Stockholm den 2 maj 2022

R-2022/0247

Till Justitiedepartementet
Ju2022/00245

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2022 beretts tillfälle att
avge yttrande över betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
(SOU 2022:1).
Sammanfattning
Advokatsamfundet ser i huvudsak positivt på eller har ingen erinran mot förslagen i
utredningen. Advokatsamfundet motsätter sig dock i vissa avseenden förslagen rörande
bevistalan och har även i övrigt synpunkter på vissa av de föreslagna ändringarna.
Synpunkter
Avsnitt 5.4.1 och 5.4.2
Advokatsamfundet anser inte att bestämmelserna om bevistalan bör ändras på så sätt
att skuldfrågan för ett barn under 15 år som misstänks för brott ska prövas i domstol i
fler fall än vad som sker idag. Inte heller anser Advokatsamfundet att det ska införas en
presumtionsregel om att åklagare ska väcka bevistalan vid brott för vilka det inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fem år.
Av naturliga skäl är domstolarna inte anpassade för att hantera barn i
brottmålsprocessen. Att i större utsträckning än idag behandla skuldfrågan för ett barn
under 15 år i domstolarna riskerar att verka stigmatiserande för barnet och kan ses som
en eftergift åt de samhällskrafter som ropar efter hårdare tag mot barn och unga i så
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kallad nätverks- eller gängkontext. Särskilt som en bevistaledom inte leder till någon
påföljd och därigenom heller ingen reell reaktion från staten, utan enbart ett
fastslående av ett barns skuld eller oskuld. För det enskilda barnet kan rättsprocessen i
och med en bevistalan bli både skadlig, påfrestande och förvirrande. Ju yngre barn
desto större risker för negativa konsekvenser. Bättre genomförda polisutredningar där
det redan genom utredningen kan fastslås vad som har hänt eller inte har hänt i fråga
om det påstådda brottet/brottsligheten och barnets koppling till detta, leder till att
samma syfte uppnås som vid en bevistalan.
Avsnitt 6.6.5 och 8.6.2
Advokatsamfundet ställer sig positivt till införandet av möjligheten för målsäganden att
få ett juridiskt biträde när ett barn under 15 år misstänks för brott samt till förslaget om
en rätt för målsäganden att underrättas efter ett godkänt strafföreläggande. Dessa
förslag, i synnerhet det första, utgör en klar förbättring av brottsoffrens ställning i
processen.
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