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Sammanfattning  

Uppsatsen behandlar frågan om det är möjligt att införa en ordning där anonyma vittnen tillåts som
bevismedel i svensk rätt. Med anonyma vittnen menas att den tilltalade aldrig får kännedom om
vittnets identitet. Detta har länge ansett strida mot Europakonventionens krav på rättvis rättegång
samt den grundläggande rättigheten om partsinsyn. Attityden har dock förändrats ute i Europa och
Europadomstolen har ändrat sin ståndpunkt. Ett flertal länder, bland annat vårt grannland Norge, har
infört en ordning där anonyma vittnen tillåts som bevismedel. I Sverige har turerna kring anonyma
vittnen varit många, en mängd utredningar har genomförts. Samtliga har fått samma utgång,  ett
införande av anonyma vittnen kan inte genomföras i svensk rätt då det skulle innebära en
inskränkning av partsinsynen som därmed skulle innebära ett hot mot rättssäkerheten. 
För att undersöka och utreda denna huvudfråga samt mina frågeställningar har jag använt mig av
traditionell juridisk metod, vilket innebär att jag studerat samtliga rättskällor med tyngdpunkten på
förarbeten och praxis då de behandlat ämnet mer ingående. Avslutningsvis i arbetet har en
diskussion förts om ett eventuellt införandes för och nackdelar och till sist har jag själv tagit
ställning i frågan. 
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1 Inledning 

I Sverige har vi en allmän vittnesplikt som innebär att alla medborgare har en
skyldighet att avlägga vittnesmål när de blir kallade till domstol. Plikten är absolut med
några få undantag och är ingen frivillighet för den enskilde. Var och en kan höras under
straffansvar vilket är en viktigt förutsättning då vittnen är ett av vår viktigaste och mest
betydelsefulla bevismedel. Varje år vittnar cirka 100 000 personer i våra domstolar.1

Trots att denna plikt existerat i svensk rätt sedan det moderna rättssamhällets uppkomst
är det många som inte känner till plikten och de som gör det har ofta inte uppfattningen
om att den skulle vara obligatorisk och absolut. I dagens samhälle har även ett nytt
problem börjat växa fram, allt fler vågar inte vittna. De fullföljer inte sin vittnes-
skyldighet på grund av oro eller rädsla att bli inblandade. Problemet med tysta vittnen
har resulterat i att allt fler rättegångar har behövts ställas in.2 Samtidigt är hotbilden och
rädslan allt för ofta befogad. Vi har aldrig tidigare haft så många vittnen som varit i
behov av vittnesskydd som idag. År 2008 fördubblades antal fall bara på ett år.3 Enligt
brottsförebyggande rådet har även antalet fällande domar för övergrepp i rättssak
femdubblats mellan år 2000 och 2005.4 Vi har idag olika former av skydd som erbjuds
till ett vittne som upplever en hotbild före, under eller efter rättegång. Lagändringar har
genomförts i ett försök att förbättra detta skydd, exempelvis är det inte längre
obligatoriskt att på huvudförhandling fråga vittnen om dess hemvist, ålder och yrke.
Möjlighet finns också att låta den tilltalade höra vittnesmålet från annat rum än
rättssalen. Trots dessa erbjudanden om skydd kvarstår ändå problemet med tysta
vittnen. Frågan är följaktligen om dagens vittnesskydd verkligen är tillräckligt? Part i
mål har fortfarande under alla omständigheter rätt att få kännedom om vittnets identitet.
Anonyma vittnen är således inte tillåtna i svensk rätt medan det i många andra EU-
länder redan införts.5 Skulle ett införande av anonyma vittnen vara möjligt i svensk rätt?
Eller skulle det vara ett hot mot rättssäkerheten? 
 

1 http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.33430-radda-vittnen-ett-hot-mot-rattssystemet?m=print 
2 http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7462771 
3 http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?

id=125933&lookfor=&sokvariant=arkivet&advanced=yes&antal=10
4 http://svt.se/2.53277/1.669485/hot_mot_vittnen_okar_dramatiskt
5 http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2007-12-01-vittnen-kan-fa-vara-anonyma-vid-grova-

brott.html
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1.1 Syfte och avgränsning
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är möjligt att införa anonyma vittnen som
tillåten bevisning i svensk rätt, med tanke på Europakonventionens krav på en rättvis
rättegång och den grundläggande principen om rätt till partsinsyn.

Uppsatsen avser endast att behandla den aktuella problematik i en brottmålsprocess och
jag har genomgående i arbetet bortsett från tvistemål. 

