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Remiss: Förlängd tidsgräns för häktning 
2113-2019/20 

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, 
får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av universitetslektor Sverker 
Jönsson. 

Justitieutskottets promemoriaförslag 
Med hänvisning till att ”dagens brottslighet i många fall blir allt mer svårutredd” 
samt med hänsyn till de praktiska ”möjligheterna att utreda grov brottslighet” 
föreslås i promemorian att, med ändring av regeringens förslag i prop. 
2019/20:129, personer över 18 år som misstänks för brott ska kunna vara häktade i 
upp till nio månader fram till dess att åtal väcks. Regeringens förslag är att gränsen 
för sammanhängande häktningstid ska vara sex månader. 

 

I promemorian ställer justitieutskottet en begränsning av häktestiden å ena sidan, 
mot utredningskvalitet å den andra. Detta är en falsk motsättning. Begränsningen 
av häktestidens längd följer av mänskliga rättigheter och regeringens förslag i prop. 
2019/20:129 är en (senkommen) reaktion på decennier av samstämmig och 
allvarlig kritik från människorättsorganisationer angående häktestider i Sverige. 
Kvalitén, tidsåtgången och metodiken för brottsutredningar har ingenting med 
längden på häktestiden att göra. Såväl tidsåtgång som kvalitén på brottsutredningar 
– oavsett brottstyp – är istället en återspegling av rådande resurstillgång, 
personaltäthet, kompetensnivå och metodutveckling hos polis, åklagare och t.ex. 
NFC. 

 

Då inga övertygande skäl för en förlängd tidsgräns för häktning framförts i 
promemorian avstyrker Juridiska fakultetsstyrelsen promemorians förslag. 

 

Enligt delegation 

 

 

Sverker Jönsson 
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