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Till Justitiedepartementet 
Susanne Södersten 
103 33  Stockholm 
susanne.sodersten@justice.ministry.se 
(4 ex, gärna även som wordfil via e-post) 
 

 
SOU 2012:44 
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 
 (Dnr: Ju2012/4738/Å) 
 
 

Remissvar från Sveriges Kristna Råd 
 
Sveriges kristna råd (SKR) består av 25 medlemskyrkor och 1 observatör. Dessa 26 kyrkor 
representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. 
 
Med grund i kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor 
som rör människors liv, värdighet och rättigheter. Kyrkorna i Sverige har stora kontaktytor 
med människor i olika livssituationer. Frågor om människors villkor aktualiseras i olika 
sammanhang, inte minst bland de människor som migrerat till Sverige. Flera av kyrkorna i 
Sveriges kristna råd har stor kontaktyta i det sammanhanget. Kyrkorna i SKR vill samverka 
med andra samhällsaktörer för ett välkomnande och inkluderande samhälle där människors 
rättigheter och värdighet värnas. 
 
 
Sveriges kristna råd vill inledningsvis hänvisa till ett tidigare yttrande av en av våra 
medlemskyrkor, Svenska kyrkan. Det gällde ett yttrande över utvärderingen av vissa hemliga 
tvångsmedel (SOU 2009:70) med dateringen 2009-10-08. I det konstaterade Svenska kyrkan 
med tillfredsställelse att även lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 
allvarliga brott, enligt utredningens förslag skulle förses med ett förbud mot att avlyssna 
prästers bikt och enskild själavård. Vidare framhöll Svenska kyrkan betydelsen av att ett 
motsvarande förbud skulle finnas med om och när en ny lag som kan ersätta lagen om 
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åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott utarbetas. Dessa ståndpunkter var och 
är gemensamma med Sveriges kristna råds. 

Av den nu aktuella utredningens ställningstaganden framgår att avlyssningsförbuden enligt 
lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning och den ovan nämnda lagen om åtgärder för att 
förhindra vissa särskilt allvarliga brott, bör gälla oförändrade. Det föreslås dock att 
tvångsmedelsregleringen bör enhetligas genom att avlyssningsförbudet beträffande hemlig 
teleavlyssning i 27 kap. rättegångsbalken utformas så att det överensstämmer med lagen om 
åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Förbudet utvidgas till att inte bara 
avse meddelanden mellan en misstänkt och dennes försvarare utan alla meddelanden 
mellan en misstänkt och personer som omfattas av undantagen från vittnesplikt i 36 kap. 5 § 
andra-sjätte styckena rättegångsbalken.  

Sveriges kristna råd välkomnar förslaget. Som anfördes i yttrandet från 2009 så är det av 
avgörande betydelse såväl för individens trygghet som för kyrkornas trovärdighet att 
prästs/pastors bikt och enskild själavård inte avlyssnas.  

 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Karin Wiborn 
Generalsekreterare  
Sveriges kristna råd 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare: 
Björn Cedersjö    tel 08  453 68 23 
Detta remissvar har utarbetats i nära samverkan mellan Sveriges kristna råd och Svenska 
kyrkan. 


