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Sammanfattning 

I likhet med svensk lag saknar Europakonventionen reglering avseende högsta möjliga 

häktningstid. Huruvida en häktningstid varit skälig har egentligen inte prövats av den svenska 

domstolen medan Europadomstolen har en omfattande praxis där frågan om skälig 

häktningstid prövats. Den övergripande frågeställningen har under uppsatsen varit om svenska 

häktningstider är skäliga mot bakgrund av Europakonventionens bestämmelser. För att 

bemöta frågan har en rättsdogmatisk metod används där både beslut från JK och andra organ 

studerats för att kompensera för avsaknaden av lämplig juridisk litteratur. Utöver det har 

rättsfall från Europadomstolen samt den svenska domstolen presenterats som till viss del 

berör frågan. Ur den svenska praxisen har fall som rör grov brottslighet framställts med 

anledning av att processförfarandet vid grövre brottslighet i allmänhet leder till långa 

häktningstider.  
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Inledning  

Ett frihetsberövande är det mest ingripande tvångsmedlet som kan riktas mot en enskild. 

Individens grundläggande rätt till frihet fråntas och den häktade, vid beslut om restriktioner, 

isoleras på obestämd tid. I svensk rätt saknas en tydlig reglering beträffande häktningstid, 

därav finns ingen gräns på hur lång tid en person får hållas frihetsberövad. Enligt tidigare 

åtaganden är Sverige bunden av Europakonventionens bestämmelser, konventionen uppställer 

i likhet med svensk lag inte heller en tidsgräns på häktningstid. Europadomstolen har till 

skillnad från den svenska domstolen prövat frågan om skälig häktningstid i otaliga fall och 

har utöver detta uppställt vägledande principer som konventionsstaterna ska följa vid en 

bedömning av frågan. Avsaknad av en bestämd tidsbegränsning kan leda till långa 

häktningstider och Sverige har vid ett flertal tillfällen fått kritik från olika konventionsorgan. 

Den främsta problematiken tycks vara att frågan om skälig häktningstid överhuvudtaget inte 

prövats av svenska myndigheter. I en uppsats som skrevs 2008 behandlades frågan om skälig 

häktningstid, under denna uppsats studerade författaren mål som prövats under 

omhäktningsförhandlingarna och analyserade huruvida omhäktningar tillräckligt motiveras.  

Jag har emellertid gjort en komparativ analys mellan den svenska och Europadomstolens 

praxis. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att utreda om svenska häktningstider är 

förenliga med Europakonventionens bestämmelser. Utöver det undersöka vad som enligt 

svensk lag avses med skälig häktningstid och slutligen redogöra för konsekvenserna, i form 

av skadeståndsanspråk, av långa häktningstider.  

 

Metod 

Under uppsatsen har en rättsdogmatisk metod används där lagar, propositioner, rättsfall samt 

doktrin studerats.  Därutöver har information hämtats från Justitiekanslerns och 

Riksåklagarens hemsida. Beslut från Justitiekanslern har varit av intresse när 

skadeståndsanspråk, med anledning av frikännande domar, riktats mot staten. Riksåklagaren 

har lämnat yttranden beträffande häktningstider och detta material har studerats för att främja 

granskningen av oskäliga häktningstider. Rättsfallen som studerats har inte berört frågan om 

skälig häktningstid utan har i stället presenterats i uppsatsen för att exemplifiera svenska 

häktningstider. Emellertid har Europadomstolen prövat frågan om skälig häktningstid och 

dessa rättsfall är av denna anledning intressanta för uppsatsen. Med anledning av att frågan 

om skälig häktningstid inte tidigare prövats har den juridiska litteraturen inte varit tillräckligt 

tillfredställande. Den Svenska jurist tidningen (SvJT) har varit en återkommande källa i 

uppsatsen med anledning av att det där publiceras vägledande domar från Europadomstolen.  
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1. Om häktning 

1.1 Allmänt om tvångsmedlet häktning 

Häktning är det mest ingripande personella tvångsmedlet i svensk processrätt. Reglerna kring 

häktningsförfarandet är föreskrivna i RB 24 kapitel. 
1
 För att underlätta tillämpandet av 

straffrättsliga regler har åklagaren tillgång till straffprocessuella tvångsmedel. Syftet med 

dessa tvångsmedel är att man vill garantera verkställandet av den straffrättsliga påföljden, ha 

möjlighet till att samla in bevis samt för att skydda allmänheten från eventuell fortsatt 

brottslighet. Med personella tvångsmedel menas åtgärder som rör personer, med detta avses 

bland annat kroppsvisitation, reseförbud samt häktning. Reella tvångsmedel är benämningen 

på åtgärder som i stället avser föremål, exempelvis husrannsakan och beslag. 
2
  

1.2 Reglering vid häktning 

Den som är misstänkt för brott på sannolika skäl där brottets påföljd är fängelse i ett år eller 

därutöver får häktas om det med hänsyn av brottets beskaffenhet samt annan omständighet 

finns risk för att den misstänkte:  

1. avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara) 

2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvåra sakens utredning 

(kollusionsfara)  

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara).  

Om brottets påföljd är lindrigare än fängelse i två år ska häktning ske om det inte är uppenbart 

att skäl till häktning saknas. Häktning får enbart ske om skälen för åtgärden motsvarar det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller övriga intressen. Om 

den misstänkte antas dömas till enbart böter får häktning inte ske. Den som misstänks på 

sannolika skäl får dock häktas oberoende av brottets karaktär om: 

1. den misstänkte är okänd och vägrar uppge namn och hemvist eller om dennes uppgift 

antas vara osann eller 

2. om den misstänkte saknar hemvist i landet eller om risk föreligger att denne genom att 

bege sig från landet undandrar sig lagföring eller straff. 
3
 

1.3 Straffprocessuella principer 

När man prövar om den som arresterats ska häktas ska man ta hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. Principen innebär att det ska ske en övervägning mellan medel 

och mål. Man ska även överväga andra alternativ än häktning, speciellt vid fall där den 

häktade varit frihetsberövad under en längre tid. Det är av dessa anledningar 

omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om häktning eller beslut om fortsatt häktning 

strider mot proportionalitetsprincipen. 
4
 Ytterligare två principer är av betydelse vid 

beslutande om häktning, dessa kallas för ändamåls- och behovsprincipen. Ändamålsprincipen 

innebär att en myndighets användning av straffprocessuella tvångsmedel ska vara bundet till 

det ändamål för vilket tvångsmedlet har beslutats. Behovsprincipen betyder att en myndighet 

                                                           
1
 Gunnel Lindberg. Straffprocessuella tvångsmedel, när och hur får de användas?. Andra upplagan. 2009, 273 

2
 Per Carlson och Mikael Persson. Processrättens grunder. Sjunde upplagan. 2004, 61 

3
 Ulla Jacobsson. Lagbok i straffprocess. Första upplagan. 1996, 156 

4
 Lindberg. Straffprocessuella tvångsmedel. 299 
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får besluta om ett tvångsmedel om det föreligger behov för en sådan åtgärd och en mindre 

ingripande åtgärd är otillräcklig.
5
  

1.4 Om sannolika skäl 

Som jag tidigare nämnt måste en person vara misstänkt på sannolika skäl för att ett beslut om 

häktning ska tas. Sannolika skäl är ett förhållandevis lågt beviskrav, det krävs en högre 

misstankegrad för att åklagare ska besluta om att väcka åtal och betydligt starkare bevisning 

för en fällande dom. Att ge en korrekt beskrivning på innebörden av sannolika skäl är svårt. 

Enligt motiven ges en vägledning till begreppet genom att misstanken ska vara berättigad vid 

en objektiv bedömning. Sannolika skäl kan således även föreligga om en viss osäkerhet kring 

brottets händelseförlopp föreligger. Inte heller behöver den misstänktes roll i gärningen vara 

känd. 
6
 

1.5 Särskilda häktningsgrunder  

Det finns tre särskilda häktningsgrunder och dessa är flyktfara, kollusionsfara och recidivfara.  

Flyktfara innebär att det finns risk för att den misstänkte flyttar, gömmer sig eller ändrar sitt 

utseende så att det blir omöjligt eller svårare att få tag på den misstänkte. Häktningsgrunden 

kräver att en risk föreligger för att den misstänkte medvetet kommer hålla sig undan och 

därför är det inte tillräckligt att beslutet grundar sig på en misstanke om att personen kommer 

att bli svår att få tag på under utredning samt rättegång. Om det finns skäl att anta att personen 

kommer att begå självmord uppfylls kravet för flyktfara oberoende av annan bedömning som 

görs om den frihetsberövade. Vid riskbedömningen ska man bedöma om möjlighet finns för 

att avgöra målet i den tilltalades utevaro. Lagföring och straff ska som regel ske i Sverige men 

i vissa fall kan nordiska medborgare lagföras i respektive hemland. Detta är en ytterligare 

bedömning som bör göras när man prövar om konkret flyktfara föreligger. I övriga fall är 

möjligheten att få en person utlämnad till Sverige liten.  

Kollusionfara föreligger om den misstänkte antas försvåra utredningen genom att undanröja 

eller på annat vis påverka bevisningen. Denna häktningsgrunds främsta syfte är att säkra 

bevisningen. Man får inte grunda ett häktningsbeslut på detta enbart för att underlätta 

bevisinsamling till rättegången utan man ska ha en anledning till att anta att det finns en risk 

för den misstänkte kommer att bete sig illojalt och att dessa handlingar i sin tur leder till att 

utredningsarbetet försvåras. Om bevisning gömts undan eller förstörts anses man ha påverkat 

bevisningen. Vidare föreligger kollusionsfara om den misstänkte kan antas påverka 

utredningen i övrigt genom att påverka medgärningsmän, målsägande eller vittnen. 

Kollusionsfara föreligger dock inte om den misstänkte antas gömma undan till exempel 

stöldgods för att hindra att dess rätte ägare återfår egendomen. Erkänner den misstänkte sig 

skyldig till brottet saknas som regel en kollusionsrisk. Kollusionsrisken kan i brottsfall där 

fler medgärningsmän förekommer, trots ett erkännande, anses föreligga. 
7
 

 

 

 

                                                           
5
 Prop. 1988/89:124 s. 26 

6
 Roberth Nordh. Praktisk process IV. Första upplagan. 2007, 49 

7
 Nordh. Praktisk process IV. 52 
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Med recidivfara menas den häktningsgrund där risken för fortsatt brottslighet förekommer. 

