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Yttrande avseende SOU 2017:98 Tidiga förhör – nya 
bevisregler i brottmål 

Brottsofferjouren Sverige tillstyrker de överväganden och förslag som läggs fram om 
att tillåta en utökad användning av tidigt lämnade - och väl dokumenterade - 
berättelser som bevis. Brottsofferjouren Sverige anser att en sådan anpassning av de 
grundläggande processprinciperna om muntlighet och omedelbarhet fortfarande 
uppfyller gällande krav på rättssäkerhet för enskilda mot staten. När det gäller 
omedelbarhetsprincipen torde numera kunna konstateras att den "omedelbara" 
bevisupptagning inför domstol som länge framhållits som den bästa och säkraste 
verkligen kan ifrågasättas. Tvärtom gäller det att tidigt säkra utsagor, som med 
modern teknik blir perfekt dokumenterade och ger bevispersonerna en lugn och 
trygg miljö jämfört med vad som kan vara fallet i uppmärksammade mål i 
processdomstolen kanske relativt lång tid efter själva iakttagelserna. Att en 
komplettering av tidigt under förundersökningen lämnade förhörsuppgifter kan 
erfordras, förändrar inte bilden. Den ursprungliga och väl dokumenterade berättelsen 
finns kvar och kompletteras därefter med tilläggsfrågor på lämpligt sätt. Att 
bevispersoner hörs i en för dem så trygg miljö som möjligt är viktigt. Likaså att 
bevispersoner inte "slits ut" genom att höras på nytt i processdomstolen, när det inte 
framstår som absolut nödvändigt med ett förhör i domstol. Och i sådana fall kan 
lämpligen videolänkförhör från en annan domstol än processdomstolen vara det 
bästa alternativet just för att skapa tryggheten för bevispersonen i ett turbulent mål, 
där den mediala bevakningen i processdomstolen kan vara extra påfrestande för 
bevispersonen. 

Brottsofferjouren Sverige tror också att det presenterade förslaget kan leda till en 
effektivisering av brottsbekämpandet med resultatet att fler brott klaras upp och 
därigenom ytterst sett även leder till en ökad rättstrygghet för den enskilde som 
antingen har utsatts för brott eller som kanske allra helst- genom den bättre 
brottsbekämpningen - kan undgå att utsättas för brott.  

I arbetet med detta remissvar har även advokat Viveka Bonde i Brottsofferjouren 
Sveriges förbundsstyrelse deltagit. 

   
Sven-Erik Alhem  Fredrik Mellqvist 
Förbundsordförande  Vice generalsekreterare 
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