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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 februari 2013 beretts tillfälle att avge 
yttrande över EMR-utredningens betänkande En modernare rättegång II – en uppföljning 
(SOU 2012:93).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet anser att de lagändringar som föreslås i betänkandet till största del är 
välgrundade och välmotiverade. Advokatsamfundet har emellertid, beträffande några av 
förslagen, invändningar som redovisas i det följande. 
 
Generella synpunkter på EMR-reformen 
 
Advokatsamfundet vill inledningsvis instämma i den allmänna bedömning av EMR-
reformen som redovisas i betänkandet. Liksom utredningen anser Advokatsamfundet att 
EMR-reformen på det hela taget fallit väl ut. 
 
Som kan förväntas av en genomgripande reform av det slag som EMR utgör, har dock 
tillämpningen av de nya bestämmelserna i vissa avseenden varit förenad med problem. 
Såsom påpekas i betänkandet har särskilt bestämmelserna om prövningstillstånd för 
tvistemål i hovrätt vållat problem. Tillämpningen av dessa bestämmelser har dock, till 
följd av bl.a. ett mycket stort antal avgöranden från Högsta domstolen och genom initiativ 
från hovrätterna, blivit mer enhetlig med tiden. Den har också blivit mer generös.  
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Utredningen pekar emellertid på att tillämpningen ännu varierar alltför mycket mellan 
hovrätterna och ännu inte är tillräckligt generös. Enligt Advokatsamfundets uppfattning är 
detta ett allvarligt problem och innebär att bedömningarna i landet skiljer sig åt utan 
sakliga skäl. Från rättssäkerhetssynpunkt är dagens situation ohållbar och bör snarast 
åtgärdas. Advokatsamfundet anser inte att det är tillräckligt att framhålla att en generösare 
tillämpning förutsatts i förarbetena till EMR-reformen och hoppas på en fortsatt 
utveckling i den riktningen (betänkandet del I, s. 223). En sådan inställning och en sådan 
förhoppning förutsätter att hovrätterna konsekvent tillämpat bestämmelserna om 
prövningstillstånd på ett sätt som inte överensstämmer med lagtexten. Enligt Advokat-
samfundet mening måste man dock fråga sig om det inte ligger närmare till hands att anta 
att landets hovrätter faktiskt tillämpat bestämmelserna på ett riktigt sätt. Problemet kan 
alltså lika gärna ligga i lagstiftningens utformning som i hovrätternas tillämpning. 
 
Konstaterandet av den alltför låga frekvensen meddelade prövningstillstånd borde, mot 
denna bakgrund, enligt Advokatsamfundets mening föranleda utredning av och över-
väganden om en uppmjukning av rekvisiten i bestämmelserna om prövningstillstånd i 
hovrätt. 
 
De uppluckringar av muntlighets-, omedelbarhets- och koncentrationsprinciperna, som 
genomfördes genom EMR-reformen och som nu föreslås utökas, bl.a. genom reglerna om 
hänvisning till ljud- och bildupptagning samt om bevisupptagning utom huvudför-
handling, innebär en utveckling där rättegångsförfarandet steg för steg är på väg bort från 
de bärande principerna i rättegångsbalken. Advokatsamfundet anser att en sådan 
utveckling vore beklaglig. Det finns en uppenbar risk att det som nu uppfattas som 
utveckling i själva verket utgör en tillbakagång. En alltmer uppsplittrad rättegång, där 
parterna kanske inte ens är närvarande under hela eller ens väsentliga delar av förfarandet, 
har betydande likheter med den ordning som gällde före rättegångsbalkens ikraftträdande. 
Den ordningen uppfyllde inte kraven på en rättssäker prövning och präglades av 
missförhållanden. Det förhållandet att delar av rättegången ska genomföras utan huvud-
förhandling eller genom ökad användning av hänvisning, innebär också en minskad insyn 
för såväl parter som allmänhet och media. Det kan ifrågasättas om detta är en riktig 
utveckling. 
 
