktade med re-

striktioner spendera minst två timmar per dygn i gemensamhet.155 Enligt Kriminalvår-

dens årsrapport för år 2013 uppfyllde endast mellan åtta och tio procent av de häktade 

detta minimikrav på de avdelningar som var särskilt avsedda för häktade med restrikt-

ioner (restriktionsavdelningar).156 

I en rapport157 som Kriminalvården presenterade år 2007 framgår att häktning med 

restriktioner utgör en signifikant risk för psykisk ohälsa. Enligt rapporten uppvisade var 

fjärde häktad med restriktioner psykisk ohälsa under häktestiden medan var femte häk-

tad utan restriktioner visade liknande symptom. I studien tolkas skillnaden mellan de två 

olika grupperna bero på de olika nivåer av isolering som häktningen hade medfört. Tre 

faktorer lyftes fram i rapporten som ansågs särskilt nedbrytande i häktet: passivitet, 

ovisshet och vanmakt. Passivitet avser svårigheten att organisera sin dag i häktescellen, 

ovissheten avser bristen på vetskap om när restriktionerna ska upphöra och vanmakts-

känslan avser upplevelsen att inte kunna skydda och stödja sin familj. Rapporten ifråga-

sätter om inte de risker för psykisk ohälsa som kan följa av isolering kan utgöra ett rätts-

säkerhetsproblem. En person med depression eller ångesttillstånd har enligt rapporten 

nedsatt förmåga att delta i förhör, läsa förundersökning, kommunicera med sin advokat 

och uppträda i rätten. Det finns enligt min mening en tydlig risk att den tilltalades för-

måga att, under sådana förhållanden, försvara sig i en straffrättslig process allvarligt kan 

påverkas negativt. 

                                                
154 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 799. 
155 Kriminalvården, Årsredovisning 2013, s. 17. 
156 Kriminalvården, Årsredovisning 2013, s. 17 samt tabell 13. Mätningen gjordes för två veckor, vecka 
20 resp. vecka 42 år 2013. 
157 Kriminalvården, Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner. 
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Kapitel 4 – CPT & Svensk rättsutveckling 

 

4.1 Inledning 
Under de senaste två decennierna har Sverige flera gånger granskats av internationella 

organ från både FN och Europarådet avseende förhållanden på bland annat svenska häk-

ten. Frågan om den svenska användningen av restriktioner för häktade har varit åter-

kommande vid dessa. CPT har sedan sitt första besök år 1991 återvänt till Sverige vid 

fyra tillfällen, senast år 2009. År 2004 besökte Europarådets särskilda kommissarie för 

mänskliga rättigheter Sverige.158 FN:s underkommitté mot tortyr, SPT, besökte Sverige 

år 2008.159 

Utifrån de synpunkter, rekommendationer och kritik som CPT och de andra internat-

ionella organen har lämnat i sina rapporter har vissa ändringar vidtagits i det svenska 

regelsystemet. Nedan sammanfattas de synpunkter och rekommendationer som CPT 

lämnat efter dess besök i Sverige samt en kortfattad sammanfattning av det lagstift-

ningsarbete som följt efter kommitténs besök. 

4.2 CPT:s besök och svensk rättsutveckling 

4.2. Bakgrund 

I den tidigare häkteslagen160 från år 1977 var det helt upp till åklagaren att avgöra om 

restriktioner skulle åläggas en häktad. Något tillstånd från domstolen behövde inte. Inte 

heller fanns det normalt möjlighet att få tingsrättens prövning angående åklagarens re-

striktionsbeslut.161 Trots att vissa förslag framfördes av olika utredningar på införande 

av överklagningsmöjligheter under 1970- och 1980-talet kvarstod restriktionsbestäm-

                                                
158 CommDH (2004) 13. 
159 CAT/OP/5/SWE/R.1. 
160 Lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. 
161 SOU 2006:17, s. 114. Däremot kunde statsåklagare och Riksåklagare överpröva ett restriktionsbeslut. 
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melserna relativt oförändrade fram till 1990-talet.162 Vid CPT:s första besök år 1991 

väcktes frågan om restriktionsförfarandet på nytt. 

4.2.2 CPT:s besök i Sverige år 1991 

Redan vid dess första besök163 i Sverige år 1991 underströk CPT att begränsade möjlig-

heter för en frihetsberövad att vistas utanför sin cell och kommunicera med omvärlden 

kan resultera i långa perioder av isolering. CPT medgav att det finns situationer då in-

skränkningar av kontakt med omvärlden kan vara nödvändiga för att möjliggöra en ef-

fektiv brottsutredning, men att stor försiktighet måste iakttas inom detta område. Den 

allmänna proportionalitetsprincipen kräver, menade CPT, att det ska finns en balans 

mellan en utrednings effektivitet och ett åläggande av restriktioner. Den isolering som 

restriktionerna innebär kan få mycket allvarliga konsekvenser för den häktade. Det fak-

tum att exempelvis hälften av de häktade vid Häkte Kronoberg var ålagda restriktioner 

vid tillfället för kommitténs besök, ansåg man i sig vara bevis för att restriktioner till-

lämpades alltför frikostigt i svensk rätt. Avslutningsvis konstaterade CPT att isolering 

kan, under vissa omständigheter, utgöra omänsklig eller förnedrande behandling i strid 

med artikel 3 Europakonventionen. CPT rekommenderade därför bland annat Sverige 

att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att restriktioner endast meddelades i 

undantagsfall och strikt begränsade till vad som krävdes i det enskilda fallet. Dessutom 

rekommenderade CPT att restriktionsbeslut skulle kunna gå att överklaga till en obero-

ende instans vilket inte var möjligt i då gällande rätt. 

Efter CPT:s besök föreslog en rapport från Justitiedepartementet år 1992 att åklaga-

ren skulle behöva domstolens uttryckliga tillstånd för att kunna besluta om restriktioner 

för häktade.164  I då gällande lagstiftning var det åklagaren som helt ansvarade för med-

delande om restriktioner. Rapporten resulterade senare i en lagändring år 1994 och 

grunden till de restriktionsbestämmelser som återfinns i RB idag infördes. Sedan denna 

ändring behöver åklagaren enligt huvudregeln få rättens tillstånd för att meddela re-

striktioner. Rättens beslut om sådant tillstånd kunde överklagas särskilt. Lagstiftaren 

ansåg det emellertid fortsatt lämpligt att det var åklagaren som avgjorde vilken typ och i 

                                                
162 SOU 2006:17, s. 115. 
163 CPT/Inf (92) 4, se särskilt para. 63-68. 
164 Ds 1992:8, s. 61 ff. 
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vilken omfattning som restriktioner skulle meddelas. Det gavs inga möjligheter att 

överklaga enskilda restriktionsbeslut som åklagaren fattat.165 

4.2.3 CPT:s besök i Sverige år 1994 

Vid besöket166 år 1994 konstaterade CPT att det visserligen sedan första besöket hade 

skett vissa lagändringar inom området i rätt riktning, framförallt var det numera domsto-

len som tog beslut om tillstånd för åklagaren att ålägga restriktioner, men den praktiska 

skillnaden verkade ha uteblivit. Enligt de uppgifter kommittén hade tagit del av var det 

exempelvis fortfarande runt hälften av de häktade på Häkte Kronoberg som var ålagda 

restriktioner. CPT ansåg därför att Sverige ännu inte hade lyckats hitta den balans där 

restriktioner endast användes när det var strikt nödvändigt för förundersökningen. Dess-

utom ansåg kommittén att häktade bör ges rätt att kunna få enskilda restriktionsbeslut 

omprövade av ett oberoende organ. 