Risken för återfall ska antas ske inom en kort tid, risk ska föreligga för att ett nytt brott ska 

begås innan den misstänkte lagförs för det häktningsgrundande brottet. Som regel ska 

återfallsrisken avse likartade brott eller annan allvarlig brottslighet. 
8
 Syftet med denna 

häktningsgrund är följaktligen att åtgärden ska förhindra en fortsatt brottslighet, denna 

häktningsgrund ska användas restriktivt. Man ska särskilt ta hänsyn till återfallsrisken om 

brottet utgör fara för annan person, någon annans egendom eller personliga integritet. 
9
  

 

En statlig offentlig utredning beträffande straffprocessuella tvångsmedel uttalade att man 

måste ta hänsyn till rättssäkerheten när man beslutar om häktning eller annan 

frihetsinskränkning. En grundläggande förutsättning för att rättssäkerheten ska garanteras är 

att varaktiga beslut rörande frihetsberövning ska fattas av domstol. Om en person sitter häktad 

under hela domstolsprocessen bör det därutöver krävas att målet avgörs inom en viss bestämd 

tidsfrist. 
10

 

 

1.6 Restriktioner  

 

Den häktade kan i vissa fall få sina rättigheter inskränkta genom att meddelas restriktioner om 

risken för kollusion föreligger. Beslut om restriktioner fattas av en förundersökningsledare 

eller av åklagaren. Den frihetsberövandes kontakter med omvärlden begränsas och det är 

åklagaren som avgör restriktionens omfattning. Restriktionens omfattning varierar och kan 

bland annat bestå av att den häktade inte får vistas med andra intagna. Därutöver kan rätten 

till att se på tv, läsa tidningar, sända brev, ta emot post, ringa anhöriga eller ta emot besök 

begränsas. Trots restriktioner kan den frihetsberövade alltid ta kontakt med sin offentliga 

försvarare via brev eller telefonsamtal. Kontakter mellan den häktade och dennes försvarare 

får heller aldrig avlyssnas eller på annat sätt granskas. Den som häktats kan begära att rätten 

prövar åklagarens beslut beträffande restriktioner som meddelats. 
11

 

 

1.7 Häktningsförfarandet 

 

Om ett anhållningsbeslut inte upphävs ska åklagaren lämna in en häktningsframställan till 

domstolen. Framställningen ska göras utan dröjsmål men senast klockan tolv den tredje dagen 

efter anhållningsbeslutet. 
12

 Framställningen ska innehålla uppgifter om det brott som 

misstanken avser, grunden för häktningsyrkandet samt tidpunkten för häktningen. Om 

åklagaren söker rättens tillstånd att meddela restriktioner ska det anges i framställningen. 
13

 

För att avgöra när en häktningsframställan ska göras måste man ta hänsyn till om det finns en 

tillräcklig utredning för att rätten ska kunna bedöma häktningsfrågan. Åklagaren får inte 

avvakta med att lämna in häktningsframställan med anledning av att på så sätt få fram en mer 

fullständig utredning genom att exempelvis söka efter försvunnet stöldgods. 
14

 Inte heller får 

åklagaren dröja med sin framställning för att undvika förhandling på helgdag eller att på annat 

sätt underlätta sitt arbete. 
15

  

                                                           
8
 Nordh. Praktisk process IV. 54 

9
 Prop. 1986/87:112. 31 

10
 SOU 2011:17. Slutbetänkande av förvarsutredningen. 78 

11
 SOU 2006:17. Betänkande av häktesutredningen. 52 

12
 Lindberg. Straffprocessuella tvångsmedel. 282 

13
 Nordh. Praktisk process, 66 

14
 JO 1950 s. 136 

15
 Prop. 1995/96:21 s. 13 
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Häktningsframställningen kan göras skriftligen eller muntligen, en muntlig framställning ska 

dokumenteras. 
16

 När häktningsframställningen inkommit till rätten ska domstolen hålla en 

häktningsförhandling. Detta bör ske utan dröjsmål men senast fyra dagar efter 

frihetsberövandet. 
17

 Domstolens prövning ska göras utifrån hur åklagaren formulerat 

yrkandet. Yrkandet kan bestå av fler brottsliga gärningar eftersom åklagaren har rätt att 

framställa yrkanden i första och andra hand. Domstolen är bunden av åklagarens åberopanden 

när de prövar häktningsframställningen såvida inte domstolen själv tar initiativ till att besluta 

om häktning. 
18

  

 

1.8 Prövning av häktningsfrågan 

 

Vid en bedömning av häktningsfrågan ska domstolen avgöra om det finns en grund för 

åklagarens påståenden. Vidare prövar domstolen om det anförda brottet uppfyller de krav som 

lagen ställer beträffande straffpåföljden. Och slutligen ska domstolen pröva om särskilda 

häktningsgrunder föreligger eller om det förekommer andra skäl till häktning.  Domstolen ska 

således inte grunda sin prövning på allmänna uppgifter om den anhållne eller andra generella 

antaganden om brottslingar. Bedömning av brottsmisstanke (sannolika skäl alternativt 

skäligen misstänkt) och prövning av häktningsgrunden görs var för sig. Det är viktigt att man 

inte blandar ihop dessa bedömningar eftersom en svag misstankegrad inte kan vägas emot en 

häktningsgrund som kollusionfara. Vid prövning av häktningsfrågan ska rätten alltid, 

oberoende av parternas yrkanden, bedöma om något annat mindre ingripande tvångsmedel är 

tillräckligt samt om eventuellt beslut om häktning skulle strida mot behovs- eller 

proportionalitetsprincipen. 
19

 Om rätten beslutar om häktning ska domstolen bestämma inom 

vilken tid åtal ska väckas. Tidsfristen får inte vara längre än vad som är nödvändigt, men 

domstolen har rätt att förlänga tidsperioden om åklagaren begär detta före tidens utgång. Om 

åtal inte väckts inom två veckor ska rätten så länge den häktade är frihetsberövad hålla ny 

förhandling i omhäktningsfrågan med högst två veckors mellanrum. Domstolen ska även se 

till att utredningen bedrivs så skyndsamt som möjligt. 
20

  

 

I förarbeten har uttalats att man med hjälp av regleringen i RB 24:18 och 24:19 undviker allt 

för långa häktningstider. Någon tydligare tidsbegränsning på häktningstidens längd har inte 

reglerats. Lagstiftaren ansåg att detta saknade någon större betydelse då domstolen oftast 

beslutar om tiden för åtalets väckande inom två veckor. Vidare är lagstiftaren av den 

uppfattningen att de nämnda paragraferna motsvarar de krav som Europakonventionen ställer 

genom att påtala att den frihetsberövade är berättigad till rättegång inom skälig tid. 
21

   

 

Kommentar  

I sin helhet prövar domstolen följaktligen om särskilda häktningsskäl föreligger, om den 

påstådda gärningen uppfyller kravet på straffskalan samt görs en bedömning av 

brottsmisstanken. Rätten värderar däremot inte bevisningen och på så sätt inte heller huruvida 

den bevisning som presenteras är tillräcklig för vidare häktning eller en fällande dom.  

 

 

                                                           
16

 Lindberg. Straffprocessuella tvångsmedel. 283 
17

 Carlsson. Processrättens grunder. 62, RB 24:13 
18

 Lindberg. Straffprocessuella tvångsmedel. 284 
19

 Lindberg. Processuella tvångsmedel. 117, 118 
20

 RB 24:18 
21

 Prop. 1986/87:112. 53 
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2. Europakonventionen 

 
2.1 Inledning 

 

Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter slår fast de grundläggande mänskliga 

rättigheterna som konventionsstaterna, bland annat Sverige, har enats om. Genom 

Europakonventionens bestämmelser ges enskilda möjligheten till att klaga vid den 

internationella domstolen, Europadomstolen, om man anser att medlemslandet varit bristfällig 

vid efterlevnad av konventionens krav. Ärenden som tas upp i Europadomstolen ska avse 

enskilda personer mot stat och ska som regel redan ha processats till högsta möjliga nationella 

instans.
22

  Då denna uppsats prövar frågan om skälig häktningstid är två artiklar i 

Europakonventionen av särskilt intresse. I konventionen finns bestämmelser som rör rätten 

om rättegång inom skälig tid och särskilt relevant för uppsatsen är artikel fem som ställer krav 

på rätten till frihet samt förutsättningarna för ett frihetsberövande. Likaså är artikel sex som 

avser bestämmelsen om rätten till en rättegång inom skälig tid av intresse. 

Europakonventionens artikel fem grundar sig på principen om att ett frihetsberövande måste 

stödjas på lag och inskränkningen måste grunda sig på vissa rättssäkerhetsgarantier, ett 

frihetsberövande får således inte ske om häktningen inte följer de krav som uppställs i 

konventionens femte artikel. 
23

  

 

2.2 Europakonventionens artikel 5 

 

1. Envar har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen må berövas sin frihet utom i 

följande fall och den ordning som lagen föreskriver: 

 

a) Då någon lagligen är berövad sin frihet efter fällande dom av behörig domstol. 

b) Då någon lagligen är arresterad eller eljest berövad sin frihet antagligen med 

anledning av att han underlåtit att uppfylla domstols lagligen givna föreläggande 

eller i ändamål att uppnå fullgöranden av någon i lag föreskriven skyldighet. 

c) Då någon lagligen är arresterad eller eljest berövad sin frihet för att ställas inför 

behörig rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha förövat brott, eller 

när det skäligen anses nödvändigt för att förhindra honom att begå ett brott eller att 

undkomma efter att ha gjort detta.  

d) Då en minderårig genom lagligt beslut är berövad sin frihet för att undgå 

skyddsuppfostran eller då han lagligen är berövad sin frihet för att inställas inför 

behörig rättslig myndighet.  

e) Då någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam 

      sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av 

                  droger eller lösdrivare. 

f) Då någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad friheten för att 

                  förhindra att han obehörigen reser in i landet eller som ett led i ett förfarande som 

      rör hans utvisning eller utlämning. 

 

2. Envar som arresteras, skall snarast möjligt och på ett språk, som han/hon förstår, 

underrättas om skälen för åtgärden och om varje anklagelse mot honom/henne.  

                                                           
22

 Ulf Bernitz & Anders Kjellgren. Europarättens grunder. Tredje upplaga. 2007. 117, 118 
23

 Hans Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europa konventionen om de 
mänskliga rättigheterna. Tredje upplaga. 2007. 93 
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3. Envar, som är arresterad eller berövad sin frihet i enlighet med vad under 1.c) sagts, 

skall ofördröjligen ställas inför domare eller annan ämbetsman, som enligt lag beklätts 

med domsmakt, och skall vara berättigad till rättegång inom skälig tid eller till 

frigivning i avvaktan på rättegång. För frigivning må krävas borgen för att 

vederbörande inställer sig till rättegången.  

4. Envar, som berövas sin frihet genom arrestering eller eljest, skall äga rätt att inför 

domstol påfordra, att lagligheten av frihetsberövandet snabbt må prövas samt hans 

frigivning beslutas, om åtgärden icke är laglig.  

5. Envar, som utsatts för arrestering eller annat frihetsberövande i strid mot 

bestämmelserna i denna artikel, skall äga en verkställbar rätt till skadestånd. 
24

 

 

Kommentar  

Utlåtanden från mål som kommit upp till Europadomstolen är av vikt för uppsatsen och 

följaktligen även den omfattande praxisen. Från den angivna artikel fem är särskilt punkt tre 

av intresse som anger att vi har rätt att inom en skälig tid få målet prövat av domstol. Artikeln 

ställer, i likhet med RB 24:18 och 24:19 ingen bortre tidsgräns på hur lång tid någon får sitta 

frihetsberövad. För att grundligare utreda vad som Europadomstolen avser är skälig 

häktningstid bör man söka rättsfall där frågan prövats. Det skulle vara omöjligt att ta upp 

samtliga fall där Europadomstolen gjort en prövning avseende skäliga häktningstider och av 

denna anledning har jag tagit upp ett fåtal fall som jag anser ger en vägledande bedömning.  