1.2 Metod   
En artikel skriven av Sveriges advokatsamfund med titeln ”anonyma vittnen hot mot
rättssäkerheten” blev utgångspunkten i detta arbete. Det var denna som fångade mitt
intresse för ämnet och jag uppmärksammades om den problematik som finns med ett
eventuellt införande av anonyma vittnen. Efter att ha läst denna artikel påbörjades
informationssökningen som i enlighet med traditionell juridisk metod inneburit en
studie av samtliga rättskällor. Självklart har det inneburit en studie av RB:s kap 36 om
vittnen. Därutöver har jag, främst i början av arbetet, valt att använda mig av doktrin då
framförallt Ekelöf behandlat området mycket ingående. När själva huvudfrågan, om
anonyma vittnen, skulle behandlas har jag istället lagt tyngdpunkten på förarbeten och
praxis. Detta kändes naturligt då en mängd olika utredningar och avgöranden skett i
frågan medan doktrin inte alls behandlar anonyma vittnen mer ingående än att endast
nämna att de ej är tillåtna i Svensk rätt. 

1.3 Disposition 
Arbetet inleds i kapitel 2 med en redogörelse för den allmänna vittnesplikten som vi
idag har i svensk rätt. Frågor som vem plikten omfattar, vad som händer om den inte
fullgörs och vilka undantag och inskränkningar som finns kommer att besvaras. I
kapitel 3 kommer en genomgång sedan göras av de olika skyddsåtgärder som idag finns
att tillgå för vittnen som är under hotbild. I kapitel 4 ska själva huvudfrågan i arbetet
behandlas. En redogörelse för gällande rätt på området kommer först göras för att
därefter beröra undantaget om kvalificerad skyddsidentitet. I kapitel 4.3 behandlas den
grundläggande princip vi har i svensk rätt om rätten till partsinsyn, detta är en del av
den problematik som finns med ett införande av anonyma vittnen. Därefter görs i
kapitel 4.4 en redogörelse för en mängd olika utredningar som gjorts i frågan.
Problematiken fortsätter därefter att beröras i kapitel 4.5 där Europakonventionens krav
på rätten till rättvis rättegång utreds. Resterande kapitel kommer behandla de viktigaste
avgöranden av Europadomstolen i frågan och även avgöranden av svensk domstol. En
kort jämförelse med övriga norden kommer även göras. Avslutningsvis kommer i
kapitel 5 en mer ingående diskussion föras, där de viktigaste argumenten för och emot
ett införande av anonyma vittnen tas upp. Till sist ska jag själv ta ställning i frågan. 
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2 Den allmänna vittnesplikten 

2.1 Vem är ett vittne 
Ett vittne är enligt 36:1 RB var och en som som inte är part i mål. Det vill säga varje
person som har upplysningar att lämna som är relevanta för brottmålsprocessen. Det
kan vara ett ögonvittne men också en person som gjort observationer om en persons
beteende före eller efter ett brott.6

2.2 Vad innebär plikten
I Sverige har vi en allmän vittnesplikt som innebär att var och en är skyldig att vittna i
rättegång om part begär det. Plikten är i princip absolut men har vissa undantag. Detta
betyder att den varken är frivillig eller att domstolen får göra undantag från den endast
för att vittnet anser situationen som obehaglig. Plikten kommer till uttryck i 36:1
Rättegångsbalken (1942:740) där det stadgas att den gäller alla medborgare med vissa
undantag. Sveriges konung är bland annat undantagen vittnesplikten. Utländska
medborgare som inte vistas i riket är inte heller skyldiga att infinna sig till rättegång för
att avlägga vittnesmål.7 Detta gäller dock inte om lagen (1974:752 ) om nordisk vittnes-
plikt är tillämplig. Enligt denna lag är alla som fyllt 18 år och bor i ett nordiskt land
skyldig att infinna sig även till svensk rättegång om de får en kallelse av domstol.
Vittnesplikten kan inte begränsas genom avtal, plikten bortfaller således inte för att en
part lovat en annan att hemlighålla ett förhållande. Lagstiftaren har ansett att rättsskipni-
ngsintresset väger tyngre än avtalsfriheten.8 

Alla som omfattas av vittnesplikten har en skyldighet att infinna sig till rättegång enligt
36:7 RB. Arbete och semester som anledning för frånvaro godtas inte.9 Vittnet får ej
närvara i rättssalen förrän vittnesförhöret ska äga rum. Detta är av stor vikt för att
vittnet ska vara så opåverkad som möjligt. 