För att tillmötesgå CPT:s synpunkter och rekommendationer föreslogs i en utred-

ning att rättegångsbalken skulle ändras.167 Bland annat skulle åklagaren, enligt utred-

ningens förslag, behöva redogöra och motivera inför rätten vilka enskilda restriktioner 

som han eller hon avsåg att använda. Själva beslutet om vilken typ av restriktion som 

fick användas skulle tas av domstolen. 

Regeringen ansåg det däremot inte lämpligt med en regel där åklagaren behövde re-

dogöra för vilka enskilda restriktioner som han eller hon avsett att använda. Åklagaren 

ansågs ha bättre förutsättningar att fortlöpande bedöma behovet av typen och omfatt-

ningen restriktioner under förundersökningens gång. Enligt regeringen skulle den då 

gällande ordningen därför bestå. Lagstiftningsarbetet resulterade emellertid i en ändring 

av häkteslagen där den som är häktad gavs rätt att få enskilda restriktioner som medde-

lats av åklagaren prövade av domstol.168 Dessutom förtydligades i lag att domstolen 

samtidigt med häktningsfrågan skulle pröva restriktionsfrågan. 

                                                
165 Prop. 1993/94:24, s. 66 f. 
166 CPT/Inf (95) 5, se särskilt para. 21-27. 
167 Ds 1996:46, s. 12 ff. 
168 Prop. 1997/98:104, ss. 35 ff och 65 ff. 
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4.2.4 CPT:s besök i Sverige år 1998 

Vid sitt besök169 i Sverige år 1998 uppmärksammade CPT återigen att viss positiv ut-

veckling hade skett sedan senaste besöket. Allt färre häktade hade restriktioner under en 

längre tid. Däremot kunde CPT också konstatera att andelen häktade med restriktioner 

inte minskat i någon stor utsträckning.170 Kommittén såg dock positivt på arbetet med 

en föreslagen ändring av behandlingslagen171, som vid tiden för besöket var under ut-

redning. Enligt detta lagförslag skulle exempelvis åklagaren vara tvungen att skriftligen 

framföra skälen till att ålägga restriktioner. 

4.2.5 CPT:s besök i Sverige år 2003 

Vid CPT:s nästa besökstillfälle172 år 2003, fem år efter det senaste besöket, kvarstod 

mycket av kommitténs kritik trots de lagändringar som gjorts. Kommittén konstaterade 

att andelen häktade med restriktioner var fortsatt hög, särskilt för nyintagna. Samtidigt 

fanns det stora variationer för de olika häktena i landet. Hela 63 procent av de häktade 

på Häktet Göteborg var ålagda restriktioner medan motsvarande andel var endast drygt 

10 procent på Häktet Umeå. 

Åklagaren var, sedan den senaste lagändringen, skyldig att inför domstolen presen-

tera grunderna till varför restriktioner var påkallade. Kommittén noterade att detta end-

ast behövde göras muntligen och att åklagaren fortfarande inte behövde ange vilka spe-

cifika restriktioner som avsågs användas. CPT påminde om att syftet med att åklagaren 

lägger fram grunder för restriktionerna var för att han eller hon ska övertyga domstolen 

om att det föreligger en genuin risk att utredningen annars försvåras och att den risken 

är tillräcklig för att rättfärdiga de restriktioner som önskas användas. Sammanfattnings-

vis menade CPT att de förändringar som genomförts i det då gällande regelverket inte 

var tillräckliga för att svenska domstolar skulle ha möjlighet att kunna göra en tillfreds-

ställande prövning avseende restriktionsfrågan i ett enskilt fall. Det kvarstod fortfa-

rande, enligt CPT, mycket att göra för att säkerställa att beslut om restriktioner utgjorde 

undantag snarare än regel. 

I sitt svar till CPT markerade den svenska regeringen att det, i jämförelse med andra 

av Europarådets medlemsstater, var relativt få personer häktade i Sverige och häktesti-

                                                
169 CPT/Inf (99) 4, se särskilt para. 34-42. 
170 Mellan 40-50 procent av de häktade hade ålagts restriktioner vid tiden för besöket enligt rapporten.  
171 Lag (1998:602) om ändring av lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. 
172 CPT/Inf (2004) 32, se särskilt para. 40-49. 
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derna var dessutom relativt korta. Den vanligaste grunden för häktning var att det fö-

relåg kollusionsfara. I många fall där restriktioner ålagts den häktade skulle häktning 

över huvud inte vara aktuell om det inte förelegat någon kollusionsfara. Detta förkla-

rade, enligt regeringen, den stora andelen av häktade som ålagts restriktioner.173 

Regeringen tillsatte år 2005 en särskild utredare som fick i uppgift att lämna ett för-

slag till ny häkteslag. I uppgiften låg bland annat att se över reglerna om restriktioner 

för häktade för att bättre finna en lämplig avvägning mellan å ena sidan kraven på en 

human behandling och respekt för personlig integritet och å andra sidan möjligheterna 

att effektivt utreda och lagföra brott. I utredningen konstaterades att den lagreform174 

som genomförts runt millenniumskiftet inte haft någon påtaglig inverkan på vare sig i 

vilken omfattning häktade ålades restriktioner eller i vilken utsträckning frågor om en-

skilda restriktioner kom under rättens prövning.175 I praktiken var det mycket ovanligt 

att häktade begärde rättens prövning av restriktioner av visst slag. Utredningen föreslog 

därför, i syfte att bättre tillmötesgå CPT:s kritik, att återigen överväga att ändra rätte-

gångsbalkens regler så att det åligger tingsrätten att inte bara ge åklagaren generella 

tillstånd att meddela restriktioner utan vilken typ av restriktioner som åklagaren ska 

omfattas av tillståndet.176 Utredningen ansåg att en sådan ordning skulle tvinga åklaga-

ren att vid varje domstolsförhandling närmare motivera för rätten varför det fanns behov 

av enskilda restriktioner. Domstolen skulle därigenom få bättre möjlighet att bedöma 

behovet av restriktioner och minska risken för slentrianmässiga restriktionsbeslut.177 

4.2.6 CPT:s besök i Sverige år 2009 

Vid dess senaste besök178 konstaterade CPT inledningsvis att frågan om restriktioner för 

häktade har varit central sedan kommitténs första besök. Inga direkta ändringar hade 

gjorts i den svenska lagstiftningen eller i andra regelverk sedan det senaste besöket år 

2003. Den oro som CPT tidigare givit uttryck för beträffande den gällande svenska ord-

ningen och dess inverkan på häktades mentala hälsa kvarstod därför. Kommittén note-

rade att andelen häktade med restriktioner var fortsatt hög. Enligt uppgifter som lämnats 

                                                
173 SOU 2006:17, s. 122. 
174 Se prop. 1997/98:104. 
175 SOU 2006:17, s. 126. 
176 Tidigare förslag, se Ds 1996:46, ss. 12 ff, 74 ff och 85 ff. 
177 SOU 2006:17, s. 126 ff. 
178 CPT/Inf (2009) 34, särskild para. 35-38. 



 

 36 

till kommittén var 63 procent av hela landets häktade ålagda med restriktioner. Restrikt-

ioner för nyligen häktade framstod, enligt kommittén, åläggas närmast automatiskt. 