 

2.3 Rättsfall  
 

2.3.1 Erdem mot Tyskland, dom 5.7.2001 

Erdem arresterades den 7 april 1988 med anledning av att han misstänktes tillhöra en 

terroristorganisation. Han häktades följande dag, 8 april 1988, och förblev häktad fram till den 

7 mars 1994. Han dömdes slutligen till sex års fängelse. Vid Europadomstolen väckte han 

talan och menade att den långa häktningstiden stred mot artikel 5:3 i europakonventionen. 

Europadomstolen konstaterade att Erdem suttit häktad i 5 år och 11 månader. Processen hade 

pågått under en lång tid och handlade om anklagelser gällande mord och annan grov 

brottslighet. Tyskland förvarade sitt agerade med att åberopa brottets svårighetsgrad, de 

misstankar som förelåg samt flyktrisken. Europadomstolen konstaterade att brottet 

svårighetsgrad enbart rörde samröre med en terroristorganisation och inte mord. Han dömdes 

slutligen till sex års fängelse vilket praktiskt taget sammanföll med häktningstiden. 

Visserligen medgav Europadomstolen att flyktfara hade förelegat men att detta inte är 

tillräckligt starkt skäl för att hålla någon frihetsberövad under en sådan lång tid. Inte heller 

fann Europadomstolen att målets omständigheter (antal inblandade medgärningsmän bland 

annat) kunde rättfärdiga häktningstidens längd. Europadomstolen framförde därför att artikel 

5:3 inte hade respekterats i detta fall. 
25

 

 

Kommentar  

I detta mål uttalade Europadomstolen att i fall där man grundar ett häktningsbeslut enbart på 

en särskild häktningsgrund, i detta fall flyktfara, inte ska anses utgöra en tillräcklig grund för 

att berättiga en lång häktningstid. Häktningstiden som omfattades av nästan sex år är således 

oskälig. I övrigt är den allmänna uppfattningen att brott som utgör en stor samhällsfara, 

exempelvis terroristverksamhet, som regel berättigar en lång häktningstid med anledning av 

att utredningen oftast är omfattande och mycket komplicerad. 
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2.3.2 Kreps mot Polen, dom 26.7.2001 

Kreps arresterades den 13 januari 1993 på misstanke om grovt rån och annan brottslighet. 

Rättegången mot honom och sex andra medgärningsmän började i september 1994. 

Rättegången mot honom sköts upp flera gånger bland annat på grund av att psykiatriska 

utlåtande skulle inhämtas. Dom meddelades slutligen 1997 och Kreps dömdes till elva års 

fängelse. Vid Europadomstolen klagade Kreps över att häktningstiden varit alltför lång för att 

vara förenlig med artikel 5:3 i konventionen. Europadomstolen konstaterade att Kreps varit 

häktad i 4 år och tre månader. Den polska domstolen åberopade brottets grova karaktär samt 

att häktningen krävdes för att rättegången skulle genomföras på ett så pass tillfredställande 

sätt som möjligt. Europadomstolen konstaterade att brottets svårighetsgrad inte var en 

tillräcklig god anledning till en lång häktningstid. Därutöver menade Europadomstolen att den 

polska domstolen inte angivit en omständighet som tyder på att Kreps skulle avvika eller 

försvåra utredningen om han frigavs i väntan på rättegång. Den polska domstolen hade inte 

heller övervägt om en annan straffprocessuell åtgärd varit tillräcklig. Det anförda 

häktningsskäl som uttalats av den polska domstolen är således inte tillräcklig. Slutligen 

menade man att rättegången genomförts med betydande förseningar för vilka myndigheten 

själva var ansvariga för. Det förelåg därför brott mot artikel 5:3 i konventionen. 
26

 
 

Kommentar  

Det intressanta med detta fall är att Europadomstolen återigen poängterar att brottets 

svårighetsgrad inte är ett tillräckligt starkt skäl för att hålla någon frihetsberövad en längre tid. 

Utöver det ställer Europadomstolen krav på att domstolen ska överväga andra, mindre 

inskränkande straffprocessuella tvångsmedel, vid förseningar eller om det av andra 

anledningar befaras bli en utdragen process. En häktningstid på drygt fyra år är således 

oskälig. Jag kommer diskutera häktning vid utdragna processer närmare när jag behandlar hur 

den svenska rätten ställer sig till detta.  

 

2.3.3 Goral mot Polen, dom 30.10.2004 

Goral frihetsberövades i maj 1996 och domstolen beslutade i augusti 1996 att han skulle 

häktas fram till den 23 november 1996. Han förblev dock häktad och den 17 december 1996 

avslogs en begäran om att Goral skulle bli frigiven mot borgen. Den 20 november 1997 

försattes han på fri fot för att den 23 juli 2002 dömas för häleri till två års fängelse. Således 

konstaterade Europadomstolen att Goral varit frihetsberövad i 18 månader. Den polska 

domstolens grund för den långa häktningstiden var att de hänvisat till längden av de 

fängelsestraff som han kunde dömas för. Europadomstolen menade att detta inte var ett 

tillräckligt starkt skäl för den långa häktningstiden. Anledningen till detta var att han slutligen 

dömdes till enbart två års fängelse och kunde ha blivit villkorligt frigiven efter halva straffet. 

Detta innebär alltså att häktningstiden hade överstigit den tid han behövde för att avtjäna 

halva straffet. Och av denna anledning menade Europadomstolen att artikel 5:3 hade kränkts. 
27

 

Kommentar 

Europadomstolen ställer här ett tydligt krav på att proportionalitetsprincipen ska beaktas. 

Häktningstiden hade i detta fall överstigit fängelsestraffets påföljd. En häktningstid på 18 

månader var således inte skälig.  
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2.4 Ytterligare utlåtanden från Europadomstolen 

 

Det föreligger, som tidigare nämnts, vägledande avgöranden från Europadomstolen som rör 

tillämpningen av konventionens artikel 5:3. Det är viktigt att framhålla att tolkningen om 

skälig tid i detta sammanhang görs mot bakgrund av att det berör en frihetsberövad person. 

Vad som är skälig tid vid tillämpningen av den allmänna bestämmelsen enligt artikel 6:1 är 

nödvändigtvis inte skälig vid tillämpningen av artikel 5:3. Under ett annat fall framförde 

Europadomstolen att beräkningen av häktningstiden ska påbörjas från det att 

frihetsberövandet skett till dess att domen meddelats i första instans, således ska inte 

processandet till högre instans inkluderas. När Europadomstolen prövat frågor om skälig tid 

har man inledningsvis granskat de skäl som häktningsbesluten grundats på, framförallt 

särskilda häktningsgrunder som flyktfara, kollusionsfara och recidivfara. Domstolen har 

uttalad att flyktfara i de flesta fall måste anses minska under tiden av frihetsberövandet 

eftersom den häktade kan räkna med att häktningstiden avräknas från straffpåföljden.  

Flyktfaran ska därutöver anses minska om den frihetsberövade betalar borgen eller ställer 

annan liknande garanti. Borgensbeloppet ska bestämmas utifrån brottets beskaffenhet, grövre 

brott som kan leda till långa fängelsestraff ska omfattas av en högre summa, borgen får 

emellertid inte grunda sig i den skadeståndsskyldighet som eventuellt kan åläggas den 

frihetsberövade. I fall då häktningsgrunderna är skäliga undersöker Europadomstolen vidare 

om de nationella myndigheterna bedrivit förfarandet med tillräcklig skyndsamhet. När man 

utreder huruvida den nationella domstolen bedrivit ärendet på ett skyndsamt sätt beaktar man 

tidsfristen mellan förundersökningen och rättegången i första instans. Vid en sådan 

bedömning beaktar man hur komplicerad utredningen varit samt om handläggningen orsakat 

avsevärda dröjsmål. Om det konstaterats att utredningen eller rättegången pågått under en allt 

för lång tid medför det att den frihetsberövandes rättigheter enligt konventionens artikel 5:3 

inskränkts. 
28

 

 

2.5 Europadomstolens vägledande principer 

 

 Om ett frihetsberövande enbart grundar sig på skälig misstanke om brott (således ett 

häktningsbeslut som inte grundar sig på särskilda häktningsgrunder) är ett sådant 

förfarande i enlighet med Europakonventionen i ett inledande skede men efter en tid är 

det inte en tillräcklig grund för att frihetsberövandet ska fortsätta.  

 

 Om någon frihetsberövats med anledning av denne är skäligen misstänkt för ett brott 

ska det under häktningstidens gång framkomma andra särskilda häktningsgrunder 

såsom flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara för att den utdragna häktningen ska 

vara konventionsenlig. Det är Europadomstolen som bedömer om nationella 

domstolarna haft skäl för att åberopa särskilda häktningsgrunder samt om 

omständigheterna för de särskilda häktningsgrunderna varit relevanta och tillräckliga.  

 

 Flyktfara ska generellt sett anses minska under pågående häktning med anledning av 

att häktningstiden normalt sett räknas av från ett eventuellt fängelsestraff. Likaså 

minskar även kollusionfaran under förundersökningsprocessen.  

 

 Förutom särskilda häktningsgrunder som skäl för frihetsberövandet kan vid mycket 

grov brottslighet risken för allmän ordning vara ett acceptabelt häktningsskäl. Detta 

förutsätter att det stöds av nationell lag. Denna häktningsgrund ska användas 
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restriktivt och omständigheterna måste tyda på att en frigivning skulle ha bidragit till 

negativa reaktioner hos befolkningen.  

 

 Proportionalitetsprincipen måste tillämpas. Häktningstiden ska stå i proportion till det 

fängelsestraff som eventuellt kan utdömas. 

 

 Beslut om häktning, där den häktade varit frihetsberövad under en längre tid, måste 

vara utförligt motiverad. Att en nationell domstol enbart anger att villkoren för 

särskilda skäl är uppfylld och därmed att häktningen är berättigad är inte tillräckligt 

enligt Europadomstolen.  

 

 Om det förefaller som om godtagbara häktningsskäl föreligger prövar 

Europadomstolen om de nationella myndigheterna varit tillräckligt snabba med att 

bedriva brottsutredningen så att den frihetsberövade får sin sak prövad av domstol 

inom skälig tid. Europadomstolen har dock gjort ett undantag och lämnat ett utrymme 

för en längre handläggningstid vid vissa typer av brott såsom maffiaverksamhet, 

terrorism eller andra liknande samhällsfarliga brott. 
29

 

 

 

2.6 Europakonventionens artikel 6 

 

Det är en grundläggande rättssäkerhetsgaranti att frågor i tvistemål och brottsmål prövas av en 

behörig domstol. Europakonventionens artikel 6:1 ställer följande krav:  

 

Var och en ska, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 

anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom 

skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen ska 

avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del 

därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella 

säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för 

parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under 

särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 
30

 

 

Kommentar  

Domstolen ska således vara oberoende, opartisk och ha inrättats enligt lag. Förfarandet ska 

vara rättvist och genomföras på ett korrekt sätt och prövningen ska i allmänhet vara offentlig. 

Slutligen, och för denna uppsats den viktigaste bestämmelsen, man ska vara berättigad till att 

få sin sak prövad av domstol inom en skälig tid. Europakonventionens bestämmelse om skälig 

tid som nämns i artikel 5:3 och 6:1 kan jämföras men betyder i sin helhet inte samma sak. 