Lagstiftaren bör vara uppmärksam på att ny teknik inte kan råda bot på många av de risker 
som ett uppsplittrat rättegångsförfarande innebär. Rättegången, särskilt i överrätt, 
präglades i det gamla systemet av skriftlighet, långa handläggningstider, bristfällig 
kontakt mellan domstol, parter och ombud samt ett alltför litet genomslag för offentlig-
hetsprincipen. 
 
I betänkandet redovisas olika sätt att effektivisera handläggningen i de allmänna 
domstolarna. Det är stort fokus på ny teknik, bevisupptagning och domförhet. 
Advokatsamfundet vill dock påpeka att ett av skälen till att målen tar lång tid är att 
domstolarna inte använder de medel som redan i dag står till buds för att effektivisera 
handläggningen. Det finns mot den bakgrunden anledning att överväga även andra sätt att 
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öka effektiviteten, exempelvis genom att medelst utbildningsinsatser få domare att 
använda de verktyg som rättegångsbalken redan erbjuder. 
 
Användandet av modern teknik i domstolarna 
 
I tvistemål samt i brottmål som rör ekonomisk brottslighet, förekommer ofta att 
förhörspersoner hörs mot skriftliga handlingar av olika slag eller att t.ex. en sakkunnig 
föredrar en rapport och då använder sig av ett bildspel. Inte sällan förekommer då vid 
tingsrätterna att handlingarna eller bildspelet visas med hjälp av dokumentkamera eller 
projektor. När förhören sedan spelas upp i hovrätten finns detta bildmaterial inte med. 
Advokatsamfundet anser att det borde undersökas vilka möjligheter det finns att genom 
tekniska hjälpmedel åstadkomma att såväl förhör som tillhörande bildmaterial fångas på 
samma inspelning vid tingsrätt. Därmed kunde bevisningen återges i hovrätt på det sätt 
den lades fram vid tingsrätten. 
 
Synpunkter på de föreslagna lagändringarna 
 
Tingsrätts domförhet vid avgörande av dispositiva tvistemål 
 
I betänkandet föreslås en ny domförhetsregel för tingsrätt vid avgörande av dispositiva 
tvistemål. Enligt förslaget ska som huvudregel tingsrätten bestå av två lagfarna domare i 
sådana mål; i enklare mål ska liksom enligt nuvarande ordning tingsrätten kunna bestå av 
en domare. Tre domare ska kunna delta i avgörandet om det finns särskilda skäl.  
 
Advokatsamfundet tillstyrker förslaget. Däremot anser Advokatsamfundet att den 
redovisning som görs i författningskommentaren av när det skulle vara aktuellt att avgöra 
tvistemål med tre domare, är alltför begränsande. Redovisningen är också alltför 
koncentrerad till betydelsen av bevisningens omfattning. Det torde t.ex. ytterst sällan 
förekomma tvistemål där huvudförhandlingen pågår i mer än fyra veckor (jfr betänkandet 
s. 284). Det finns en uppenbar risk att tredomarsammansättning kommer att bli förbehållet 
sällsynta undantagsfall.  
 
Det bör framhållas att även mål som avgörs efter en kort huvudförhandling eller efter 
föredragning kan ställa stora krav på rätten och därmed utgöra skäl för en tredomar-
sammansättning. Samtidigt innebär omfattande bevisning inte alltid att ett mål är 
svårbedömt. Ett mål som pågår i flera veckor skulle ibland kunna avgöras av två domare. 
Avgörande för bedömningen bör, i stället för målets omfattning, vara bevis- och 
rättsfrågornas komplexitet.  
 
Utöver komplexiteten bör betydelsen av utgången i målet för parterna kunna inverka på 
sammansättningen. Detta är inte begränsat till tvisteföremålets värde, även om det många 
gånger kan vara en naturlig utgångspunkt för bedömningen. Också t.ex. starka personliga 
band till omtvistad egendom eller infekterade släkt- och familjeförhållanden, bör kunna 
beaktas. 
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I utredningen lämnas också förslag på vilka som ska kunna delta i rätten vid olika 
sammansättningar. Tingsnotarier och beredningsjurister ska inte längre kunna delta vid 
flerdomarsammansättning. Tingsfiskaler ska kunna delta när rätten består av två domare, 
men inte när rätten består av tre domare. 
 