Anställda på häktena, i synnerhet hälso- och sjukvårdspersonal, hade uttryckt sin 

oro till kommittén avseende de skadliga effekter vid långvarig isolering som de kunnat 

notera i sitt arbete. CPT erinrade om att längre perioder av isolering framkallar tidsför-

virring, koncentrationsproblematik, minnesstörningar, nedsatt kommunikationsförmåga 

samt olika somatiska krämpor. Vidare är symtom på ångest vanligt förekommande, så-

väl som utvecklande av posttraumatiskstressyndrom och depression, samt oro, självska-

dor och risk för självmord. Ju yngre personen är, desto värre kan effekterna av restrikt-

ionerna bli på hälsan. Vid ett av de häkten som kommittén besökt hade samtliga av de 

underåriga häktade varit föremål för restriktioner i form av frånvaro av möjlighet till 

gemensamhet med andra häktade och möjligheten att motta besök. Att på detta sätt hålla 

underåriga, vissa så unga som 15 år, frihetsberövade under isoleringsliknande former 

karaktäriserades enligt kommittén som en ”drakonisk åtgärd”. 

Återigen konstaterade CPT att det återstår mycket att göra för att säkerställa att an-

vändningen av restriktioner sker undantagsvis snarare än regelmässigt. Det är nödvän-

digt att uppnå en korrekt balans mellan brottsutredningarnas effektivitet och de frihets-

berövades rättigheter. Kommittén sa sig också stödja de rekommendationer som lämnats 

av SPT vid sitt besök år 2008. 

 SPT besökte Sverige år 2008 och, liksom CPT, riktade man kritik mot den svenska 

restriktionsanvändningen.179 SPT uppmärksammade bland annat att en häktad med re-

striktioner kan komma att befinna sig isolerad 22-23 timmar om dygnet utan några sti-

mulerande aktiviteter att sysselsätta sig med. Liksom CPT, utryckte SPT förståelse för 

att det ibland kan vara oundvikligt att begränsa en häktad persons kontakt med omvärl-

den i syfte att bedriva en effektiv brottsutredning. Restriktioner ska emellertid aldrig 

användas rutinmässigt utan endast i undantagsfall. Inskränkningarna ska vara individu-

ella och proportionerliga till omständigheterna i det enskilda fallet. Längre perioder med 

restriktioner kan, enligt SPT, under vissa omständigheter till och med utgöra omänsklig 

eller förnedrande behandling.   

I sitt svar180 till den senaste rapporten från CPT påminde den svenska regeringen in-

ledningsvis om att när frågor rörande restriktioner för häktade behandlas är det viktigt 

                                                
179 CAT/OP/5/SWE/R.1, se särskilt para. 101-127. 
180 CPT/INF (2010) 18. 
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att hålla två saker i minne. För det första har Sverige, vid en internationell jämförelse, 

relativt korta häktningstider. För det andra tillämpas omedelbarhetsprincipen i svensk 

processrätt. Omedelbarhetsprincipen gör det viktigt att en misstänkt inte försvårar 

brottsutredningen genom att exempelvis försöka förmå vittnen eller målsägande att 

ändra sina uppgifter. Vidare anförde regeringen att det lagförslag som skulle träda ikraft 

år 2011 skulle möjliggöra överklagande av beslut om enskilda restriktioner, vilket låg i 

linje med CPT:s rekommendationer. Slutligen hade regeringen ombett åklagarmyndig-

heten att sammanställa tydligare statistik för användningen av restriktioner samt analy-

sera och kommentera resultatet av arbetet. 
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Kapitel 5 – Aktuellt svenskt reformarbete 

 

5.1 Inledning 
Av det föregående avsnittet framgår att den kritik avseende användningen av restrikt-

ioner som riktades mot Sverige av CPT i början av 1990-talet alltjämt kvarstod vid 

kommitténs besök knappt 20 år senare. Även om Sverige genom åren har vidtagit vissa 

lagändringar, framförallt avseende möjligheten att få enskilda restriktionsbeslut över-

klagade, anser kommittén att det fortfarande återstår mycket arbete för att säkerställa att 

användningen av restriktioner sker undantagsvis snarare än regelmässigt. CPT:s kritik 

har även fått stöd från liknande internationella expertorgan. I ett pressmeddelande nyli-

gen aviserade CPT att kommittén avser göra ett nytt besök i Sverige under år 2015. 

I detta kapitel exemplifieras några av de lagförslag och utredningar som har behand-

lat frågan om restriktioner för häktade under senare år. Med avstamp ur dessa arbeten 

förs en diskussion i Kapitel 6 nedan om vilka förutsättningar dessa ändringar har att 

minska behovet av restriktioner i svensk rätt.181 

5.2 Aktuellt lagstiftningsarbete 

5.2.1 Ny häkteslag 

Efter senaste besöket från CPT har en ny häkteslag instiftats i Sverige. Den nya häkte-

slagen182 trädde i kraft år 2010. I propositionen framgår att utgångspunkten i lagarbetet 

var det grundläggande samhällsintresset av att kunna bedriva en effektiv brottsutred-

ningsverksamhet vilket motiverar möjligheten att kunna inskränka en häktad persons 

rätt till kontakt med omvärlden.183 Sådana inskränkningar innebär emellertid ett direkt 

och påtagligt integritetsintrång för den enskilda individen. Det är därför enligt proposit-

                                                
181 Se nedan, 6.3 Några utmaningar för svensk rätt avseende restriktioner för häktade. 
182 Häkteslag (2010:611). 
183 Prop. 2009/10:135, s. 114. 
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ionen av största vikt att restriktioner, liksom andra straffprocessuella tvångsmedel, till-

grips och bibehålls med största möjliga restriktivitet.184 

Det förslag som Häktesutredningen tidigare hade presenterat och som skulle inne-

bära en skyldighet för domstolen att pröva enskilda restriktioner vid varje tillfälle som 

häktesfrågan prövades, ansågs inte medföra någon stor eller principiell förändring jäm-

fört med gällande rätt.185 Det fanns redan enligt dåvarande ordning en möjlighet för häk-

tade att vid den första häktningsförhandlingen begära rättens prövning av restriktioner 

av visst slag. En sådan prövning kan också på den häktades begäran komma att ske vid 

varje tillfälle som tingsrätten tar ställning till häktesfrågan. Skillnaden i det förslag häk-

tesutredningen lagt fram låg således endast i att det med i gällande rätt var den häktade 

själv som initierade en sådan prövning medan restriktionsfrågan alltid skulle tas upp till 

prövning av domstol med utredningens förslag. Eftersom fördelarna med denna alterna-

tiva reglering var begränsad samt att gällande ordning tillgodosåg högt ställda rättssä-

kerhetskrav, ansåg regeringen att behovet och effektiviteten av förändringen kunde ifrå-

gasättas. Häktesutredningens förslag borde därför inte, enligt regeringen, genomföras.186  

Lagförslaget resulterade i stället i en möjlighet för häktade att, efter tingsrätten prö-

vat åklagarens beslut om enskilda restriktioner, kunna överklaga även detta beslut till 

högre rätt.187 Avseende den skillnad i användningen av restriktioner över landet som 

CPT hade noterat, ansåg regeringen att det ankom på riksåklagaren att verka för lagen-

lighet och enlighet vid åklagarnas tillämpning.188 

5.1.2 Förundersökningsutredningen 

År 2011 presenterade Förundersökningsutredningen189 flera förslag om ändringar i det 

svenska förundersökningsförfarandet. Utredningens uppgift var bland annat att utreda 

hur förundersökningens kvalitet bäst kan säkerställas. Ett av utredningens förslag avsåg 

dokumentation av förhör under förundersökningen i form av ljud- och bildupptag-

ning.190 Det finns idag ingen bestämmelse som reglerar sådana inspelningar av förun-

dersökningsförhör. Fördelarna med att förhör under förundersökningen dokumenteras 

                                                
184 Prop. 2009/10:135, s. 2 och 114 f. Ang. Häktesutredningens förslag, se ovan, 4.2.5 CPT:s besök i 
Sverige år 2003. 
185 Prop. 2009/10:135, s. 115. 
186 Prop. 2009/10:135, s. 115. 
187 6 kap. 4 § 3 st. häkteslagen. 
188 Prop. 2009/10:135, s. 116. 
189 SOU 2011:45. 
190 SOU 2011:45, s. 29 ff. samt 245 ff. 