Artikel 5:3 avser en person som är frihetsberövad medan artikel 6:1 syftar till att begränsa 

handläggningstiden och påskynda rättsskipandet. En generell uppfattning är den skäliga tiden 

som avses i artikel 5 rör en kortare tidsfrist än den skäliga tid som åsyftas i artikel 6:1 och 

denna uppfattning grundar sig i att det i artikel 5:3 berör en frihetsberövad person. Jag vill 

visa stöd för mitt påstående genom att ta upp ett mål som behandlats hos Europadomstolen. 

Under domstolsprövningen uttrycktes följande:  
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30
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”Man bör å andra sidan inte blanda samman bestämmelsen i artikel 5:3 och bestämmelsen i 

artikel 6:1. Den senare bestämmelsen är tillämplig på andra parter i en rättegång och dess 

syfte är att skydda dem mot en alltför långsam handläggning. Särskilt i brottsmål syftar den 

också till att undvika att en anklagad person alltför länge förblir i ovisshet om sitt öde. Artikel 

5:3 avser däremot personer som är inte bara anklagade utan också berövade friheten. 

Bestämmelsen innebär att särskild verksamhet måste iakttas vid utförande av åtal i mål 

rörande sådana personer. Redan i detta hänseende kan den skäliga tid som avses i denna 

bestämmelse särskiljas från den skäliga tid som det är fråga om i artikel 6:1” 
31

  

 

Med bakgrund av detta utlåtande är det rimligt att anta att ett dröjsmål enligt artikel 6:1 står i 

strid med artikel 5:3 med anledning av att man ställer ett högre krav på skyndsamhet när det 

handlar om en person som är frihetsberövad.  

 

2.7 Ytterligare utlåtanden  

 

En annan fråga som Europadomstolen ofta måste ta ställning till är hur man beräknar 

tidsperioden som avses i artikel 6:1. Domstolen har bedömt att tiden löper från dess att någon 

anklagas för ett brott och till dess att saken prövas i domstol. Vidare har Europadomstolen 

bestämt att en person ska anses anklagad för ett brott när de nationella myndigheterna vidtagit 

en åtgärd mot den misstänkte. Med åtgärd avses förslagsvis att en förundersökning inletts 

eller att personen har anhållits eller häktats eller på annat sätt meddelats att misstanke mot 

denne föreligger. Slutpunkten för den tid som avses i artikel 6:1 är den dag då slutgiltig dom 

meddelas, när målet alltså prövats i högsta instans. Man räknar däremot inte tiden som kan 

uppstå om beslut gällande extraordinära rättsmedel såsom resning meddelas i ett mål. Om 

förundersökningen i ett mål läggs ner genom att åtal inte väcks eller avvisas beräknar man 

tiden fram till dess att förfarandet avslutats. Det finns en omfattande praxis huruvida ett mål 

prövats inom en skälig tid. I brottmål har Europadomstolen gjort en helhetsbedömning när 

frågan om skälig tid behandlats i stället för en detaljerad analys av textens betydelse. Man har 

fäst avseende vid hur komplicerat målet har varit, hur den anklagade själv har agerat samt på 

hur myndigheter och domstolen har handlagt målet. Den tilltalade ska givetvis inte belastas 

för de förseningar han själv vållat om han utnyttjat sin rätt som lagen ställt till hans 

förfogande, exempelvis genom att begära frigivning från häktet eller överklaga ett 

häktningsbeslut.
32
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2.7.1 Dröjsmål  

Följande dröjsmål anses bland annat strida mot artikel 6:1: 

 

 Om domstolen dröjer med att färdigställa domskäl och på så sätt avvaktar 

med att överlämna domen till högre instans. 
33

 

 

En liknande situation förelåg vid två brottsmål i Nederländerna där en dom som meddelats av 

appellationsdomstol överklagats till högsta domstolen. Domstolsprövningen kunde emellertid 

inte prövas förrän domen från appellationsdomstolen överlåtits till högsta domstolen. Den 

tilltalade var under tiden frihetsberövad och överklagade sin dom till högsta domstolen vid ett 

flertal tillfällen. Appellationsdomstolen dröjde dryga tio månader med att skicka in domen till 

högsta domstolen. I ett annat ärende fick den frihetsberövade vänta i femton månader innan 

domen nådde den högre instansen. Båda ärenden prövades i första instans inom skälig tid och 

detta prövades inte av Europadomstolen utan i stället menade Europadomstolen att det, på 

grund av dröjsmål med överlämnandet av domen, förelåg ett brott mot artikel 6:1 i 

konventionen. 
34

 

 Om domstolen dröjt med att utse en sakkunnig eller om en sådan tagit 

alltför lång tid på sig att utföra sitt uppdrag. En sakkunnig står under tillsyn 

av domstolen och det är deras ansvar att vidta åtgärder vid eventuella 

dröjsmål. 

 

 Om dröjsmål vid handläggning föreligger på grund av att målet omfattas av 

flera tilltalade. Europadomstolen har vid sådana situationer konstaterat att 

den nationella domstolen bör, om sådan möjlighet finns, dela upp målet för 

att undvika dröjsmålet. 
35

 

 

 Att dröjsmålet inträffar på grund av att domstolarna är överbelastade är 

ingen acceptabel ursäkt, endast en tillfällig fördröjning kan vara godtagbar. 

Detsamma gäller vid andra omständigheter såsom förflyttningar av domare, 

dödsfall eller sjukdomar, brist på domare eller annat administrativt 

problem. Det är statens ansvar att organisera rättsväsendet så att mål kan 

avgöras med en rimlig skyndsamhet. 
36
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3. Om rätten till skadestånd 
 

3.1 Inledning  

Enligt den grundläggande paragrafen 3:2 i skadeståndslagen avseende statens 

skadeståndsansvar har den som vållats skada genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning rätt till skadestånd. Regeln omfattar all slags myndighetsutövning, regeln 

kompletteras på vissa områden med särskilda bestämmelser. En särskild regel tillämpas när en 

enskild skadas till följd av frihetsinkränkningar. Den första lagen om rätten för ersättning vid 

frihetsberövanden tillkom redan 1886. När skadeståndslagen tillkom ansåg man att det var, på 

grund av culpaprincipen, lämpligt att inte behandla reglerna om ersättning vid 

frihetsinskränkning och behöll därmed den särskilda lagen om ersättning vid 

frihetsinskränkning. 
37

 Reglerna gällande statens ansvar har genomgått en förändring under de 

senaste åren. I åtskilliga fall har talan mot staten grundats på Europakonventionens artiklar. I 

vissa fall har även, på grund av Europakonventionen artikel 13 som föreskriver om en 

rättighet kränkts ska den enskilda ha rätt till ett effektivt rättsmedel inför en nationell 

myndighet, enskilda mottagit ersättning för ideell skada utan stöd i svensk lag. Här ansåg 

domstolen att Sverige har en förpliktelse att gottgöra överträdelser som skett mot 

bestämmelserna i konventionen. Domstolen uttryckte även att skadeståndslagen ska tolkas 

fördragskonformt om konventionen ger anledning till det. 
38

  

 

I ett mål bedömde domstolen att den tilltalads rätt till en domstolsprövning inom skälig tid 

åsidosatts och skadestånd utdömdes enligt skadeståndslagen paragraf 3:2. Den enskilde 

beviljades ersättning för bland annat förlorad inkomst. Utöver det utdömdes ett ideellt 

skadestånd på 100 000 kronor till följd av den kränkning som bedömts föreligga. Ersättning 

för den ideella skadan utdömdes alltså utan stöd i svensk lag. 
39

 Under ett annat mål 

behandlades frågan om skadestånd vid frihetsberövande i strid med Europakonventionens 

artikel fem. Domstolen beslutade att frågan om skadestånd i första hand prövas enligt 

skadeståndslagen samt lagen om ersättning vid frihetsberövanden. Dessa lagrum skulle tolkas 

fördragskonformt om Sveriges förpliktelser enligt konventionens femte artikel inte kunde 

uppfyllas vid tillämpande av de nationella föreskrifterna. Således skulle skadestånd utdömas 

utan särskild lagstöd. 
40

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Prop. 1997/98:105 s. 13 
38

 http://zeteo.nj.se/docview?state=77314   
39

 NJA 2005 s. 462 
40

 NJA 2007 s. 295 
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3.2 Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder  

  

Den som varit frihetsberövad men som sedan inte blivit åtalad eller frikänd i domstol har 

generellt rätt till ersättning av staten enligt lagen. Här råder ett strikt skadeståndsansvar för 

staten. Ersättning utgår även om häktningsbeslutet inte bedömts som felaktigt. I övrigt 

tillämpas allmänna skadeståndsrättsliga principer. 
41

 Nedan återges lagens andra paragraf.  

 
Den som har varit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning,  

1. om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs eller 

förundersökningen avslutas utan att åtal väcks, 

2. om det för en viss del av brottsligheten meddelas frikännande dom, åtalet avvisas 

eller avskrivs eller förundersökningen avslutas utan att åtal väcks, och det är uppenbart 

att frihetsinskränkningen inte skulle ha beslutats endast för den övriga brottsligheten, 

 

3. om något brott i domen hänförs till en mildare straffbestämmelse och det är uppenbart 

att frihetsinskränkningen vid en sådan bedömning inte skulle ha beslutats, 

4. om beslutet om frihetsinskränkning efter överklagande eller överprövning upphävs 

eller ersätts av ett beslut om en mindre ingripande åtgärd, eller 

5. om beslutet om frihetsinskränkning undanröjs utan att det beslutas om ny 

handläggning. 

 Vad som sägs i första stycket gäller också den som på grund av misstanke om brott har 

varit anhållen under minst 24 timmar i sträck. Den som har utsatts för en sådan 

frihetsinskränkning har också rätt till ersättning, om beslutet om anhållande upphävs 

efter avslag på en häktningsframställning. 

   Vad som sägs i första stycket 1, 2, 4 och 5 gäller också den som på grund av 

misstanke om brott under minst 24 timmar i sträck har varit underkastad reseförbud 

eller anmälnings- skyldighet, intagen för rättspsykiatrisk undersökning eller tagen i förvar 

av befälhavare på fartyg eller luftfartyg. 42 

 

3.2.1 Mer om ersättning 

Ersättning kan bland annat utgå för förlorad arbetsinkomst. Enligt huvudregeln utgår 

ersättning enbart för den tid någon varit frihetsberövad. Det åligger den som ansöker om 

ersättning att bevisa i vilken omfattning den inkomstrelaterade förlusten är, inkomsten ska 

stödjas av intyg från arbetsgivaren. En grundläggande regel är att ersättningen enbart utgår för 

den skada man åsamkats genom själva frihetsberövandet. Skador man förorsakats på grund av 

brottsmisstanken som sådan eller andra processrättsliga moment under förfarandets gång 

ersätts inte. Man är även berättigad till ersättning för lidande (oro, obehag och maktlöshet) 

och när ett ersättningsbelopp för lidande ska fastställas görs ingen separat utredning, i stället 

grundar sig beloppet på tidigare praxis. Enligt praxis består ersättningsbeloppet av 30 000 kr 

under den första månaden och därefter 20 000 kr fram till den sjätte månaden och slutligen 

15 000 kr i månaden fram till dess att häktningen upphävs. Under vissa förutsättningar (vid 

misstanke om allvarlig brottslighet) kan även en förhöjd ersättning vara aktuell. 