Advokatsamfundet instämmer i utredningens bedömning att möjligheten för tingsnotarier 
att delta i flerdomarsammansättningar bör avskaffas. Däremot anser Advokatsamfundet att 
det saknas skäl att ta bort möjligheten för tingsfiskaler att delta när rätten ska bestå av tre 
domare. Erfarenheten från de advokater som regelmässigt uppträder som ombud i tviste-
mål är att tingsfiskaler ofta är pålästa, ambitiösa och uppskattade tvistemålsdomare. 
Tingsfiskaler kan således utgöra en tillgång som ledamöter av rätten även i de största 
tvistemålen. Det torde också från utbildningssynpunkt vara viktigt att låta tingsfiskaler 
delta i handläggningen av större tvistemål. 
 
Syn 
 
Utredningen föreslår att syn på stället i större utsträckning ska dokumenteras genom ljud- 
och bildupptagning. Advokatsamfundet har i och för sig inte något att invända mot detta, 
men vill påpeka att ett syfte med syn på stället – till skillnad från åberopande av syn av 
t.ex. fotografier eller videoupptagningar som bevisning – är att ge rättens ledamöter 
möjlighet att bilda sig en uppfattning av plats och rum. Ett besök på en plats ger många 
gånger en möjlighet att orientera sig rumsligt, vilket saknas genom en ljud- och bild-
inspelning, även i de fall en sådan inspelning håller god kvalitet. Advokatsamfundet vill 
därför framhålla vikten av att regeringen beaktar detta vid ett eventuellt lagförslag till 
riksdagen. 
 
Bevisupptagning utom huvudförhandling 
 
I betänkandet föreslås utvidgade möjligheter att ta upp bevisning utom huvudförhandling 
genom en ny bestämmelse i 36 kap. 19 § 4 rättegångsbalken. Av motiveringen framgår att 
bestämmelsen i första hand är tänkt att ta sikte på de fall då förhörspersoner inställt sig till 
ett rättegångstillfälle som får ställas in (i praktiken oftast i anledning av att den tilltalade 
inte inställt sig till förhandlingen). 
 
Utredningen föreslår att det i sådana fall av inställda huvudförhandlingar ska kunna ske 
förhör med de förhörspersoner som inställt sig. Förhör ska kunna tas upp om det inte är 
olämpligt. Parternas inställning till frågan ska inte, enligt den föreslagna lagtexten, 
tillmätas betydelse. Av motiveringen framgår dock att parternas ståndpunkter kan ha 
betydelse för lämplighetsbedömningen. 
 
Advokatsamfundet vill i denna fråga framhålla följande. I mindre brottmål av enklare 
beskaffenhet förhåller det sig ofta så att den offentlige försvararen inte har hunnit 
överlägga med sin klient i tillräcklig omfattning före huvudförhandlingen. Detta är 
givetvis olyckligt, men en ofrånkomlig effekt av att ersättningen till den offentlige 
försvararen i sådana mål ofta inte utgör rimlig kompensation ens för inställelse till 
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förhandling, än mindre för förberedande möten med klienten. Det medför emellertid också 
att den offentlige försvararens kunskap om målet före huvudförhandlingen ofta är 
begränsad till det som framgår av förundersökningen. Det är genom mötet med klienten 
särskilt vid och under huvudförhandlingen som den offentlige försvararen kan bilda sig en 
uppfattning om skälen för den tilltalades inställning, om bevisläget och om vilka frågor 
som kan vara relevanta att ställa till målsägande och vittnen. Många gånger har också den 
tilltalade en egen uppfattning om vilka frågor som bör ställas. Det kan också vara så att 
den offentlige försvararen utan att lyckas försökt få kontakt med sin klient före huvud-
förhandlingen. Ofta är förhören i förundersökningen i mindre brottmål kortfattade och det 
kan utifrån dessa vara mycket svårt att veta vad förhörspersonen egentligen har att berätta 
för domstolen. 
 