 

 40 

genom ljud- och bildupptagningar var enligt utredningen framförallt att om förhörsper-

sonen ändrar sina uppgifter, vägrar uttala sig eller gör gällande att förundersökningsför-

höret inte gått rätt till, kan åklagaren åberopa dokumentationen. I en sådan situation har 

rätten med ljud- och bildupptagning ett bättre underlag för sin bedömning av de åbero-

pade uppgifterna från förundersökningen jämfört med enbart en uppläsning ur förunder-

sökningsprotokollet.191 Rätten kan då själv bedöma tonfall, röstläge, mimik och gester 

som kan ge ytterligare underlag för bedömningen av de uppgifter som lämnats. Vissa 

nackdelar är, enligt Förundersökningsutredningen, förknippade med att förhör under 

förundersökningen dokumenteras genom ljud- och bildupptagning. Dessa är bland annat 

ökade kostnader, praktiska svårigheter och risk för obehörigt spridande av inspelningar-

na. 

Efter en avvägning av dessa för- och nackdelar föreslog Förundersökningsutred-

ningen i dess slutbetänkande att förhör under förundersökningar i större utsträckning än 

hittills ska tas upp med ljud- och bildupptagning. Detta gäller särskilt om det finns en 

påtaglig risk för att den hörde återtar sina uppgifter i senare förhör samt om det är påkal-

lat med hänsyn till brottets svårhet, utsagans betydelse och den hördes personliga för-

hållanden.192 

5.1.3 Rapport från arbetsgrupp på uppdrag av riksåklagaren 

I början av år 2014 presenterade en arbetsgrupp, på uppdrag av riksåklagaren, sin rap-

port193 om hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa 

häktningstider kan undvikas. I rapporten föreslår Arbetsgruppen bland annat att det in-

förs en laglig rätt för häktade till minst två timmars mänsklig kontakt per dag genom 

exempelvis samsittning och vistelse i gemensamhet.194 Det finns enligt arbetsgruppen 

inte något hinder mot att en häktad har kontinuerlig kontakt med exempelvis häktesper-

sonal, med polisens utredare eller med sin försvarare. Frågan om att möjliggöra att häk-

tade åtminstone har tillgång till två timmars mänsklig kontakt per dag är, enligt rappor-

ten, uteslutande en resursfråga.195 

                                                
191 SOU 2011:45, s. 217. 
192 SOU 2011:45, s. 222 f. 
193 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner. 
194 Ang. begreppen samsittning och gemensamhet i detta samanhang, se KVFS 2011:2, ”Så kallad sam-
sittning, dvs. att en intagen under viss tid på dagtid vistas tillsammans med någon annan eller några andra 
intagna i ett bostadsrum, utgör inte gemensamhet om samsittning endast kan erbjudas med en annan inta-
gen”. 
195 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s. 59. 
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I rapporten ställer sig arbetsgruppen bakom det förslag som Förundersökningsut-

redningen lade fram avseende en ökad dokumentation av förundersökningsförhör med 

hjälp av ljud- och bildupptagning.196 Dessutom anser arbetsgruppen att åklagarmyndig-

heten bör föreslå en lagändring som gör det möjligt att hålla ingående förhör med den 

misstänkte redan vid häktningsförhandlingen som dokumenteras med ljud- och bildupp-

tagning.197 

 

                                                
196 Ang. Förundersökningsutredningens förslag se ovan, 5.1.2 Förundersökningsutreningen.  
197 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s. 6. 
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Kapitel 6 – Något om restriktioner för häktade i 

svensk rätt ur ett folkrättsligt perspektiv 

 

6.1 Inledning 
Som nämnts ovan meddelade CPT nyligen att kommittén planerar ett nytt besök i Sve-

rige under år 2015.198 Besöket blir kommitténs sjätte i ordningen sedan första besöket år 

1991. Som konstaterats ovan har CPT:s grundläggande kritik avseende den frekventa 

användningen av restriktioner för häktade varit snarlik efter samtliga besök i Sverige. 

Detta trots att Sverige genom åren vidtagit vissa lagändringar för att tillmötesgå CPT:s 

synpunkter. Sedan kommitténs förra besök år 2009 har Sverige infört en ny häkteslag. 

Lagändringen innebär bland annat en möjlighet att överklaga tingsrättens beslut avse-

ende enskilda restriktioner. Om denna lagändring har resulterat i några faktiska föränd-

ringar avseende användningen av restriktioner får anses tveksamt.199 

Eftersom inga grundläggande förändringar har gjorts i svensk rätt sedan CPT:s sen-

aste besök och andelen häktade med restriktioner är fortsatt hög finns det risk att de 

synpunkter och rekommendation som CPT tidigare lämnat i dess rapporter kommer 

återupprepas även vid kommande besök. Det är rimligt att fråga sig mot bakgrund av 

den kritik som bland annat CPT lämnat innebär att den svenska regleringen kan anses 

strida, eller kan komma att anses strida, mot Europakonventionens absoluta förbud i 

artikel 3 mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Oav-

sett hur frågan besvaras kan vidare frågas vilka folkrättsliga förpliktelser som Sverige 

kan anses ha att tillmötesgå kritiken i CPT:s rapporter. Dessa båda frågor ska utredas 

vidare nedan, för att sedan närmare diskutera huruvida de lagändringar och lagförslag 

som presenterats under senare år kan resultera medföra ett minskat behov av använd-

ning av restriktioner i svensk rätt. Avslutningsvis redogörs kort för vilka eventuella slut-

satser som kan göras med beaktande av den föregående diskussionen. 

                                                
198 CPT, Press Release Strasbourg, 20.03.2014. 
199 Se t.ex. SOU 2011:29, s. 320. 
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6.2 Sveriges efterlevnad av Europakonventionen 

