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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2017 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången 
– Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17).  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet har med nedan angivna synpunkter ingen erinran mot förslagen. 
 
Synpunkter 

 
Advokatsamfundet instämmer självfallet i att rätten till en rättvis rättegång är av 
fundamental betydelse för den som är misstänkt eller tilltalad för brott och att två 
grundläggande hörnstenar och utgångspunkter i rätten till en rättvis rättegång är 
oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid sin rättegång.  
 
Oskuldspresumtionen innebär att var och en som är misstänkt eller tilltalad för brott ska 
betraktas som oskyldig till dess skulden fastställs enligt lag. Oskuldspresumtionen är 
reglerad i artikel 6.2 i Europakonventionen och gäller därmed som svensk lag.1 
Oskuldspresumtionen är även fastslagen i artikel 48.1 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och regleras dessutom i artikel 11 i FN:s universella 
deklaration om de mänskliga rättigheterna.  

                                                
1 Se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna. Se även 2 kap. 19 § regeringsformen (RF). 
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Trots att oskuldspresumtionen är fastslagen i Europakonventionen anser 
Advokatsamfundet att denna rättsstatliga princip är av sådan grundläggande och 
avgörande betydelse för rätten till en rättvis rättegång att den även bör lagfästas i 
rättegångsbalken (RB), förslagsvis som en portalbestämmelse i kapitlet om den misstänkte 
och dennes försvarare (21 kap. RB). På så sätt skulle denna rättsstatliga grundprincip 
komma att få betydligt större genomslag i straffprocessen, stärka den kontradiktoriska 
principen och utgöra ett konkret portalstadgande för den misstänkte och hans försvar.  
 
Att på angivet sätt uttryckligen i rättegångsbalken slå fast oskuldspresumtionen som en 
rättsstatlig utgångspunkt för rätten till en rättvis rättegång, skulle enligt 
Advokatsamfundet även innebära en nödvändig förändring av rättsväsendets syn på och 
hantering av personer som enbart är misstänkta för brott. Härutöver skulle en i 
rättegångsbalken lagfäst oskuldspresumtion även sätta nödvändig fokus på den 
objektivitetsplikt som åklagare har, men som alltför sällan i praktiken kommer till uttryck 
under förundersökning och huvudförhandling i brottmål. Därmed skulle också det 
praktiska genomslaget av principen om att ingen får betraktas som skyldig förrän hans 
eller hennes skuld lagligen fastställts.  
 
Det kan i detta sammanhang även anmärkas att utpekanden av misstänkta som skyldiga 
som i dag ofta förekommer i sociala medier och massmedier i övrigt dessutom försvårar 
brottsutredningar, eftersom det kan påverka vittnens minnesbilder. Härtill kommer den 
allvarliga stigmatisering av privatpersoner som följer av att oskuldspresumtionen i dag 
inte har fått det genomslag som är nödvändigt i en rättsstat.  
 
Advokatsamfundet, som även välkomnar den föreslagna förändringen i 12 § 
förundersökningskungörelsen (betänkandet s. 31), vill dock samtidigt lyfta frågan om 
denna ändring inte bör komma till uttryck genom en ändring i 35 kap. 4 § RB. Som anges 
i betänkandet (s. 67 n och s.133 f.) kan i dag en tilltalads underlåtenhet att medverka i 
utredningen tillmätas viss betydelse i bevishänseende. Det torde för den misstänkte eller 
tilltalade te sig märkligt att av utredande myndighet först bli upplyst om att han eller hon 
inte behöver yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till 
utredningen av sin egen skuld, för att därefter vid en rättegång få veta att denna rättighet 
sedermera kan komma att läggas honom eller henne till last enligt lag.  
 
I enlighet med vad som framgår i betänkandet (s. 69 f.) försöker Finland uppenbarligen 
finna en modell för att komma till rätta med denna problematik. Utan att ta ställning till 
vilken lagteknisk modell som är att föredra, bör rätten att inte behöva medverka till 
utredningen av sin egen skuld, få en betydligt starkare ställning än vad som nu har 
föreslagits i betänkandet. 
 
I detta sammanhang vill Advokatsamfundet även väcka frågan om utredande myndighet 
även bör åläggas en skyldighet att upplysa närstående enligt 36 kap. 3 § RB, om deras rätt 
att inte behöva vittna mot anhörig som är misstänkt eller tilltalad. Någon sådan skyldighet 
föreligger inte i dag och medför inte sällan att anhöriga som hörs av polis kommer att 
lämna upplysningar, som kan komma att användas i utredningen mot den misstänkte eller 
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tilltalade. Att den anhörige, sedan han eller hon kallats att vittna vid domstol, blir upplyst 
om och utnyttjar denna rättighet, medför endast att vad vittnet sagt i förhör inte får 
användas som bevis. Vad den anhörige, i tron att han eller hon är skyldig att svara på 
frågor från utredande myndighet, i övrigt kan ha lämnat för uppgifter som på annat sätt 
kan ha använts för att stärka misstankarna eller väcka åtal, är i dag en tillåten bevisföring. 
Samma grundläggande lojalitetskonflikt som motiverar att närstående inte behöver vittna, 
gör sig självfallet lika starkt gällande under ett polisförhör. 
 
När det avslutningsvis gäller rätten att närvara vid sin egen rättegång, vill 
Advokatsamfundet framhålla att det, utifrån direktivets lydelse, inte torde vara tillfyllest 
med förenklad delgivning och att sådan därför inte ska kunna användas över huvud taget 
vid kallelse till huvudförhandling där det föreligger risk för frihetsberövande påföljd. 
Även bestämmelserna om kungörelsedelgivning bör ses över i detta sammanhang och, om 
sådan delgivning ska kunna tillämpas, att reglering i så fall utformas så att detta tillåts 
mycket restriktivt. 
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