I dessa fall är det därför enligt Advokatsamfundets mening mycket olämpligt att förhör 
hålls i den tilltalades utevaro. Det skulle även innebära att det i många fall är omöjligt för 
den offentlige försvararen att ställa relevanta frågor. Även om möjligheten till 
kompletterande förhör utnyttjas – vilket kan tänkas ske regelmässigt i de fall den 
offentlige försvararen och den tilltalade inte samrått före den första upptagningen av 
vittnesförhöret – har åklagaren en fördel i att den offentlige försvararen inte kunnat 
effektivt motförhöra vittnet i samband med bevisupptagningen. Den praktiska nyttan är 
försumbar för förhörspersonen, som ändå får inställa sig till två eller flera rättegångs-
tillfällen. 
 
Därtill kommer det faktum att ett förhör i den tilltalades utevaro kan vara förknippat med 
mindre påtagliga, men för den skull inte mindre viktiga, effekter.  
 
Betydelsen av den tilltalades utevaro för målsägandens och vittnens utsagor ska inte 
underskattas. Förhörspersoner som hörs till styrkande av gärningen besväras ofta, i 
varierande utsträckning, av den tilltalades närvaro. Ett sådant besvär är emellertid en del 
av de rättegångsförfarandets mekanismer som syftar till att de som hörs – vissa under ed – 
bara ska säga sådant de är säkra på. I den tilltalades utevaro, omgiven av åklagare och 
domare, kan en förhörsperson ge avkall på en del av den försiktighet som följer av att sitta 
ansikte mot ansikte med den tilltalade. 
 
Under ett pressande motförhör händer det inte sällan att en förhörsperson tar tillbaka, 
modifierar eller nyanserar det som framkommit under huvudförhöret. Ett vittne kan också 
under ett och samma förhör ta tillbaka eller nyansera uppgifter som, om vittnet stått fast 
vid dem, kunde föranlett fråga om mened. Detta kan förväntas medföra problem om det 
regelmässigt blir så att motförhör hålls vid ett annat rättegångstillfälle än då huvudförhöret 
togs upp. Det blir nämligen svårare för en förhörsperson att ta tillbaka eller nyansera 
tidigare uppgifter och i stället lättare att hänvisa till och stå fast vid vad som sagts under 
det tidigare förhöret. Kanske blir det också naturligt att hänvisa till att minnesbilden var 
klarare vid det tidigare tillfället, vilket kan utgöra en förevändning att värdera den mer 
nyanserade utsaga som ges under motförhör som svagare bevisning än den under 
huvudförhöret lämnade och då icke ifrågasatta berättelsen. Det finns alltså betydande 
olägenheter, också i bevisvärderingshänseende, förknippade med en uppdelning av förhör 
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på flera tillfällen. En regel av denna innebörd innebär dessutom en uppenbar risk att nästa 
instans vid ett överklagande finner att ett rättegångsfel begåtts. Detta trots att den lägre 
instansen ansett det lämpligt att förfara på detta sätt. Risken för återförvisning och därmed 
förnyade förhör ökar därmed. Advokatsamfundet avstyrker därför förslaget i denna del. 
 
Utredningen tar också upp det fallet att den tilltalade inte har någon försvarare. I dessa fall 
anser Advokatsamfundet att det bör vara uteslutet att ta upp muntlig bevisning när en 
huvudförhandling ställs in pga. den tilltalades utevaro, såvida inte exceptionella 
omständigheter är för handen. Såvida inte förhörspersoner också kallas till nytt 
huvudförhandlingstillfälle, fråntas den tilltalade i praktiken helt möjlighet att ställa frågor 
till förhörspersoner, vilket torde innebära ett åsidosättande av rätten till en rättvis 
rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen. 
 
Det kan förtjäna framhållas att frågan om bevisupptagning aktualiseras endast i mål som 
inte kan avgöras i den tilltalades utevaro. Advokatsamfundet noterar att 
Straffprocessutredningen i sitt betänkande (SOU 2013:17) föreslagit betydligt utvidgade 
möjligheter att avgöra mål i den tilltalades utevaro. Skulle detta förslag bli verklighet 
kommer de mål som inte kan avgöras i den tilltalades utevaro, generellt att vara sådana 
där en gärning ska prövas som har ett högt straffvärde (fängelse över sex månader, s.k. 
28:3-fängelse eller sluten ungdomsvård) eller där särskilda skäl talar mot 
utevarohandläggning. Bevisupptagning enligt förslaget i betänkandet kommer, om de nyss 
berörda förslagen genomförs, alltså att bli aktuellt bara i förhållandevis allvarliga eller 
annars svårbedömda fall.  
 