6.2.1 Kränkning av artikel 3 Europakonventionen 

Som ovan nämnts kritiserade CPT Sveriges användning av restriktioner redan vid dess 

första besök år 1991. Isolering av frihetsberövade kan enligt kommittén under vissa 

omständigheter utgöra omänsklig och förnedrande behandling. All form av isolering ska 

ske under så kort tid som möjligt. I dess senaste rapport konstaterar CPT att det återstår 

mycket att göra för att säkerställa att användningen av restriktioner i Sverige sker un-

dantagsvis snarare än regelmässigt.200 

Häktade personer befinner sig i en mycket utsatt situation och Europadomstolens 

krav på när en behandling eller bestraffning ska anses utgöra en kränkning av artikel 3 

anses vara lägre för denna kategori av frihetsberövade. Europadomstolen har också 

klargjort att det lidande eller den förnedring som behandlingen eller bestraffningen in-

nebär under alla omständigheter måste gå utöver vad som är oundvikligt i samband med 

en legitim behandling eller bestraffning.201 

Det kan konstateras att miniminivån för när Europadomstolen ska anse artikel 3 till-

lämplig är förhållandevis hög. Att artikel 3 är ett absolut förbud kan motivera ett sådant 

högt satt krav. I fallet Rohde mot Danmark kom Domstolen fram till att ingen kränkning 

av artikel 3 förelegat när den frihetsberövade befunnit sig i isoleringscell under knappt 

ett års tid.202 Europadomstolens praxis tyder på att den isolering som typiskt sätt an-

vänds i de europeiska straffrättsliga systemen normalt inte kränker artikel 3 Europakon-

ventionen.203 

Europadomstolen tar hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda 

fallet, faktorer så som kön, ålder och hälsa på offret kan få betydelse i denna bedöm-

ning. Bedömningen är därför relativ till sin natur.204 Det kan därför anses gagnlöst att 

här försöka förutse vad en prövning av Domstolenen i frågan om svensk rätt strider mot 

artikel 3 skulle resultera i. En sådan diskussion blir alltför hypotetisk. Det kan emeller-

tid inte uteslutas att Europadomstolen, under vissa omständigheter, i framtida skulle 

kunna komma fram till att Sverige i ett enskilt fall kränker artikel 3. I synnerhet får detta 

anses gälla i fall som avser ungdomar som är häktade med restriktioner. Som nämnts 
                                                
200 Se ovan 4.2.3 CPT:s besök i Sverige år 1991 samt 4.2.6 CPT:s besök i Sverige år 2009. 
201 Se ovan 2.2.3 Artikel 3 Europakonventionen. 
202 Se ovan 2.2.4 Frihetsberövade och isolering, Europadomstolens praxis. 
203 Jfr Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, Law of the european convention on human rights, s. 97. 
204 Jfr Selmouni v. France, para. 101. 
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ovan anser CPT att frihetsberövande av ungdomar under isoleringsliknande förhållan-

den är en drakonisk åtgärd.205 

Utifrån CPT:s rapporter är det dock den frekventa användningen av restriktioner 

som genomgående verkar utgöra kommitténs största oro. Ett sådant problem är inte 

nödvändigtvis något som i sig kommer kunna påverka Europadomstolens prövning i ett 

enskilt fall, men som kommittén anser att Sverige bör komma till rätta med. 

6.2.2 Skyldighet att följa rekommendationer från CPT 

CPT ska, som ovan nämts, genom besök i Europarådets medlemsstater undersöka hur 

personer som berövats sin frihet behandlas i syfte att, om möjligt, förstärka sådana per-

soners skydd mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-

ning.206 För att fullgöra denna funktion strävar kommittén efter att ha en fortlöpande 

dialog med medlemsstaterna avseende bland annat förhållandena på nationella häkten. 

Kommittén är ett icke-juridiskt organ och, som tidigare konstaterats, har dess rekom-

mendationer, synpunkter och kritik mer en rådgivande karaktär. Om en medlemsstat 

underlåter att samarbeta eller vägrar förbättra situationen mot bakgrund av kommitténs 

rekommendationer kan CPT som sitt enda sanktionsmedel göra ett offentligt uttalande. 

Således följer ingen omedelbar juridisk skyldighet att följa CPT:s rekommendationer. 

Kommitténs begränsade sanktionsmedel kan förklaras av dess komplimenterande funkt-

ion till Europadomstolens dömande roll.207 

I dess regelbundna rapporter efter besök i Sverige har CPT uttryckt en oro avseende 

den inverkan som restriktioner kan ha på häktades mentala och fysiska hälsa. Längre 

perioder av isolering framkallar enligt kommittén bland annat tidsförvirring, koncentrat-

ionsproblematik, minnesstörningar, nedsatt kommunikationsförmåga samt olika soma-

tiska krämpor.208 I en rapport som på uppdrag av Kriminalvården utredde den psykiska 

hälsan hos häktade med restriktioner i Sverige ifrågasattes om inte de risker för psykisk 

ohälsa som kan följa av isolering kan utgöra ett rättssäkerhetsproblem.209 En person 

med depression eller ångesttillstånd har enligt rapporten nedsatt förmåga att delta i för-

hör, läsa förundersökning, kommunicera med sin advokat och uppträda i rätten. Det 

finns en tydlig risk att den tilltalades förmåga att under sådana förhållanden försvara sig 
                                                
205 Se ovan, 4.2.6 CPT:s besök i Sverige år 2009. 
206 Art. 1 Europarådets tortyrkonvention. Se även ovan, 2.2.2 Europarådets tortyrkommitté. 
207 Se ovan, 2.2.2 Europarådets tortyrkommitté. 
208 Se t.ex. ovan, 4.2.6 CPT:s besök i Sverige år 2009. 
209 Se ovan, 3.3.3 Häktning med restriktioner, Restriktioner i praktiken. 
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i en straffrättslig process allvarligt kan påverkas negativt. Förenligheten med en sådan 

ordning och den konventionsskyddade rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 

Europakonventionen är betänklig. Var och en ska enligt bestämmelsen betraktas som 

oskyldig till dess hans eller hennes skuld lagligen fastställts samt ha möjlighet att förbe-

reda sitt försvar.210 

De rekommendationer och synpunkter avseende restriktioner för häktade som CPT 

lämnat i dess rapporter har framförallt gått ut på att motverka att så stor andel av häk-

tade i Sverige får inskränkningar på deras möjlighet att kontakta omvärlden. CPT anser 

att åläggande av restriktioner ibland har framstått ske rutinmässigt i svensk rätt utan att 

det verkliga behovet för dessa inskränkningar prövas.211 Som redan konstaterats tyder 

mycket på att de lagändringar som gjorts i svensk rätt genom åren inte har fått någon 

påtaglig praktisk effekt. I förarbetet till den nya häkteslagen klargjorde regeringen att 

det grundläggande samhällsintresset av att kunna bedriva en effektiv brottsutrednings-

verksamhet motiverar att en häktad person kan meddelas inskränkningar i rätten att kon-

takta omvärlden. På grund av det direkta och påtagliga integritetsintrång som detta in-

nebär för den häktade, anser regeringen, det av största vikt att restriktioner används med 

största möjliga restriktion.212 Nödvändigheten av att hitta en korrekt balans mellan 

brottsutredningarnas effektivitet och de frihetsberövades rättigheter har också poängte-

rats av CPT. 

Enligt Kriminalvårdens senaste årsrapport framgår att andelen häktade är fortsatt 

hög och utifrån CPT:s standarder och tidigare rapporter finns det risk att kommittén 

även i framtiden kommer anse att Sverige ännu inte hittat denna nödvändiga balans. 

Med hänsyn till att CPT:s generella kritik avseende användningen av restriktioner har 

varit återkommande genom åren, och till den allvarliga psykiska påverkan dessa in-

skränkningar kan innebära för den häktade, finns det ur ett folkrättsligt perspektiv ett 

tydligt behov av att Sverige tar allvarligt på kommitténs rekommendationer, synpunkter 

och kritik. Den skyldighet som medlemsstaterna har att samarbeta med CPT får anses 

fordra att Sverige i högre grad än idag försöker tillmötesgå kommitténs synpunkter. En 

förändring av svensk lagstiftning får ur ett folkrättsligt perspektiv anses påkallad. 