Justitiekanslerns beslut kan inte överklagas utan vid missnöje ska ansökande vända sig till 

tingsrätten och lämna in ett skadeståndsanspråk mot staten. 
43

 

 

 

 

                                                           
41

 www.jk.se, under fliken frihetsberövanden 
42

 Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 
43

 www.jk.se, under fliken frihetsberövanden. Justitiekanslern behandlar ärenden där skadeståndsanspråk 
riktats mot staten. 

http://www.jk.se/
http://www.jk.se/


15 
 

3.2.2 JK beslut 

R.M. var frihetsberövad mellan den 20 mars 2009 och fram till 7 april 2010 till följd av 

misstanke om grovt narkotikabrott. Helsingborgs tingsrätt meddelade en friande dom den 16 

april 2010. En ansökan om ersättning lämnades därefter in till JK. Som grund för sin talan 

anförde R.M. bland annat att han varit häktad under restriktioner och att hans sociala och 

familjära situation avsevärt försämrats med anledning av den långa häktningstiden. JK 

framförde att restriktioner enligt praxis inte leder till ett förhöjt skadeståndsbelopp. Däremot 

ansåg JK att det förelåg särskilda skäl till ett förhöjt ersättningsbelopp med anledning av den 

allvarliga brottsmisstanken. Det förhöjda beloppet fastställdes till 250 000 kr. Därutöver 

begärde R.M. en ideell ersättning på 150 000 kr. Till stöd för sitt anspråk angav han att den 

långa häktningstiden var i strid med Europakonventionens artikel 5:3 eftersom det tog mer än 

ett år innan han fick sin sak prövad i domstol.  Av denna anledning var han berättigad till 

skadestånd enligt Europakonventionens artikel 5:5. Han ansågs sig dessutom berättigad till 

skadestånd enligt skadeståndslagen 3:2 eftersom denna oskäliga häktningstid, utöver 

konventionsbrottet, innebar en försummelse vid en myndighetsutövning. Slutligen menade 

han att proportionalitetsprincipen inte hade beaktats i det aktuella fallet vilket ytterligare 

orsakat den oskäligt långa häktningstid. 

 

JK beslutade att avslå begäran av ersättning från staten och bedömde bland annat: 

 

 enligt praxis ska enbart förbiseende av bestämmelsen eller uppenbarliga oriktiga 

bedömningar anses utgöra fel eller försummelse i den mening som avses i 

skadeståndslagen 3:2 

 för att närmare förstå vad som avses med skälig tid enligt konventionens artikel 5:3 

kan man ta del av omfattande praxis från Europadomstolen. Bestämmelsen sätter inte 

en absolut tidsgräns på vad som är att anse skälig tid innan fallet tas upp vid en 

rättegångsprövning. Europadomstolen har i flera avgöranden framhållit att en 

häktningstid på fem år står i strid med konventionen. Samt att det måste finnas starka 

skäl om en sådan lång häktningstid förekommer om det inte ska utgöra ett brott mot 

artikeln 

 vid inlämnadet av ett yttrande från tingsrätten rörande omständigheter i målet 

konstaterade JK att det inte rört sig om en passivitet från åklagaren eller domstolens 

sida utan att fallet som sådant varit komplicerat eftersom brottsutredningen varit 

omfattande och haft internationella inslag. Vidare har åklagarmyndigheterna 

kontinuerligt gjort en avvägning mellan intresset av brottsutredningen och lagföring 

och den tilltalades intresse av en prövning inom skälig tid.  
44

 

 

Kommentar 

Eftersom frågan beträffande skälig häktningstid inte prövats i någon vidare utsträckning i 

doktrin är det av betydelse att ta del av JK beslut. Genom detta JK beslut kan följande 

konstateras. Justitiekanslern anser att häktningstid på drygt ett år är skäligt samt att det inte 

står i strid med Europakonventionen att det tagit en så pass lång tid innan saken prövats av 

domstol.  

 

 

 

 

 

                                                           
44

 JK. Dnr: 6050-12-40 
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3.3 Europakonventionen 

 

Rätten till skadestånd regleras, som ovan nämnts, i artikel 5:5. För att man ska vara berättigad 

till ersättning enligt denna bestämmelse måste ett frihetsberövande stå i strid med någon av 

artikelns bestämmelser. I synnerhet blir en ersättning aktuell om man frihetsberövats i strid 

med artikel 5:1, men dömda personer som avtjänar ett straff som senare upphävs inte 

nödvändigtvis utsatts för ett konventionsstridigt frihetsberövande. Det samma råder vid fall 

där någon hålls häktad för ett brott där inget åtal väcks eller om ett åtal ogillas. Det finns en 

omfattande praxis där Europadomstolen ansett att konventionens artikel 5:5 kränkts med 

hänsyn till bestämmelsen 5:1. De flesta fall rör ärenden där den nationella lagen inte hade en 

föreskriven regel som gav rätt till ersättning på grund av överträdelse mot artikel 5:1. Dock 

framhöll Europadomstolen i ett mål där ersättning inte beviljades på grund av att den 

nationella lagen ställde ett krav på att den frihetsberövade måste bevisa att han tagit skada till 

följd av konventionsbrottet. Europadomstolen ansåg i detta fall att tillräcklig bevisning inte 

presenterats och därför hade artikel 5:5 inte kränkts.
45

 

 

3.4 Skadestånd vid överträdelse av bestämmelser i Europakonventionen 

 

En svensk utredning har på ett grundligt sätt analyserat omfattningen av statens 

skadeståndsskyldighet vid överträdelser av Europakonventionen. Förslag till lagändringar har 

lagts fram och är enligt JK en önskvärd reglering i enlighet med den nationella rättspraxis på 

området som högsta domstolen på senare år har utvecklat. Högsta domstolen har i ett flertal 

mål slagit fast den enskildes rätt till ersättning för ideell skada vid överträdelse av 

Europakonventionen. En eventuell lagändring skulle leda till att enskildas skadeståndsanspråk 

inte längre skulle bedömas utifrån de principer som växt fram genom praxis utan skulle 

tillämpas genom en särskild reglering. Ett annat motiv för lagändring är att en sådan 

bestämmelse skulle minska arbetsbördan för Europadomstolen. JK har under 

utredningsarbetet framställt att en omfattande del av ärenden som JK handlagt har grundat sig 

på ett skadeståndsanspråk som grundat sig på överträdelser i Europakonventionen. JK 

uppskattar att en tredjedel av alla ärenden är av sådan karaktär. Den största andelen av de 

nämnda anspråken har gällt ersättning för ideell skada där saken rör överträdelse av 

konventionens artikel 6:1 om rättegång inom skälig tid. JK anser att det är angeläget att 

klargöra rättsläget avseende rättsmedel vid överträdelser av Europakonventionen. Skadestånd 

vid konventionsöverträdelser bör anses vara en sista utväg när staten inte har varit i stånd att 

avhjälpa eller förhindra en överträdelse. När man bedömer vem som är berättigad till 

ersättning för skadestånd vid konventionsöverträdelser måste Europadomstolens praxis 

givetvis beaktas, men det finns enligt Justitiekanslerns uppfattning i dagsläget inte något som 

tyder på att nationella principer beträffande kretsen av ersättningsberättigade skulle stå i strid 

med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. JK gör även gällande att 

ersättningsnivån, enligt praxis, ligger mellan 10 000-30 000 kr. En särskild prövning görs 

emellertid i varje enskilt fall och ett högre belopp kan bli aktuellt. Vid bestämmande av 

ersättningsbelopp är det av betydelse att det finns ett nära samband mellan nuvarande 

regleringar om kränkningsersättning i skadeståndslagen och den ideella skada som kan 

komma att ersättas vid konventionsöverträdelser.
46

 

 

 

                                                           
45

 Hans Danelius. Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. Se även Brogan, Fox, Campbell och Hartley mot 
Förenade Konungariket, Rehbock mot Slovenien, Sakik mot Turkiet och Wassink mot Nederländerna 
46

 Remissyttrande över betänkandet. SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen. Se  JK dnr: 2250-11-80 
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4. Om skälig häktningstid  
 

4.1 Inledning 

Frågan angående skälig häktningstid har egentligen aldrig riktigt prövats i Sverige trots att en 

sådan prövning, enligt min mening, bör göras. Efter att ha studerat ett stort antal fall som rör 

enskilda som varit frihetsberövade under en längre tid med restriktioner anser jag att det är 

anmärkningsvärt att vare sig domstolen, JK eller JO besvärat sig med att slutligen ta itu med 

frågan. Då denna uppsats utreder skälig häktningstid är det av betydelse att uppmärksamma 

svensk praxis. Nedan skildras ett antal rättsfall där jag anser att häktningstiden varit långvarig.  

 

4.2 Svensk praxis 

 

4.2.1 Det stora narkotikamålet 

J.F. misstänktes för bland annat grovt narkotikabrott och domen mot honom meddelades av 

Stockholms tingsrätt mars 2013. Fallet fick stor uppmärksamhet i media och kom att kallas 

det stora narkotikamålet. Den tilltalade misstänktes för att ha försökt smuggla in 700 kg 

kokain från Sydamerika till Sverige. Den tilltalade hade varit frihetsberövad, under 

restriktioner, i nästan två och ett halvt år. 
47

  

 

Kommentar  

Detta fall är av yttersta vikt för denna uppsats med anledning av att målet, av anledningar jag 

nu ska redogöra för, bidrog till att frågan slutligen ska prövas.  

 

4.2.2 Kritik mot långa häktningstider 

Den långa häktningstiden har bland kritiserats av advokat Johan Eriksson som uttalar att hans 

klient avtjänat ett fängelsestraff på tre år utan att egentligen ha dömts för brottet. Advokaten 

begärde att Högsta domstolen ska pröva om den långa häktningstiden är rimlig. Högsta 

domstolen har begärt yttrande från riksåklagaren. Åklagaren i målet har meddelat att såväl 

tingsrätten som hovrätten, via omhäktningsförhandlingarna, accepterat förlängd häktningstid. 

Åklagaren har motiverat den långa häktningstiden med att den tilltalade riskerar tio års 

fängelse. Vidare har även Advokatsamfundet hävdat att dessa långa häktningstiderna vi har i 

Sverige riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel. Advokaten har anmält Kronobergshäktet till 

JO på grund av den omfattande isolering som hans klient utsatts för. Slutligen görs även 

gällande att Sverige är ett av de få länder som saknar en bortre gräns på hur länge man kan 

sitta frihetsberövad. Genom detta har Sverige fått kritik från FN:s tortyrkommitté och 

Europarådets kommitté mot tortyr. 
48

   

 

JO har riktat kritik mot Kriminalvården och häktet Huddinge för hur den tilltalade behandlats 

under häktningstiden. Främst rör saken att den frihetsberövande vistats i en cell som inte varit 

utrustad i enlighet med Kriminalvårdens föreskrifter. Således prövade JO inte om 

häktningstiden som sådan varit rimlig. 
49

  

 

Journalisten Stefan Wahlberg uttalar att långa häktningstider överhuvudtaget verkar intressera 

lagstiftaren och om nu frågan har diskuterats har den inte lett till några konkreta åtgärder från 

statsmaktens sida. Vidare påpekar Stefan Wahlberg.  