Advokatsamfundet är alltså kritiskt till den föreslagna bestämmelsen. Mot bakgrund av 
vad som anförts ovan anser Advokatsamfundet att en möjlighet att ta upp bevisning utom 
huvudförhandling måste villkoras av samtycke från den som uteblivit eller dennes 
försvarare eller ombud, om inte synnerliga skäl föreligger. En sådan reglering skulle, 
annat än i rena undantagsfall, överlåta åt ombudet eller försvararen bedömningen av 
möjligheterna till bevisupptagning. I de fall den tilltalade saknar försvarare och således 
partens samtycke inte kan inhämtas, skulle det innebära att bevisupptagning med stöd av 
bestämmelsen inte skulle kunna ske annat än i sällsynta undantagsfall. En sådan 
restriktivitet är enligt Advokatsamfundets uppfattning påkallad av de skäl som redovisats 
ovan. 
 
Hänvisning till ljud- och bildupptagningar 
 
Advokatsamfundet instämmer till fullo i den reservation som experten i utredningen 
advokaten Tomas Nilsson redovisar i ett särskilt yttrande över betänkandet. 
 
Återanvändning av bevis 
 
Advokatsamfundet har ingen invändning mot att öppna upp för möjligheten att spela upp 
förhör i mål som återförvisas till tingsrätten eller av andra skäl tas om vid tingsrätten. 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot en sådan återanvändning av bevis i samma mål.  
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I författningskommentaren till den aktuella bestämmelsen anges även att uppspelning av 
förhör skulle kunna komma i fråga vid förhandling i annat mål (s. 294 och 295). När det 
gäller återanvändande av bevis (upptagning) i ett annat mål, exempelvis i ett nytt mål som 
anhängiggjorts efter det mål i vilket den aktuella bevisupptagningen har upptagits, har 
Advokatsamfundet, i linje med den fria bevisprövningen, inte heller här någon erinran mot 
en sådan återanvändning av bevisningen. Enligt Advokatsamfundet förutsätter detta 
emellertid också att parts rätt att åberopa ny bevisning enligt rättegångsbalkens regler inte 
inskränks på något sätt. I SOU 2013:17 föreslås att parterna i straffprocessen ska ges 
större inflytande över målet och framför allt över den utredning som läggs fram i 
skuldfrågan. I de dispositiva tvistemålen gäller en sådan ordning sedan länge. Det är alltså 
parterna som i de flesta mål disponerar över utredningen och förhör anpassas efter 
parternas respektive åberopanden, även om det slutliga beslutet om bevisupptagning 
tillkommer rätten.  
 
Skulle det bestämmas att viss bevisning ska återanvändas i ett annat mål, får detta inte 
innebära att ombudet ska behöva hamna i ett resonemang med domstolen om tillåtlighet 
av tilläggsförhör eller inte. I vissa situationer kommer säkert den bevisupptagningen från 
det tidigare målet vara tillfyllest, medan man i andra mål kan komma att behöva åberopa 
ytterligare bevisning, t.ex. i form av nytt förhör med förhörspersonen. Den personen kan 
då komma att höras mot de uppgifter som han/hon lämnat vid det tidigare förhöret och då 
ha möjlighet att förklara eventuella skillnader i lämnade uppgifter. Sedan är det självfallet 
upp till domstolen att värdera den åberopade bevisningen.  
 
Enligt Advokatsamfundets uppfattning är det avgörande vid återanvändning av bevisning i 
ett annat mål, att bevisupptagningen i ett senare mål inte får förhindras eller försvåras av 
återanvändning av tidigare bevisupptagning. Detta måste gälla även om saken/måltypen – 
och därmed också de regler som omgärdar bevisupptagningen – är olika i de bägge målen.    
 