                                                
210 Se ovan, 2.2.1 Introduktion. 
211 Se ovan, 4.2.6 CPT:s besök i Sverige år 2009. 
212 Se ovan, 5.2.1 Ny häkteslag. 
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6.3 Några utmaningar för svensk rätt avseende restriktioner för häktade 

6.3.1 Domstolens prövning av enskilda restriktioner 

Det förslag som Häktesutredningen presenterade år 2006, vilket senare även bland annat 

förundersökningsutredningen och riksåklagarens arbetsgrupp har ställt sig bakom, gick 

ut på att åklagaren, samtidigt som häktesfrågan prövas skulle ange vilka enskilda re-

striktioner han eller hon avsåg att använda, samt i den mån det inte skulle vara till men 

för utredningen, skälen till att restriktionerna i fråga var nödvändiga.213 Enligt nu gäl-

lande rätt ska åklagaren muntligen lägga fram grunderna för häktning och restriktioner. 

Domstolen ska sedan ta ställning till om åklagaren ska ges ett generellt tillstånd att 

meddela restriktioner. 

Syftet med Häktesutredningens förslag var att behovet av enskilda restriktioner re-

gelmässigt skulle bli föremål för prövning av tingsrätten varje gång domstolen fattar 

beslut om häktningsfrågan. En sådan ordning skulle, enligt utredningen, vara ägnat att 

förhindra såväl att restriktioner åläggs slentrianmässigt som att det fattas beslut om 

andra restriktioner än sådana som är som nödvändiga.214 Åklagaren skulle med en sådan 

ordning vara tvungen att vid varje domstolsförhandling närmare motivera för rätten var-

för det finns behov av en enskild restriktion och rätten skulle därmed få bättre möjlighet 

att bedöma det specifika behovet. 

Som tidigare konstaterats ansåg regeringen, med hänsyn till de begränsade fördelar 

som utredningsförslaget skulle innebära och till att även då gällande ordning tillgodosåg 

de högt uppsatta rättssäkerhetskraven, att behovet och effektiviteten av förändringen 

kunde ifrågasättas.215 Häktesutredningens förslag ledde således inte till någon ändring i 

den frågan. 

Genom den nya häkteslagen som trädde i kraft år 2010 infördes en möjlighet för 

häktade att, efter att tingsrätten på den häktades begäran prövat åklagarens beslut om 

enskilda restriktioner, kunna överklaga tingsrättens beslut till hovrätten. Eftersom det 

visat sig att möjligheten för häktade att begära tingsrättens prövning av enskilda restrikt-

ioner har används ytterst sällan,216 är det enligt min mening litet som talar för att möj-

ligheten att överklaga ett sådant beslut till hovrätten inte heller kommer användas i nå-

                                                
213 SOU 2006:17, s. 126 ff. Se ovan, 4.2.5 CPT:s besök i Sverige år 2003. 
214 SOU 2006:17, s. 128. Se ovan, 4.2.5 CPT:s besök i Sverige år 2003. 
215 Se ovan, 5.2.1 Ny häkteslag. 
216 Se SOU 2006:17, s. 127. 
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gon större utsträckning. Det får därför anses tveksamt om den nya häkteslagen kommer 

få några betydliga praktiska effekter för restriktionsanvändningen i stort. 

Häktesutredningens förslag skulle, enligt min mening, öka kraven på både åklagare 

och domstolen att regelbundet pröva behovet av enskilda restriktioner i högre grad än 

vad som sker idag. Regeringens invändning grundar sig framförallt på att gällande ord-

ning redan ger den häktade möjlighet att få enskilda restriktioner prövade av domstol 

och att det därför bara är en fråga om vem som ska ta initiativ till prövningen. Utred-

ningens förslag skulle därför, enligt regeringen, inte leda till några praktiska förändring-

ar. Regeringens slutsats kan ifrågasättas. Med hänsyn till att rätten att få enskilda re-

striktioner prövade inte används i någon större grad i praktiken skulle en obligatorisk 

prövning, åtminstone i teorin, innebära en stor förändring. 

Vilken praktisk förändring en sådan reform skulle få är beroende av de rättstilläm-

pande aktörerna, i synnerhet domstolen och åklagare. Om det inte krävs av åklagaren att 

utförligt motivera sina grunder till de enskilda restriktionerna skulle även en sådan 

lagändring riskera att endast få marginell effekt. Redan med gällande ordning kan dom-

stolen kräva att åklagaren tydligt motiverar behovet av restriktioner. Domstolen ska i sin 

bedömning pröva behovet och proportionaliteten av restriktionerna. Med hänsyn till den 

höga andel häktade som är ålagda restriktioner idag, framstår det som att svenska dom-

stolar inte alltid ställer sådana krav på åklagaren i praktiken. Även den praktiska bety-

delsen av Häktesutredningens förslag kan därför, enligt min mening, ifrågasättas. 

6.3.2 Ökad dokumentation av förundersökningsförhör genom ljud- och bildupptagning 

I Förundersökningsutredningens slutbetänkande föreslås, som nämnts ovan, att förun-

dersökningsförhör i större utsträckning än idag ska dokumenteras genom ljud- och bild-

upptagning och att detta förfarande ska föreskrivas i lag.217 Även om utredningen inte 

primärt syftade till att behandla frågan om restriktionsanvändningen i svensk rätt kan 

förslaget ha viss inverkan inom detta område. Fördelarna med en ökad ljud- och bild-

dokumentation av förundersökningsförhör är framförallt, enligt utredningen, att det 

gynnar effektiviteten i den brottsutredande verksamheten samt stärker den enskildes 

rättsäkerhet.218 Som bekant kan åklagaren bland annat åberopa förundersökningsförhör 

då förhörspersonen vid huvudförhandlingen ändrar sina tidigare uppgifter, vägrar uttala 

                                                
217 Se ovan, 5.1.2 Förundersökningsutredningen. 
218 Se ovan, 5.1.2 Förundersökningsutredningen. 
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sig eller gör gällande att förundersökningsförhöret inte gått rätt till.219 Om förundersök-

ningsförhöret kan läggas fram genom ljud- och bildupptagning har rättens ledamöter 

bättre förutsättningar att värdera de åberopade uppgifterna från förundersökningen jäm-

fört med om åklagaren läser upp vad som tidigare sagts ur förundersökningsprotokollet. 

En större användning av ljud- och bildupptagning under förundersökningen ger rät-

tens ledamöter bättre förutsättningar att värdera förundersökningsförhöret genom att de 

kan ta del av tonfall, röstläge, mimik och gester hos förhörspersonen. Domstolen skulle 

då i större utsträckning kunna ge uppgifter som framkommit vid förundersökningsför-

höret högre bevisvärde. I förlängningen skulle en sådan ordning kunna innebära att be-

hovet av restriktioner för häktade anses lägre eftersom rätten inte är lika bunden endast 

till vad som framkommer i förhör vid huvudförhandlingen. Med vetskapen om att för-

undersökningsförhören kan läggas fram med ljud- och bildupptagning vid huvudför-

handlingen skulle både åklagare och domstol kunna anse det mindre befogat att ålägga 

restriktioner för en häktad fram till huvudförhandlingen. 