 

                                                           
47

 Mål nr: 9799-10 
48

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5317038. Två års häktning – fall för HD.  
49

 JO. Dnr: 4507-2012 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5317038
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”Att frågan de facto inte primärt handlar om vare sig daltande eller mjukhet vet givetvis de 

flesta politiker av rang som har lärt sig skillnaden på häkte och fängelse, på misstänkt och 

dömd. Samtidigt är de tillräckligt sluga för att förstå att den breda allmänheten aldrig har fått 

lära sig den verkliga innebörden av principen om oskuldspresumtion”  

 

”Europadomstolen för mänskliga rättigheter har slagit fast ett antal principer för vad som 

är acceptabelt när det gäller omhäktningar. Ur ett praktiskt perspektiv, och inte minst utifrån 

svenska förhållanden, är det den princip som ibland kallas för ”special diligence” som gör 

sig mest påmind i dessa sammanhang – alltså domstolens skyldighet att parallellt med sin 

bevisvärdering också pröva om åklagarens utredning bedrivs med den effektivitet och 

skyndsamhet som man kan begära för att omhäktning överhuvudtaget ska få ske” 

 

”Eftersom varje omhäktning utgör ett undantag från grundregeln om att åklagarens tidsfrist 

för att väcka åtal har löpt ut så måste åklagaren fortlöpande kunna presentera nya konkreta 

omständigheter som successivt stärker misstankarna mot den häktade. Att acceptera status 

quo för sannolika skäl vore ju detsamma som att ge staten carte blanche att hålla en 

misstänkt i häkte utan någon rättegång eller bortre tidsgräns” 

 

”När justitieminister Beatrice Ask nyligen kommenterade den kritik som har riktats mot 

Sverige nöjde hon sig med att konstatera att ”det som gäller idag är att häktningstiden inte 

får vara längre än vad som är absolut nödvändigt och befogat”.
50

 

 

Ett flertal artiklar har tagit upp frågan beträffande häktningstid i Sverige. Emellertid har 

domstolarna inte har tagit upp frågan en gång för alla, trots den kritik som riktats mot Sverige.  

Högsta domstolen diskuterade emellertid innebörden av proportionalitetsprincipen samt dess 

tillämpning. Observera liknelser med Europadomstolens bedömningar.   

1. I en rättsstat måste det finnas starka skäl till att beröva någon frihet. Av denna 

anledning är det av stor betydelse att detta tvångsmedel används restriktivt och med 

hänsyn av samhälleliga intressen. Detta gäller särskilt när skuldfrågan inte har 

avgjorts. 

2. En proportionalitetsbedömning måste göras i varje enskilt fall i enlighet med RB 24:1. 

3. Ett mindre ingripande tvångsmedel ska göras i stället för ett mer ingripande om detta 

förfarande kan tillgodose det eftersträvande syftet.  

4. Vid omhäktningsförhandlingarna är det nödvändigt att fästa avseende vid hur lång tid 

den frihetsberövade varit häktad samt hur lång tid fortsatt häktning kan tänkas pågå. Ju 

längre frihetsberövandet har varit desto starkare skäl måste föreligga vid beslut om 

fortsatt häktning.  

5. Myndigheter och organ ska med rimlig effektivitet verka för att häktningstiden blir så 

kort som möjlig. 
51
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 http://www.dagensjuridik.se/2013/05/aklagarnas-och-justitieministerns-mardrom-skulle-kunna-fa-bukt-
med-de-svenska-haktningstider 
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 NJA 2011 s.518. Fallet handlar om ett utlämningsärende där den tilltalade ska överlämnas till Rwanda 
misstänkt för bland annat folkmord. Högsta domstolen prövade häktningsfrågan och ifrågasatte om en 
häktningstid på tre år är rimligt samt om häktningstiden överskridit vad som varit nödvändigt. HD upphävde 
häktningsbeslutet.  
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4.2.3 Riksåklagarens utlåtanden om långa häktningstider 

Riksåklagaren på brottsmålsavdelningen har under ett pågående mål lämnat in en 

svarsskrivelse till högsta domstolen beträffande ett häktningsbeslut. I det aktuella fallet 

bestred de tilltalade tingsrättens häktningsbeslut och hävdade att den långa häktningstid som 

de utsatts för strider mot Europakonventionens artikel 5:3 och mot RB. En överträdelse av 

lagarna hade skett eftersom de är frihetsberövade trots att det inte är känt när de ska få sin 

talan prövad i domstol. De menar även att häktningsbeslutet strider mot 

proportionalitetsprincipen och att flyktfara inte föreligger eftersom de har sina familjer och 

sitt arbete i Sverige samt att de saknar resurser för att hålla sig gömda. Åklagaren hänvisade 

till brottets allvarliga karaktär och att utredningen varit komplicerad. Vidare framförde 

åklagaren att det vid mycket grov brottslighet nästan alltid föreligger flyktfara, kollusionfara 

eller risk för fortsatt brottslighet, särskilt vid brott där ett fängelsestraff överstiger tio års 

fängelse. De tilltalade har under huvudförhandlingarna i tingsrätten blivit medvetna om risken 

för att bli dömda samt påföljden. Brottet har även visat på ett stort och välorganiserat 

internationellt samarbete och risken för flykt är enligt åklagarens mening mycket stor. De 

tilltalade har varit frihetsberövade under femton månader och det är onekligen en lång tid. 

Med all sannolikhet kommer frihetsberövandet pågå under ytterligare några månader innan 

saken kan prövas i domstol. Men denna häktningstid står i proportion till påföljden vid en 

fällande dom. Att beakta i ärendet är även att de frihetsberövade inte längre är under 

restriktioner vilket innebär att häktningen är mindre ingripande. Det är vanligt att det vid 

komplicerade och omfattande utredningar inte går att slå fast vid när en tilltalad ska få sin sak 

prövad i domstol. 
52

 

Kommentar  

Av intresse i detta utlåtande är att åklagaren konstaterar att en häktningstid på 15 månader är 

en lång tid. Vidare anser åklagaren att frihetsberövandets längd är befogad med anledning av 

påföljdens längd. Däremot tar han inte ställning till huruvida denna häktningstid är skälig om 

målet, vid en ny prövning, skulle leda till friande domar.  

 

4.2.4 Motion i fråga om häktning samt restriktioner  

Kritiken mot Sverige har varit hård och handlar huvudsakligen om restriktioner för häktade 

personer. Rekommendationerna samt kritiken från de olika konventionsorganen har inriktats 

på användandet av restriktioner och deras längd. Reformer har genom åren genomförts men 

har inte lett till resultat då ny kritik riktats mot Sverige vid nästkommande inspektion. 

Riksåklagaren konstaterade att det behövs en granskning av användningen av restriktioner 

samt ytterligare översyn om hur proportionalitetsprincipen beaktas i stora och komplicerade 

mål. Riskåklagaren begärde att en utredning skulle ske där bland annat dessa frågor ska 

besvaras.  

 

1. vilka åtgärder som Åklagarmyndigheten själv bör vidta, t.ex. när det gäller riktlinjer, 

metodstöd och utbildning 

2. hur samverkan med andra relevanta aktörer, t.ex. Kriminalvården, Polisen, SKL och 

Socialtjänsten kan utvecklas 

 

                                                           
52

 ÅM 2007/3603. Fallet där saken rör grovt narkotikabrott och där Tingsrätten dömde nio tilltalade till långa 
fängelsestraff. Vid överklagan till Hovrätten fann domstolen att det hade begåtts grovt rättegångsfel och 
återvisade ärendet för ny prövning i Tingsrätten. De tilltalade bestred beslutet om fortsatt häktning och 
överklagade beslutet till Högsta domstolen.  
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3. eventuellt behov av författningsändringar eller andra åtgärder som 

Åklagarmyndigheten inte själv förfogar över. 

Av särskilt intresse är hur grannländerna hanterat frågan och hur den svenska 

praxisutveckligen ser ut. 
53

 

Riksåklagaren har i juni 2013 beslutat att tillsätta en kommitté vars uppgift bland annat är att 

utreda hur oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Gruppen ska komma med 

förslag om hur tänkbara förändringar kan påverka möjligheterna att klara upp brott. Den 

vanligaste häktningsgrunden är att den misstänkta frihetsberövas på grund av risken av att 

bevisning kan förstöras eller att brottsutredningen i övrigt försvåras. Häktning och 

restriktioner innebär en stor påfrestning för den frihetsberövade och ska inte användas i större 

utstreckning än vad som kan motiveras utifrån syftet med åtgärden.  

Sverige har vid ett flertal tillfällen kritiserats av konventionsorganen utifrån ett 

människorättsligt perspektiv. Vänsterpartiet anser att det krävs omgående åtgärder för att 

oproportionerligt långa häktningstider ska undvikas på grund av rättssäkerhets- och 

humanitära skäl.  

Arbetsgruppen, vars uppgift blir att utreda skälig häktningstid, består av åklagare, 

representanter från advokatkåren, kriminalvården samt polisen. Regeringen bör beakta vad 

arbetsgruppen redovisar och återkomma med förslag, rörande nödvändiga åtgärder för att 

komma tillrätta med de orimligt långa häktningstiderna, senast den 31 januari 2014.  

Att sitta i häkte med restriktioner ökar riskerna för den intagnes hälsa med anledning av att 

den frihetsberövade tvingas vara i sin cell 23 timmar per dygn. Vänsterpartiet anser att det är 

under all kritik att en rättsstat som Sverige inte lyckats komma tillrätta med frågan. 

Regeringen bör snarast återkomma med förslag om åtgärder för att rätta de brister som 

konventionsorganen påtalat. 
54

  

JO har i ett antal ämbetsberättelser kritiserat åklagaren samt polisen för de långa 

handläggningstiderna och påpekat att det strider mot konventionens rättigheter om rätten till 

rättegång inom skälig tid. Vid samma utredning uttalar han även.  

”Jag anser mig ha tillräckligt underlag för att med fog kunna säga att den enda ärendetyp i 

vilken det, såvitt jag har kunnat se, inte förekommer oacceptabelt långa handläggningstider 

är ärenden där den eller de misstänkta är frihetsberövade.”
55

 

Kommentar  

Detta uttalande är, med bakgrund av all kritik som framförts beträffande långa häktningstider, 

anmärkningsvärt. Jag ställer mig frågande till varför JO överhuvudtaget inte har berört frågan. 

Efter en noggrann undersökning har jag inte lyckats hitta ett enda utlåtande där JO tar 

ställning eller framför kritik beträffande Sveriges oskäliga häktningstider. Detta trots att JO 

vid upprepande tillfällen kritiserat behandlingen av häktade i övrigt. 
56

  

 

                                                           
53

 ÅM-A 2013/1006. Uppdrag att överväga hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och 
hur långa häktningstider kan undvikas. 
54

 Motion 2013/14: ju204. Häkten och arrester. 
55

 JO. Dnr: 2672-2008 
56

 Se bland annat JO. Dnr:3076-2012, 4269-2012, 594-2012 och 2961-2011. 
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4.2.5 Helikopterrånet  

Tidigt på morgonen den 23 september 2009 landade en helikopter på taket av G4S värdedepå. 

Helikoptern hade tidigare under natten stulits från Roslagens helikopterflyg i Norrtälje. 

