
   

  YTTRANDE  1 (2) 
 DATUM 

2018-03-12 
DIARIENR 

2262-2017 
 

 
 

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • Fax: 036-16 57 21 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se 
 Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16  

R2
B 

  

domstolsutveckling   

 
 
 

 
Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

 

Remissyttrande över betänkandet Tidiga förhör – nya 
bevisregler i brottmål (SOU 2017:98) 
Ert diarienummer Ju2017/09591/Å 

Domstolsverket välkomnar en modernisering av det processuella regelverket i 
förhållande till samhällsutvecklingen och den ökade digitaliseringen. Verket har 
granskat delbetänkandet ur Sveriges Domstolars perspektiv och vill lämna föl-
jande synpunkter på vilka konsekvenser förslagen kan komma att innebära.  

Initialt ökad arbetsbörda och kostnader för domstolarna 
Som utredningen konstaterar kan förslaget om ökade möjligheter att ta upp be-
visning inför rätta innan huvudförhandling komma att innebära en betydande 
ökning av förhandlingstiden när det gäller upptagning av bevisning. Det är svårt 
att i dagsläget överblicka hur kostnaderna och arbetsinsatserna för dessa ökade 
förhandlingstider kan komma att förhålla sig till eventuella handläggningsvinster 
som kan kompensera i vart fall viss del av tidsåtgången. Domstolsverket vill där-
för reservera sig för att förslaget kan innebära ökade kostnader för Sveriges 
Domstolar. 

Ökat utbildningsbehov 
Förslaget ”Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål” rör såväl handläggnings- 
som bevisfrågor. De kurser inom Domstolsakademin som behandlar brottmåls-
processen kommer att behöva ses över om förslaget genomförs. Sannolikt kom-
mer flera av kurserna att initialt behöva utökas i antal för att möta domstolarnas 
behov av utbildning. Det kan också bli aktuellt att ekonomiskt stötta regionala 
utbildningsinsatser. Det kommer även att krävas anpassningar av innehållet i 
Domstolsakademins kurser för notarier och fiskaler. Om kursutbudet i övrigt ska 
bibehållas bedöms insatserna som krävs för att möta utbildningsbehovet till följd 
av förslaget inte rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.  

Översyn av regler för gallring m.m.  
Utredningens förslag innebär att ljud- och bildupptagningar kommer att lämnas 
in som en del av förundersökningsprotokollet. För Domstolsverket innebär detta 
att arbete och resurser kommer att behövas för att analysera hur dessa filer ska 
kunna tas emot och lagras på bästa sätt. Det kommer också krävas en översyn av 
behovet av nya gallringsföreskrifter. 
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Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. Föredragande 
har varit juristen Kristin Holgersson. 

 

 

Charlotte Driving  

Kristin Holgersson 
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