Hänskjutande av prejudikatfrågor från hovrätt till Högsta domstolen 
 
Utredningen konstaterar, såsom framhållits ovan, att hovrätterna meddelat och alltjämt 
meddelar för få prövningstillstånd i de dispositiva tvistemålen. Detta har fått till följd att 
Högsta domstolen i sin tur fått en sämre tillströmning av mål som innehåller 
prejudikatfrågor. För att komma tillrätta med detta senare problem föreslår utredningen en 
möjlighet för hovrätt att, i samband med dispensprövningen, hänskjuta ett mål till Högsta 
domstolen för bedömning av en prejudikatfråga. Det föreslås också att Högsta domstolen i 
de fall hovrätt nekat prövningstillstånd, ska kunna meddela sådant tillstånd för prövning 
direkt i Högsta domstolen. 
 
Det senare förslaget har Advokatsamfundet inget att invända mot. Vad däremot gäller 
förslaget att hovrätt ska kunna hänskjuta prejudikatfrågor till Högsta domstolen, kan 
Advokatsamfundet inte tillstyrka detta förslag, eftersom det inte bedöms vara tillräckligt 
välgrundat. Advokatsamfundet har följande skäl för denna sin uppfattning. 
Det grundläggande problem som föranleder förslaget är att hovrätterna meddelar för få 
prövningstillstånd i dispositiva tvistemål. Den föreslagna regeln löser inte detta 
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grundläggande problem. Som Advokatsamfundet påpekat ovan skulle detta problem i 
stället kunna lösas genom en uppluckring av rekvisiten i reglerna om prövningstillstånd i 
hovrätt. 
 
Det finns med den föreslagna regeln en risk att hovrätterna utarmas som 
tvistemålsdomstolar. Advokatsamfundet vill påminna om att även hovrätternas avgörande 
är vägledande och det finns därför ett stort värde i att hovrätten prövar mål och frågor som 
är av allmänintresse, inte bara i brottmål utan också i tvistemål. Det gäller inte bara sådana 
mål som kan förväntas tas upp av Högsta domstolen efter ett överklagande, utan också 
mål som innehåller frågeställningar lämpliga att refereras i Rättsfall från Hovrätterna 
(RH). Referaten i RH är en viktig rättskälla i det praktiska rättslivet och innehåller ofta 
goda exempel på hur vissa vanligt förekommande problem kan eller bör lösas. För 
tingsrätterna, men också för landets advokater och andra, är det viktigt att genom referaten 
kunna följa även andra domstolar än Högsta domstolen. Om ett mål innehåller fråga av 
prejudikatintresse ligger det närmare till hands att meddela tillstånd för prövning i 
hovrätten än att hänskjuta frågan till Högsta domstolen. 
 
Advokatsamfundet anser vidare att det finns bättre sätt att förse Högsta domstolen med ett 
gott underlag av lämpliga prejudikatfrågor. En möjlighet att överväga vore, enligt 
Advokatsamfundets uppfattning, att utöka möjligheten för hänskjutande av sådana frågor 
från tingsrätt. I målen vid tingsrätterna finns en större flora av prejudikatfrågor än i 
hovrätterna. Avgörs en prejudikatfråga redan i första instans finns också goda möjligheter 
för parterna att föra sin talan och åberopa bevisning utifrån ett sådant klargörande 
beträffande rättsläget, och att därefter få saken prövad i två instanser (om och i den mån 
något finns kvar att pröva i målet). En sådan möjlighet kan antas bidra till materiellt 
riktiga avgöranden. 
 
De nuvarande bestämmelserna om hänskjutande av prejudikatfrågor från tingsrätterna 
tillämpas sällan (42 kap. 17 a § respektive 56 kap. 13 och 14 §§ rättegångsbalken). Detta 
beror sannolikt på framför allt två förhållanden. För det första kräver hänskjutande av 
prejudikatfrågor parternas samtycke. För det andra uppmärksammas sällan 
prejudikatfrågorna, vare sig av parterna eller av rätten. Enligt Advokatsamfundet borde 
möjligheterna att ändra bestämmelserna så att de får större genomslag utredas. 
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