Det bör emellertid erinras om att de grundläggande principer som ska styra den 

svenska straffrättsprocessen alltjämt kommer påverka domstolens värdering av förun-

dersökningsförhör även om förhöret presenteras med ljud- och bildupptagning. Att en 

person hörs direkt inför rätten anses förbättra domstolens möjlighet att värdera betydel-

sen av utsagan.220 Principerna om omedelbarhet och muntlighet har ansetts utgöra de 

bästa garantierna för en korrekt bevisvärdering. Hur förhöret presenteras har således 

betydelse för värderingen och kan således anses utgöra en begränsning av principen om 

den fria bevisvärderingen.221 

Hur ett förhör presenteras för domstolen har även visat sig kunna påverka trovär-

digheten hos förhörspersonen.222 Förhör som sker direkt inför domstolen tenderar leda 

till att beslutsfattare gör en mer positiv bedömning av förhörspersonen jämfört med om 

förhöret presenteras genom exempelvis videoformat.223 Förhörspersonen uppfattas 

bland annat som mer trovärdig (exempelvis mer sympatisk och tillmötesgående) om de 

hörs direkt i rättssalen jämfört med att de hörs via video. Information tenderar att bli 

mer övertygande ju mer levande den uppfattas som. Ju närmare tid och rum vittnesmålet 

                                                
219 Se ovan, 3.2.2 Förhör och principen om bevisomedelbarhet. 
220 Se ovan, 3.2.2 Förhör och principen om bevisomedelbarhet. 
221 Se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 28. 
222 Landström, Willén & Bylander, SvJT 2012, s. 197. 
223 Landström, Willén & Bylander, SvJT 2012, s. 197. 
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sker desto mer trovärdigt kommer det att bedömas av domstolen.224 Samtidigt ger den 

beteendevetenskapliga forskningen stöd för att förhör i bevishänseende bör hållas så 

snart som möjligt efter den händelse som förhöret avser har inträffat.225 Tidsfaktorn är 

därför relevant när det kommer till att avgöra tillförlitligheten i utsagan.226 Det således 

kan konstateras att frågor som berör bevisning och den fria bevisvärderingen är kompli-

cerade, en mer djupgående analys av frågan går emellertid utanför uppsatsens syfte. 

Med hänsyn till framförallt omedelbarhetsprincipens centrala ställning i den 

svenska straffrättsliga ordningen är det sannolikt att domstolar kommer att vara fortsatt 

restriktiva att tillmäta uppgifter som framkommit under förundersökningsförhör något 

avgörande bevisvärde om uppgifterna skiljer sig från vad som framkommer i förhör 

direkt vid huvudförhandlingen. Det finns åtminstone skäl till tvivel att en ökad använd-

ning av ljud- och bildupptagning av förundersökningsförhör skulle innebära ett minskat 

behov av att ålägga restriktioner för häktade. En sådan vidhållen restriktiv hållning från 

domstolarna får, enligt min mening, anses rimlig. Avsteg från grundläggande principer 

som styr svensk straffprocess bör framförallt ske på initiativ av lagstiftaren. 

6.4 Slutsats 
I uppsatsen har flera gånger konstaterats att frågan om den svenska användningen av 

restriktioner för häktade har uppmärksammats av CPT vid samtliga besök i Sverige se-

dan år 1991. Den isolering som restriktionerna innebär kan, enligt kommittén, under 

vissa omständigheter utgöra omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

och riskerar att kränka förbudet i artikel 3 Europakonventionen. 

Även om CPT är ett icke-juridiskt organ och dess rapporter främst åsyftar att hjälpa 

Europarådets medlemsstater att undvika kränkningar av artikel 3 i framtiden, bör kriti-

ken tas på stort allvar. De hälsomässiga risker som är förknippade med isolering är tyd-

liga både enligt utländska och svenska rapporter. Att CPT:s kritik i detta avseende har 

varit återkommande under en längre tid och att Sverige har en skyldighet enligt Euro-

parådets tortyrkonvention att samarbeta med kommittén, tyder på att Sverige vid en 

sammantagen bedömning i högre grad än vad som görs idag bör försöka anpassa svensk 

rätt i syfte att bättre tillmötesgå CPT. 

                                                
224 Landström, Willén & Bylander, SvJT 2012, s. 197 ff (särskilt s. 203 med hänvisningar till olika stu-
dier). 
225 Se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 245. 
226 Se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 245. 
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De lagändringar som Sverige vidtagit efter CPT:s besök har inte genererat några 

stora praktiska förändringar i användningen av restriktioner i svensk rätt. Framförallt är 

andelen häktade med restriktioner fortsatt hög vilket talar emot CPT:s utgångspunkt att 

isolering endast ska användas i undantagsfall, inte regelmässigt. Under senare år har 

olika lagförslag diskuterats vilka kan direkt eller indirekt påverka användningen av re-

striktioner. Ovan har några av dessa ändringsförslag diskuterats. Även om sådana re-

former skulle kunna få positiva konsekvenser för bedömningen av om restriktioner ska 

anses nödvändiga i ett enskilt fall, kan den praktiska effekten av sådana reformer ifråga-

sättas. 

De grundläggande principer, i synnerhet omedelbarhetsprincipen, som styr den 

svenska straffrättsliga processen förutsätter att förhör vid huvudförhandlingen är så san-

ningsenliga som möjligt. Det är framförallt de uppgifter som lämnas i förhör vid huvud-

förhandlingen som rättens ledamöter grundar sin bedömning på. Att inskränka häktades 

möjlighet att påverka andra tilltalade, målsägande och vittnen är därför ett viktigt verk-

tyg för att försäkra att korrekta uppgifter lämnas. Så länge som omedelbarhetsprincipen 

gäller och innan förhör under förundersökningen tillmäts högre bevisvärde än i dag 

kommer det vara nödvändigt att vissa misstänkta häktas med restriktioner på möjlighet-

en att kontakta omvärlden. 

I det lagstiftningsarbete som följt efter CPT:s besök i Sverige är det tydligt att den 

processrättsliga ordning som gäller för brottmål har satt ramarna för vilka ändringar som 

har ansetts möjliga. Ändringar av grundläggande processrättsliga principer, så som 

omedelbarhetsprincipen, har inte diskuterats nämnvärt i lagstiftningsarbetet. Den 

svenska regeringen tydliggör i sitt senaste svar till CPT att, då man bedömer frågor rö-

rande den svenska användningen av restriktioner är det viktigt att hålla i minnet att 

omedelbarhetsprincipen tillämpas i svensk straffprocessrätt.  

Om Sverige vill få till stånd en reell ändring i restriktionsanvändningen är det vik-

tigt att fortsätta utreda frågan. När frågan utreds bör, enligt min mening, även övervägas 

vilken funktion omedelbarhetsprincipens, och andra styrande straffprocessrättsliga prin-

cipers ska ha i svensk rätt. Givetvis måste de viktiga värden som dessa principer syftar 

till att skydda beaktas vid en sådan utredning. Förändringar inom straffprocessrätten 

måste vara väl övervägda och beakta rättssäkerhetsaspekter. En förändring av den 

svenska lagstiftningen får emellertid ur ett folkrättsligt perspektiv anses påkallad. 

Mycket av den grundläggande kritik som CPT framförde vid dess första besök i Sverige 
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år 1991 återupprepades vid kommitténs besök år 2009. När CPT nästa år besöker Sve-

rige på nytt finns det en risk att liknande kritik återigen kommer att framföras. 
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7. Sammanfattning 

 

Flera internationella traktat reglerar förbudet mot tortyr och liknande omänsklig behand-

ling eller bestraffning. Förbudet, så som det stadgades redan i FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna från år 1948, har genom åren haft stor betydelse för ut-

vecklingen av andra globala och regionala instrument. För Europarådets medlemsstater 

spelar två konventioner en särskilt viktig roll inom området, Europakonventionen och 

Europarådets tortyrkonvention. Europakonventionens artikel 3 innehåller ett absolut 

förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Euro-

parådets tortyrkonvention ger ett särskilt expertorgan, Europarådets tortyrkommitté 

(CPT), rätt att genom besök i medlemsstaterna undersöka hur personer som berövats 

friheten behandlas med avsikt att förstärka dessa personers skydd mot tortyr och 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Vid CPT:s samtliga fem besök i Sverige har kommittén uppmärksammat den 

svenska användningen av så kallade restriktioner för häktade. Enligt svensk rätt kan en 

häktad persons kontakt med omvärlden inskränkas genom restriktioner om det förelig-

ger en risk för att den misstänkte förstör bevisning eller på annat sätt försvårar förunder-

sökningen. Att den häktade åläggs restriktioner innebär att han eller hon befinner sig i 

mer eller mindre isoleringsliknande förhållanden. Enligt CPT kan sådan isolering under 

vissa omständigheter utgöra omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Kommittén medger att användning av isolering ibland kan motiveras, men endast i un-

dantagssituationer. I dagens svenska häkten är, liksom vid CPT:s första besök år 1991, 

ungefär hälften av de häktade ålagda med restriktioner. 