Rånarna tog sig in i byggnaden och kom åt 39 miljoner kronor med hjälp av släggor, 

vinkelslip och sprängladdningar. För att försvåra polisens arbete placerades ett antal fotanglar 

(ett vasst föremål som placeras ut för att hindra/försvåra polisens arbete) runt om byggnaden 

samt i de närliggande områdena. Samtidigt placerades en så kallad bombattrapp vid 

polisflygets helikoptrar på Myttinge i Värmdö. Polisen kunde av denna anledning inte 

använda sig av sina helikoptrar för att påbörja jakten på rånarhelikoptern. Kort därefter 

häktades tio personer misstänkta för brottet. Åklagaren väckte åtal den 17 juli 2010 och 

huvudförhandlingarna i tingsrätten startade den 2 augusti 2010. Det var en utdragen och 

komplicerad utredning och häktningstiden blev, för några av de tilltalade, över ett år. I 

samtliga häktningsbeslut meddelades även restriktioner. Tingsrätten meddelade dom den 7 

oktober 2010 och åtalet mot tre tilltalade ogillades. Den friande domen utdömdes till N.O.A. 

(misstänkt för att ha placerat ut bombattrappen i Myttinge) samt G.B. och F.L.L. (misstänkta 

för att ha placerat ut fotanglarna). Bevisningen mot N.O.A. bestod av DNA spår funnen på 

handske som upphittats på brottsplatsen samt övervakningsfilm. Bevisning som förts fram 

mot G.B. och F.L.L. består av att polisen natten till den 23 september 2009 stoppade de två 

tilltalade i en bil som befunnit sig i området. I bilens bagageutrymme påträffades liknande 

fotanglar och kedjor som används vid rånet. 
57

 

 

Kommentar  

Fallet fick stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Åklagaren har förklarat 

den långa häktningstiden som befogad med anledning av den mycket omfattande utredningen 

samt brottets allvarliga karaktär. Frihetsberövandet stödjer sig på särskilda häktningsgrunder 

och åklagaren har bedömt att flyktfara och recidivfara har förelegat i samtliga häktningsbeslut 

som tagits.  

 

Med anledning av den friande domen lämnade N.O.A. in en skadeståndsansökan till JK i 

enlighet med lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. JK 

beslutade att ersättning ska utgå för lidande på 150 000 kr samt förlorad arbetsförtjänst och 

ombudskostnader. Vid beslutet framhöll JK dessa allmänna utgångspunkter. 

 

 Enbart skador som vållats genom själva frihetsberövandet ersätts. 

 Ersättning för lidande uppskattas i varje enskilt fall, prövning görs efter 

omständigheterna i fallet. 
58

 

 Förhöjd ersättning kan utgå beroende på brottsmisstankes art och omfattningen av 

publiciteten kring frihetsberövandet.  

 Personskada ersätts inte enligt den aktuella lagstiftningen.  

 

JK framför vidare att N.O.A. visserligen var misstänkt för ett allvarligt brott men inte till den 

grad att straffvärdet för den misstänkta brottsligheten var så hög att han, enligt praxis, var 

berättigad till en förhöjd ersättning. Rånet fick stor uppmärksamhet i massmedia men för att 

publiciteten ska beaktas som en grund till förhöjd ersättning måste det ha blivit känt i en 

vidare krets att den misstänkte har frihetsberövats.  
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 Tingsrätten målnummer: B 11738–09. Grovt rån i Västberga, Stockholm.   
58

 Se prop. 1997/98:105 s. 56 
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Utpekanden på webbplatser där namn och bild förekommit är enligt JKs praxis inte av den 

omfattningen som grunden för publicitet kräver. Utöver det påpekar JK att fall där en 

frihetsberövad upplever häktningen som avsevärt påfrestande utgör, enligt tidigare praxis, en 

särskild grund för förhöjd ersättning. Enbart vid fall där påfrestningen varit ovanligt besvärlig 

har förhöjd ersättning ersatts. Intyg från läkare bör i sådana fall styrka påståendet. Slutligen 

menar JK att arbetsintyg som utfärdats av närstående, vilket är fallet i det aktuella ärendet, bör 

bedömas med viss försiktighet. Liknande ersättningsbelopp har utgått till G.B. och F.L.L. 
59

  

 

Kommentar  

Brottets straffvärde är inte den grundläggande förutsättningen för förhöjd ersättning. I stället 

visar ett flertal JK beslut att en annan bedömning görs gällande det misstänkta brottet. Vid 

misstanke om mer avskyvärda brott, såsom våldtäkt mot barn, har en högre ersättning 

tilldelats. En person som misstänks för ett sådant brott åsamkas större skada en någon som 

misstänks för ett omtalat men ”beundransvärt” brott. 
60

 

  

4.2.6 Om mord, dråp och vållande till annans död 

M.A. åtalades för mordet på sin flickvän. Efter att ha varit frihetsberövad i drygt tio månader 

väcktes åtal och vid huvudförhandlingarna i tingsrätten dömdes han för brott mot giftefriden 

men åtalet för mord, dråp samt vållande till annans död ogillades. Bevisningen var inte 

tillräckligt stark för att M.A. skulle dömas för mord. Påföljden blev fängelse i ett år och sex 

månader. För brott mot giftefrid är föreskrivet böter eller fängelse i högst två år. 
61

  

 

Kommentar 

Man kan ifrågasätta om en häktningstid på 10 månader är befogad i detta fall.  Man avtjänar 

som regel 2/3 av fängelsestraffet och blir därefter villkorligt frigiven. M.A. har således rätt till 

villkorlig frigivning efter 12 månader.  
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 JK. Dnr: 3725-11-41 
60

 Se bland annat JK Dnr: 2093-97-41. C.S. tilldelades en förhöjd ersättning på 900 000 kr för lidande. 
Misstanken avsåg bland annat grovt sexuellt utnyttjande av minderårig.  
61

 Mål nr: 3215-09. M.A. frikändes i Falun Tingsrätt för mord med anledning av att man vid obduktionen inte 
kunde fastställa dödsorsaken.  
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5. Analys  
 

5.1 Inledning  

 

5.1.1 Svenska häktningstider 

Vid grövre brottslighet samt under komplicerade utredningar sträcker sig häktningstiden 

generellt mellan tolv till arton månader. Med grövre brottslighet avses bland annat grovt rån, 

narkotikabrott och mord.  Häktningstiden har i andra fall kommit att bli längre än så, under ett 

mål där saken rör grovt narkotikabrott har häktningstiden varat under två och ett halvt år. I ett 

annat fall förelåg misstanke om folkmord och saken kom senare att utvecklas till ett 

utlämningsärende. Den tilltalade var frihetsberövad under hela förundersökningen och 

häktningstiden blev tre och ett halvt år.  

 

5.1.2 Skälig häktningstid enligt svensk rätt 

Vad som i svensk rätt avses med skälig häktningstid är problematiskt att besvara med 

anledning av att frågan egentligen aldrig har prövats av den svenska domstolen. Högsta 

domstolen har i ett fall där häktningstiden varat i tre och ett halvt år delvis berört frågan. Vid 

överläggningen bedömde domstolen att en häktningstid på tre och ett halvt år är oskälig och 

häktningsbeslutet upphävdes. Utöver detta har frågan om skälig häktningstid, såvitt jag vet, 

inte prövats. Mot bakgrund av tidigare rättsfall kan man dra slutsatsen att svenska domstolen 

anser att häktningstider på upp mot två och ett halvt år är rimliga, detta påstående stöds av att 

häktningsbesluten under dessa fall inte upphävts trots att samtliga omhäktningsbeslut 

överklagats. Att en häktningstid på två och ett halvt år är skälig bör enligt min mening 

onekligen ifrågasättas. En så pass lång häktningstid är, oberoende av omständigheter i målet, 

oskälig.   

5.1.3 Skälig häktningstid enligt Europakonventionen 

Europadomstolen har till skillnad från svenska domstolar prövat frågan om skälig 

häktningstid åtskilliga gånger. Mot bakgrund av de stora mängder fall som tagits upp har 

Europadomstolen tagit fram vägledande principer som medlemsländerna ska beakta vid 

beslutande om häktning. Europadomstolen har i likhet med Sverige inte slagit fast en högsta 

tillåtna häktningstid men har däremot ställt krav på hur häktningsgrunder ska tolkas och hur 

allt för långa häktningstider ska undvikas.  Domstolen har under vissa speciella 

omständigheter accepterat längre häktningstider men detta har avsett mål där misstanke om 

terroristverksamhet eller annan allmänfarlig brottslighet förelegat.  

 

5.2 Är Svenska häktningstider konventionsenliga 

Mot bakgrund av de fall som tagits upp i Europadomstolen samt de vägledande principerna 

som domstolen framställt kan man ifrågasätta om svenska häktningstider är 

konventionsenliga. Den främsta straffprocessuella principen är proportionalitetsprincipen, 

denna princip har inom den svenska rätten uttalats av såväl åklagare som domstol, av denna 

anledning är det rimligt att påstå att den svenska domstolen beaktar principen. Av de fall som 

berörts under uppsatsen har straffpåföljden varit upp mot tio år, häktningstiden har således 

legat i proportion till brottspåföljden. Det främsta argumentet vid en långvarig häktningstid är 

att den tilltalade alltid kan räkna av häktningstiden vid ett eventuellt fängelsestraff.  

 

Europadomstolen har tidigare uttalat att flykt- samt kollusionfara allmänt ska antas minska 

under frihetsberövandet, om svenska åklagaren tar hänsyn till denna princip är svårt att 

besvara, skälet till detta påstående är att motivering av häktningsbeslut inte publiceras i 

samma omfattning som andra beslut som fattats av domstol.  
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Europadomstolen ställer även krav på att häktningsframställningar grundligt ska motiveras. 

Jag har tagit del av en svarskrivelse som åklagaren inlämnat till Högsta domstolen. 

Häktningsbeslutet avser en misstänkt som varit frihetsberövad under ett och ett halvt år.  Av 

svarsskrivelsen framgår det inte om åklagaren har beaktat Europadomstolens principer trots 

att häktningsbeslutet avser ett längre frihetsberövande. Svarsskrivelsen uppfattas som 

otillräckligt motiverad och det framkommer inte heller huruvida åklagaren tagit hänsyn till 

om ett mindre ingripande tvångsmedel kan komma att bli en tillräcklig åtgärd. Trots brottets 

allvarliga karaktär går det inte att utesluta att elektronisk övervakning i form av en så kallad 

fotboja kan vara ett tillfredsställande alternativ. I svarskrivelsen medgav åklagaren även att 

det är okänt när huvudförhandlingarna återigen tas upp och befarar till och med att häktningen 

pågår under ytterligare några månader. Europadomstolen har under sådana omständigheter 

ställt krav på att annan, mindre ingripande åtgärd, bör prövas. Av dessa anledningar står 

denna svarsskrivelse i strid med Europadomstolens principer. Åklagaren hävdade slutligen att 

ett fortsatt frihetsberövande är mindre påfrestande för den tilltalade på grund av att beslutet 

om upphävda restriktioner. Att häktningen som varat under en så pass lång tid skulle vara 

mindre ingripande för att beslut om restriktioner upphävts är enligt min mening 

anmärkningsvärt, ett frihetsberövande är med eller utan restriktioner det mest ingripande 

tvångsmedlet.  

