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Remissyttrande över betänkandet Rapport från
Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)
Domstolsverket anser att rapporten, som är väl disponerad, på ett förtjänstfullt
sätt belyser viktiga frågor som utgör centrala fundament i den svenska rättsordningen. Av det som läggs fram i rapporten drar Domstolsverket slutsatsen att
kommissionens överväganden är genomarbetade och välgrundade och verket
tillstyrker de förslag som lämnas. Domstolsverket vill särskilt framhålla följande.
Kommissionen har kommit fram till att många av de beslut som fattades i de
granskade ärendena inte berodde på brister i regelverket utan på att reglerna inte
beaktades i tillräcklig utsträckning eller på bedömningar gjorda av enskilda aktörer. Utifrån vad som redovisas i rapporten framstår denna slutsats som välgrundad. Detsamma gäller bedömningen att processerna i allt för stor grad kom att
anpassas till de särskilda förhållanden som förelåg och att det bl.a. innebar att
tingsrätterna godtog ett sämre underlag för sin bedömning.
Domstolsverket instämmer i kommissionens slutsats att det är viktigt att domstolarna alltid behåller ett självständigt förhållningssätt till parterna och att domstolarna utövar processledning med särskilt beaktande av den enskildes rättssäkerhet och en strävan efter bästa möjliga bedömningsunderlag.
När det gäller de förslag som läggs fram har Domstolsverket tidigare tillstyrkt
Förundersökningsutredningens förslag om att i lag reglera kravet på objektivitet
även för åtgärder som vidtas innan en förundersökning har inletts och efter det
att åtal har väckts (SOU 2011:45, se Domstolsverkets remissyttrande 2011-10-21,
dnr 1145-2011). Detsamma gäller Straffprocessutredningens förslag om att begränsa domstolens materiella processledning (SOU 2013:17, se Domstolsverkets
remissyttrande 2013-06-24, dnr 949-2013). Domstolsverket vill även i detta i
sammanhang framhålla att det är angeläget att de nämnda förslagen genomförs.
Domstolsverket är vidare positivt till förslaget att det bör utredas vidare om det
bör införas ett system för kvalitetssäkring av sakkunnigutlåtanden som åberopas
i domstol, som kan komplettera eller ersätta den rådande möjligheten att inhämta
en förnyad bedömning i rättsmedicinska och rättspsykiatriska frågor hos Socialstyrelsens s.k. Rättsliga råd.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Martin Holmgren. I handläggningen har även deltagit hovrättsassessorerna Lina Sandin (föredragande) och
Jonas Silfverberg.
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