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Remissvar över promemorian Förbättrad hantering av ärenden om 
överförande av straffverkställighet (Ds 2021:37) 

 

Göta hovrätt har, utifrån de utgångspunkter som hovrätten har att beakta,  

följande synpunkter rörande promemorians förslag.  

 

Gällande förslaget att ta bort det uttryckliga lämplighetskravet i 2 kap. 1 § 4 lagen 

(2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom 

Europeiska unionen vill hovrätten framhålla att det även i fortsättningen vid till-

lämpningen av bestämmelsen är angeläget att beakta om den dömde är misstänkt 

för annan brottslighet i Sverige (jfr prop. 2014/15:29 s. 71). Det kan i sådana si-

tuationer uppstå praktiska svårigheter för det svenska rättsväsendet att lagföra 

personen om han eller hon har överförts till annat land för verkställighet av tidi-

gare straff innan den andra brottsligheten hunnit prövas.  

 

Om kravet på särskilda skäl vid kortare frihetsberövande påföljder tas bort i en-

lighet med förslaget torde rimligen antalet överklagade mål till tingsrätt och hov-

rätt öka. Promemorian saknar dock en analys i fråga om konsekvenserna för 

domstolarna. Promemorian saknar också en konsekvensanalys avseende för-

slaget att en svensk dom på frihetsberövande påföljd ska få översändas innan 

Kriminalvårdens beslut om översändande har fått laga kraft om verkställigheten 

av den aktuella påföljden pågår i Sverige. Även detta ändringsförslag kan med-

föra praktiska svårigheter för domstolarna vid handläggningen av överklagade 

beslut om översändande. 
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Promemorian saknar vidare en analys av vilka ekonomiska konsekvenser för-

slaget kan medföra för domstolarna och även för staten i övrigt då fler för-

ordnaden av offentliga biträden torde leda till ökade kostnader. (jfr 4 kap. 1 § 

samma lag). 

 

Detta yttrande har beslutats av hovrättslagmannen Carina Tolke. Föredragande 

har varit tf. hovrättsassessorn Nadine Neperus. 

 

 

Carina Tolke 

                                                                                      

 

                                                                             Nadine Neperus 
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