 

Sverige har vid ett flertal inspektioner från bland annat FN:s tortyrkommittéer fått kritik mot 

den omfattande användningen av restriktioner. Under en inspektion noterades det att 47 % av 

de långtids frihetsberövade meddelats restriktioner. Domstolarna i Sverige beslutar onekligen 

om restriktioner i allt för många fall trots att restriktioner, enligt tidigare utlåtanden, bör 

användas restriktivt. Således är inte fallet i Sverige och detta är enligt min mening ett stort 

problem som kräver en översyn av domstolarnas välvilja att meddela restriktioner. Det enda 

sättet att förhindra den omfattande användningen av restriktioner är att ställa ett högre krav på 

domstolarna samt en mer grundlig utredning om restriktionerna verkligen är befogade i varje 

enskilt fall. Hur mycket kan en frihetsberövad i själva verket påverka en förundersökning om 

han/hon tillåts att se på tv, läsa tidningar eller umgås med andra intagna. I många fall tycks 

inte medias information vara främmande för den frihetsberövade eftersom den häktade redan 

fått ta del av informationen via omhäktningsförhandlingarna eller sitt egna ombud. Emellertid 

kan rätten till besök begränsas vid komplicerade och omfattande utredningar där viss risk 

föreligger för att den frihetsberövade via en nära anhörig försvårar utredningar genom att 

bland annat undangömma bevis, ett sådant påstående är enligt min uppfattning skälig. 

Minskar vi på restriktioner eller omfattningen av restriktioner närmar vi oss onekligen ett mer 

konventionsenlig häktningsförfarande.   

 

5.2.1 Det stora narkotikamålet 

Under det stora narkotikamålet var en av de tilltalade frihetsberövad under två och ett halvt år. 

Åklagaren försvarade det långa frihetsberövandet med att utredningen var komplicerad och 

mycket omfattande med anledning av att målet berörde ett flertal tilltalade. Därutöver gjorde 

åklagaren gällande att en stor flyktfara förelåg, att enbart grunda häktningsbeslut på denna 

grund är inte ett tillräckligt starkt skäl till att berättiga en häktningstid på två och ett halvt år. 

Europadomstolen har i rättsfall Erdem mot Tyskland framställt att häktningsbeslut som vilar 

på en häktningsgrund inte är ett tillräckligt stark skäl för att motivera en lång häktningstid. 

Europadomstolen har vidare framställt att häktningsgrunder såsom flyktfara generellt bör 

anses minska under häktningstiden. Åklagaren har, såvitt framgår av min undersökning, inte 

beaktat denna princip. Enligt min mening är det tveksamt om en så pass lång häktningstid är 

försvarbar oavsett om en stor flyktfara föreligger eller inte. Åklagaren har haft anledning att 

anta att processen kommer att ta lång tid och bör ha övervägt andra, mindre ingripande, 
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åtgärder. Detta har Europadomstolen bland annat framställt under fallet Kreps mot Polen. 

Med hjälp av en elektronisk övervakning kan risken för flykt minska avsevärt, likaså med 

bevakning av annat slag. Enligt Europadomstolen är inte heller brottets allvarliga karaktär en 

tillräckligt stark grund för ett långt frihetsberövande. Enligt min mening är detta 

häktningsbeslut, som beslutats under ett flertal omhäktningsförhandlingar, inte förenlig med 

Europadomstolens bedömningar.   

 

5.2.2 Helikopterrånet 

Liknande argument kan framföras vid det så kallade helikopterrånet. Återigen vill jag 

anmärka på Europadomstolens utlåtande avseende flyktfara. Häktningstiden i detta fall var 

visserligen inte lika omfattande som i det föregående målet men enligt min mening är 

häktningsbesluten för vissa av de tilltalade minst sagt anmärkningsvärda. Europadomstolen 

har uttalat att domstolen i ett ärende som rör fler tilltalade och där misstanke om långvarig 

häktningstid föreligger bör delas upp vid fler huvudförhandlingar. Med tanke på en bristfällig 

bevisning för en del av de tilltalade bör åklagaren haft detta i åtanke. Förundersökningen 

resulterade inte i ytterligare omständigheter som talade mot vissa av de misstänkta och om 

åklagaren hade prövat saken separat hade häktningstiden minskat avsevärt för dessa. Enligt 

Europadomstolen ska i fall där recidivfara åberopas följande beaktas, när man talar om 

återfallsrisk ska det finnas skäl att anta att den häktade begår nya våldsamma brottsliga 

gärningar, dessa brott ska vara av våldsam karaktär och rikta sig mot enskilda. Vid 

huvudförhandlingarna meddelades tre frikännande domar och dessa personer har tidigare inte 

dömts för dessa typer av brott utan har tidigare dömts för ekonomisk brottslighet. Att åberopa 

recidivfara i detta fall kan enligt min mening strida mot Europadomstolens principer. Av 

anledningar jag nu ska redogöra för vill jag i synnerhet ifrågasätta häktningsbeslutet som 

berör N.O.A.  

 

Om åklagaren beslutar att väcka åtal ska han eller hon på objektiva grunder anta att 

bevisningen är tillräcklig för en fällande dom.  Detta måste vara ett krav som ställs på 

åklagaren annars är processförfarandet minst sagt bristfälligt. I Sverige grundar våra 

domstolar bland annat sina beslut på tidigare praxis, det vill säga på vilket sätt en tidigare 

domstol hanterat liknande fall eller bedömt bevisfrågor. Hovrätten har i ett tidigare mål, med 

liknande bevisning, beslutat om en friande dom. Den tilltalade misstänktes ha anlagt en brand 

och bevisning i form av DNA spår på handske och övervakningsfilm presenterades i rätten. 

(Samma bevisning förelåg mot N.O.A) Hovrätten förklarade i domskälen att fyndet på 

brottsplatsen är besvärande för den tilltalande men att DNA fyndet inte utesluter, utom rimligt 

tvivel, att handsken kan ha burits av någon annan person utan att denna avsatt DNA spår. Den 

tilltalade friades i Hovrätten. 
62

 Mot bakgrund av denna dom är det för mig anmärkningsvärt 

att åtal överhuvudtaget väcktes mot N.O.A.  

 

Europadomstolen har i tidigare mål uttalat att vid en lång häktningstid ska frihetsberövandet 

vara utförligt motiverat, att man enbart åberopar särskilda häktningsgrunder är således inte 

tillräckliga. Åklagaren har gjort gällande att häktningsskäl har förelegat. I detta mål 

framfördes inte ytterligare bevisning än den som framställts vid tidpunkten för det första 

häktningsbeslutet. Förundersökningen, som pågått under närmare ett års tid, har inte bidragit 

till ytterligare omständigheter som talar mot N.O.A. men ändå har domstolen om och om igen 

beslutat att förlänga häktningstiden vid omhäktningsförhandlingarna. Liknande 

omständigheter föreligger även beträffande G.B. och F.L.L. 
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5.2.3 Om mord, dråp och vållande till annans död 

Den tilltalade hade i detta fall varit frihetsberövad i tio månader för att slutligen dömas för ett 

lindrigare brott till ett och ett halvt års fängelse. Enligt svensk lag finns en möjlighet för 

villkorlig frigivning när man avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff. Mot bakgrund av 

detta anser jag att häktningstiden står i strid med Europakonventionen och detta på grund av 

påföljden inte står i proportion till häktningstiden. Visserligen vilade häktningsbeslutet på 

misstanke om mord men jag menar trots detta att häktningstiden inte är skälig. Åklagaren i 

målet bör ha insett att det finns en möjlighet att den tilltalade kan komma att dömas för ett 

lindrigare brott som i sin tur leder till en kortare straffpåföljd. Detta framgår även av 

åklagarens alternativa yrkanden i målet. Denna slutsats kan även dras med anledning av att, så 

vitt jag vet, tidigare praxis inte har visat på att man kan dömas för mord om 

förundersökningen inte kan säkerställa att ett mord överhuvudtaget begåtts.  Europadomstolen 

har tagit upp ett liknande fall, Goral mot Polen, och bedömde att häktningstiden varit oskälig. 

Domstolen tog inte hänsyn till att det enligt den polska domstolen förelåg stor risk att Goral 

skulle komma att dömas för ett allvarligare brott. Europadomstolen menade att denna 

anledning inte var tillräckligt starka skäl för att berättiga häktningstiden. Av dessa anledningar 

är häktningstiden inte konventionsenlig.  

 

5.3 En bristfällig process 

 

Oskäliga häktningstider är enligt mig en direkt följd av ett bristfälligt processrättsligt 

förfarande. Reformer måste genomföras där lagstiftaren bör se över nuvarande reglering, 

enligt min mening ska ett större krav ställas på domstolen. Den främsta problematiken är att 

domstolen inte gör en bevisvärdering vid omhäktningsförhandlingarna. Rätten prövar endast 

om särskilda häktningsgrunder föreligger och om det misstänkta brottet är tillräckligt 

allvarligt för att motivera ett häktningsbeslut. Det främsta problemet är att åklagaren alltid 

anser att häktningsgrunder föreligger vid grov brottslighet. Om rätten skulle värdera bevisning 

vid omhäktningsförhandlingarna, mot bakgrund av tidigare praxis, är möjligheten stor att 

häktningstiderna skulle minska. Domstolen skulle då ges tillfälle till och göra en bedömning 

huruvida bevisningen som åklagaren presenterat är tillräcklig för en fällande dom, det skulle i 

sin tur leda till en mer grundlig prövning huruvida en omhäktning är skälig eller inte.  

 

Kravet på bevisvärdering kan omöjligtvis ställas på en domstol vid det inledande skedet utan 

frågan ska behandlas när åklagaren givits möjlighet och samla in bevisning, hur pass lång tid 

som är rimlig ska utgå från omständigheterna i utredningen. Domstolen ska särskilt ta hänsyn 

till komplicerade utredningar med flertal misstänkta och där man av annan anledning behöver 

en längre tid för och väcka åtal. Domstolen ska ställa höga krav på att åklagaren utförligt 

motiverar häktningsskälen. Har någon var häktad en längre tid ska åklagaren presentera 

starkare skäl till en fortsatt häktning, att åklagaren upprepar samma grund vid varje 

omhäktningsförhandling ska enligt mig inte anses som tillräcklig goda skäl för fortsatt 

häktning. Har en utredning inte bidragit med ytterligare bevisning, men stark misstanke 

fortfarande föreligger, ska domstolen gripa in och på eget initiativ pröva om en annan mindre 

ingripande åtgärd är lämplig. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle Sverige gynnas av en 

översyn av processrättsliga regleringar, enbart under det så kallade helikopterrånet betalade 

svenska staten ut drygt en miljon kronor i skadestånd.        
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Vad som är skälig häktningstid är av allt att döma svårt att besvara med anledning av att det är 

en rättspolitisk fråga som måste utredas på politisk nivå. Det enklaste sättet att få bukt på 

långa häktningstider tycks vara att reglera en bortre tidsgräns beträffande häktning. En sådan 

reglering har emellertid inte intresserat lagstiftaren, anledningen till detta kan vara att 

förundersökningar kräver stora resurser som staten eventuellt inte kan tillgodose 

åklagarmyndigheten och polisen med. Oavsett om frågan om skälig häktningstid har en 

rättspolitisk karaktär eller om problemet ligger i att åklagarväsendet saknar tillräckliga 

resurser för att på ett skyndsamt sätt bedriva förundersökningar måste frågan prövas en gång 

för alla.  

  

Åklagarmyndigheten har som jag tidigare nämnt tillsatt en kommitté vars uppgift blir att se 

över långa häktningstider samt användandet av restriktioner, utredningen kommer att 

redovisas 2014, denna utredning kommer förhoppningsvis bidra till att svenska häktningstider 

blir mer konventionsenliga. Om så inte blir fallet, har problemet åtminstone uppmärksammats 

av berörda myndigheter.       
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