Sverige har efter CPT:s besök vidtagit flera lagändringar avseende användningen av 

restriktioner. Lagändringarna har emellertid inte genererat några stora praktiska föränd-

ringar på detta område. Europadomstolen har inte prövat huruvida den svenska restrikt-

ionsanvändningen i ett enskilt fall strider mot det absoluta förbudet i artikel 3 Europa-

konventionen. Med hänsyn till att CPT är ett icke-juridiskt organ vars rekommendation-

er och synpunkter framförallt är av rådgivande karaktär kan ifrågasättas om kommitténs 

kritik ska anses medföra några folkrättsliga skyldigheter för Sverige. 
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Europadomstolen har vid flera tillfällen fått anledning att bedöma frågan om isole-

ringsliknande förhållanden för frihetsberövade i ett enskilt fall utgör en kränkning av 

Europakonventionens förbud i artikel 3 mot tortyr och omänsklig eller förnedrande be-

handling eller bestraffning. För att artikel 3 ska vara tillämplig krävs enligt domstolen 

att behandlingen eller bestraffningen kännetecknas av betydande hårdhet och hänsyns-

löshet. Det lidande eller den förnedring som behandlingen eller bestraffningen innebär 

måste under alla omständigheter gå utöver vad som är oundvikligt i samband med en 

legitim behandling eller bestraffning. Med beaktande av Europadomstolens praxis kan 

konstateras att kravet för när artikel 3 ska anses kränkt är relativt högt ställt. Att kravet 

är högt ställt kan ses som en naturlig följd av att förbudet är absolut och att inga undan-

tag således medges. 

Vid sin bedömning tar Europadomstolen hänsyn till samtliga relevanta omständig-

heter i det enskilda fallet. Bedömningen är således relativ i sin natur. Det kan därför 

anses gagnlöst att försöka förutse hur Europadomstolen skulle bedöma den svenska an-

vändningen av restriktioner i ett enskilt fall. Det kan emellertid noteras att Europakon-

ventionen, enligt Europadomstolen, är ett levande instrument som ska tolkas i ljuset av 

rådande uppfattningar om mänskliga rättigheter inom Europa. Om kraven på starkare 

skydd för mänskliga rättigheter ökar kan bedömningen av vad som utgör en kränkning 

av artikel 3 således komma att sänkas. Viss utveckling kan anas mot att CPT:s arbete får 

allt större betydelse för Europadomstolens bedömningar i fall som avser frihetsberö-

vade. Domstolens strängare bedömning i sådana fall kan delvis förklaras av den ökade 

förståelse och kunskap som CPT:s rapporter har bidragit med. Det kan inte uteslutas att 

Europadomstolen, under vissa omständigheter, i framtiden skulle kunna komma fram 

till att Sverige handlat i strid med förbudet i ett enskilt fall. I synnerhet får en sådan risk 

anses föreligga vad avser fall där ungdomar är häktade med restriktioner. 

Oavsett vad ett eventuellt avgörande från Europadomstolen i framtiden skulle resul-

tera i, bör CPT:s kritik av flera anledningar tas på stort allvar. Vid kommitténs samtliga 

besök i Sverige har framförallt kritiken riktats mot att en så stor andel av de häktade har 

restriktioner. Detta tyder enligt kommittén på att ingen riktig prövning av behovet av 

restriktioner görs. Sverige har genom Europarådets tortyrkonvention en skyldighet att 

samarbeta med kommittén. Med hänsyn till de psykiska och fysiska risker som är för-

knippade med isolering får Sverige anses ha en förpliktelse att i högre grad än idag till-

mötesgå kommitténs rekommendationer och synpunkter. Litet tyder på att andelen häk-
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tade kommer ha minskat avsevärt vid CPT:s kommande besök år 2015. En förändring 

av svensk lagstiftning får utifrån ett folkrättsligt perspektiv anses påkallat. 

På senare år har ett antal lagförslag presenterats som direkt eller indirekt kan på-

verka användningen av restriktioner för häktade i svensk rätt. I uppsatsen diskuteras 

framförallt två av förslagen. Det ena förslaget föreskriver att domstolen ska pröva vilka 

enskilda restriktioner som åklagaren ska tillåtas använda. Enligt gällande rätt kan dom-

stolen endast ge ett generellt tillstånd för åklagaren att meddela restriktioner, det är se-

dan upp till åklagaren att avgöra vilka specifika inskränkningar som ska åläggas. Det 

andra förslaget förespråkar en ökad användning av ljud- och videoupptagning av förun-

dersökningsförhör. En sådan ändring skulle bland annat ge rättens ledamöter bättre för-

utsättningar att bedöma bevisvärdet av en uppgift som har lämnats av en förhörsperson i 

ett tidigt stadium under förundersökningen men som sedan ändras eller förnekas vid 

huvudförhandlingen. Båda förslagen kan i sig ses som steg i riktning mot att bättre till-

mötesgå CPT:s kritik. Det kan emellertid ifrågasättas om de kommer innebära några 

praktiska förändringar i behovet av att använda restriktioner. Den svenska straffprocess-

rätten styrs av vissa principer, däribland omedelbarhetsprincipen, som måste beaktas när 

frågor om restriktioner för häktade behandlas. 

I svensk rätt ska domstolar tillämpa en fri bevisvärdering. För att möjliggöra en kor-

rekt bevisvärdering bygger den svenska rättsprocessen på några grundläggande princi-

per. Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen endast ska grunda en dom på vad 

som framkommit vid huvudförhandlingen. Uppgifter som exempelvis ett vittne har 

lämnat under förundersökningen har således normalt lägre bevisvärde än uppgifter som 

lämnas vid huvudförhandlingen. Att inskränka häktades möjlighet att påverka andra 

tilltalade, målsägande och vittnen är därför ett viktigt verktyg för att säkerställa att kor-

rekta uppgifter lämnas. Så länge omedelbarhetsprincipen gäller och förhör under förun-

dersökningen tillmäts så pass lågt bevisvärde kommer det vara nödvändigt att vissa 

misstänkta häktas med restriktioner på möjligheten att kontakta omvärlden. 

När CPT nästa år besöker Sverige för sjätte gången finns det en risk att den grund-

läggande kritik som återkommit sedan kommitténs första besök år 1991, återigen kom-

mer att framföras. I uppsatsen förordas att Sverige fortsätter arbetet med att minska re-

striktionsanvändningen i syfte att bättre uppfylla folkrättsliga förpliktelser. Samtidigt 

som frågan om användningen av restriktioner utreds bör även övervägas vilken funktion 

omedelbarhetsprincipen och andra styrande straffprocessrättsliga principer ska ha i 

svensk rätt. 
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