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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 september 2017 beretts tillfälle att 

avge yttrande över betänkandet Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. 

Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 

2017:68).  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet instämmer i att svensk lagstiftning redan i dag i huvudsak 

överensstämmer med det s.k. barnrättsdirektivets krav.1 När det gäller genomförandet av 

det s.k. oskuldspresumtionsdirektivet hänvisas till tidigare remissyttrande.2 

 

Advokatsamfundet anser inte att en utredning avseende lagen (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) och frågan om barn som är misstänkta för 

brott innan de fyllt 15 år, skulle falla utanför barnrättsdirektivets tillämpningsområde.  

 

Advokatsamfundet tillstryker utredningens förslag om föreslagna lagändringar avseende 

ökad information till frihetsberövade och/eller misstänkta personer under 18 år.  

 

                                                
1
 Direktiv 2016/800/EU om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga 

förfaranden. 
2
 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 2 juni 2017 över betänkandet Om oskuldspresumtionen och rätten 

att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17). Se även 

lagrådsremissen Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet som regeringen beslutade den 19 oktober 2017. 
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Advokatsamfundet anser att rätten för den som är misstänkt eller åtalad för brott att själv 

få utse sin försvarare är en grundläggande rättsstatlig princip. För det fall en utsedd 

försvarare inte skulle vara advokat, bör en offentlig försvarare förordnas vid sidan av den 

försvarare som den misstänkte själv utsett.3 

 

Advokatsamfundet har i övrigt ingen erinran mot utredningens förslag till lagändringar.  

 

Synpunkter 

 

Advokatsamfundet har tidigare lämnat synpunkter i fråga om lagstiftning avseende barn 

som är misstänkta eller tilltalade för brott, till vilka det hänvisas i relevanta delar.4 

Advokatsamfundet hänvisar även till sitt remissyttrande avseende barnkonventionen.5 

 

Advokatsamfundet, som genom en expert har deltagit i nuvarande utredningsarbete, vill 

i fråga om barns rättigheter i straffrättsliga förfaranden i enlighet med barnrättsdirektivet 

särskilt framhålla följande. 

 

Barn under 15 år 

 

I betänkandet anges att utredningar mot barn under 15 år som är misstänkta ytterst syftar 

till att ge socialtjänsten klarhet i vad som hänt för att kunna sätta in rätt resurser. Mot detta 

ska anföras att en bevistalan samtidigt ytterst handlar om att fastställa ett straffrättsligt 

ansvar, även om det inte kan leda till en straffrättslig reaktion.  

 

På senare tid har flera uppmärksammade fall även tydligt visat på behovet av att vid 

allvarligare brottsmisstankar genom rättslig prövning bringa klarhet i skuldfrågan. Detta 

har bäring på såväl offer och anhöriga, men inte minst den misstänkte själv, vilken senare 

i livet kan komma att uppleva stigmatisering och stor frustration över att inte ha fått en 

allvarlig brottsmisstanke mot sig rättsligt prövad. Härtill kommer det allmänna intresset av 

att en möjlig alternativ gärningsman inte går fri.  

 

Advokatsamfundet instämmer därför inte i utredningens uppfattning att de barn under 

15 år som är misstänkta för brott ska undantas från direktivets tillämpning. Tvärtom anser 

Advokatsamfundet att även dessa fall måste omfattas av direktivet. Vidare anser 

Advokatsamfundet att lagändringar är påkallade avseende frågan om bevistalan, då det 

torde vara lämpligt att reglera att bevistalan bör ske vid misstankar om brottslighet av det 

mer allvarliga slaget. Frågan borde ha utretts inom ramen för denna utredning och bör nu 

i stället utredas i särskild ordning.  

                                                
3
 Advokatsamfundet hänvisar i fråga om privata och offentliga försvarare till sitt remissyttrande den 13 maj 2015 

över departementspromemorian Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7).  
4
 Se, utöver de remissyttranden som anges i fotnot 2 och 3, bl.a. Advokatsamfundets remissyttrande den 17 

september 2013 över departementspromemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga 

misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) samt den 28 april 2005 över betänkandet Ingripanden mot unga 

lagöverträdare (SOU 2004:122).  
5
 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 17 oktober 2016 över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag 

(SOU 2016:19). 
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För att undvika att polis eller åklagare avgör skuldfrågan beträffande barn under 15 år som 

misstänks för mycket allvarliga brott, anser Advokatsamfundet att det bör övervägas att 

införa bestämmelser som stadgar att bevistalan inför domstol ska föras vid misstänkt 

brottslighet som har ett straffminimum om fyra års fängelse. För övriga brott bör 

nuvarande regler om bevistalan gälla. 

 

Informationsskyldighet till misstänkta under 18 år 

 

Advokatsamfundet anser i likhet med utredningen att svensk rätt i huvudsak 

överensstämmer med direktivets krav, men att informationsskyldigheten behöver 

kompletteras.  

 

Det är synnerligen viktigt att misstänkta i allmänhet förstår sina rättigheter och att 

informationsskyldigheten tydligt regleras genom lagstiftning, vilket inte minst gör sig 

gällande avseende underåriga. Vissa länder inom den europeiska unionen har betydligt 

mer långtgående informationsskyldighet från de rättsvårdande myndigheternas sida i 

samband med förhör och frihetsberövande än vad som gäller i Sverige.  

 

Advokatsamfundet ser förslaget i denna del som ett önskat led i en ökad 

informationsskyldighet till misstänkta avseende deras rättigheter i allmänhet vid förhör 

och frihetsberövande.  

 

Möjlighet att förordna offentlig försvarare vid sidan av en privat försvarare 

 

Intresset av att ett frihetsberövande av ett barn inte riskerar att bli längre än absolut 

nödvändigt är påtagligt. Risken med att en privat försvarare som inte är advokat visar sig 

vara olämplig, är att exempelvis inledande förhör försenas i avvaktan på att offentlig 

försvarare kan förordnas.  

 

Advokatsamfundet anser därför att en offentlig försvarare, med ändring av nu gällande 

regler, ska förordnas för barn under 18 år vid sidan av den försvarare som den misstänkte 

själv utsett, för det fall den senare inte är advokat. Advokatsamfundet anser vidare att 

möjligheten att återkalla förordnandet av offentlig försvarare intill dess den privata 

försvararens lämplighet närmare kunnat utrönas bör kvarstå. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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