Den som omfattas av vittnesplikten är inte bara skyldig att vittna, den har även en
skyldighet enligt 36:11 RB att hålla sig till sanning när vittnesmålet avläggs. Denna
skyldighet infaller när vittnet har avlagt en ed, vittnet talar därmed under straffansvar.
Om vittnet ljuger eller undanhåller någonting den vet gör vittnet därmed sig skyldigt till
brottet mened där straffet normalt är fängelse.10 Enligt 36:13 RB får dock vittnen som
lider av en psykiskt störning, är under femton år eller är närstående till den tilltalade
inte avlägga ed. Dessa kan då inte heller göra sig skyldig till mened. Det faktum att ett
vittne inte får avlägga ed påverkar inte dess egenskap som vittne.11  

6   Brottsofferjourens riksförbund, Brottsoffermyndigheten, Vittnesstödshandboken,  s.17
7   Prop. 1974:95 s.10 f. och 92.
8   Ekelöf, Per-Olof, Rättegång IV, Upplaga 7, s.235   
9   http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Till-vittne/ 

10 BrB 15:1 
11  Carlsson Per, Persson Mikael, Processrättens grunder, Upplaga 5, s.71
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2.3  Vittnespliktens sanktioner
Om ett vittne inte infinner sig till rättegång förelägger domstolen ett vite och bestämmer
en ny dag förhandlingen ska äga rum. Om vittnet ändå inte infinner sig har domstolen
möjlighet enligt 36:20 RB att besluta att vittnet omedelbart ska hämtas till förhandl-
ingen med hjälp av polis. Om vittnet inställer sig till förhandlingen men vägrar att
avlägga sitt vittnesmål eller ed kan också vite utdömas. Rätten kan även enligt 36:21
RB besluta om andra tvångsmedel för att få vittnet att fullgöra sin plikt. Det mest
ingripande tvångsmedlet som finns att tillgå  är häktning, som är en ovanlig åtgärd i
dessa sorts fall men har i februari i år används i Norrköpings tingsrätt för att få ett
tigande vittne att börja prata.12 Häktning får dock inte användas mot den som är under
15 år eller lider av psykiskt störning, dessa får istället hämtas av polis.13

När rätten ska besluta om tvångsmedel bör de först göra en proportional-
itetsbedömning.14 Denna innebär att domstolen ser över alla relevanta delar i målet
exempelvis, hotbilden, brottets straffvärde och bevisningens betydelse i målet. Om
domstolen efter denna bedömning anser att vittnesmålet inte är av större betydelse ska
de besluta att ingen användning av tvångsmedel är nödvändig.15 Detta grundar sig på
den nämnda principen som innebär att ett ingripande från staten inte ska genomföras om
det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. En avvägning görs således mellan
statens intressen och individens integritet.16 

2.4 Vilka är obehöriga att vittna
Vittnesplikten omfattar inte alla. Regler som inskränker vittnesplikten och fastslår att
vissa överhuvudtaget ej är behöriga att vittna kan motiveras på olika sätt beroende på
vem regeln gäller. Allmänna och samhälleliga målsättningar, skydd för den enskilde
personens intressen och den allmänna rättssäkerheten är exempel på olika målsättningar
med begränsningar i vittnesplikten.17 

I brottmål är varken tilltalad eller målsägande behörig att vittna, detta gäller även i de
fall som  målsägande inte för talan.18 Anledningen till detta är att målsägande ska ses
som den tilltalades naturliga motpart och lagstiftaren har förutsett en risk för att en
intressekonflikt annars skulle kunna uppstå. Då tilltalade eller målsägande i vissa fall
skulle frestas att begå brottet mened genom att uppsåtligen försöka påverka målet till
sin egen fördel.19 JO har 1954 fastslagit att förbudet för målsägande att vittna inte bara
gäller målet där målsägande är part utan även de andra mål som förs mot den tilltalade i
samma rättegång.20 I RB 36:1 stadgas även att en person är obehörig att vittna om den
åtalats för medverkan till brott för samma gärning som den tilltalade misstänkts för.
Denna regel gäller även om det är en gärning som har omedelbart samband med den
gärning som målet avser. Det kan t.ex. röra sig om en sådan situation där den tilltalade
är åtalad för stöld medan den andra personen är åtalad för häleri.21

12  http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7462771

13 RB 36:22
14 RH 1995:32
15  Fitger Peter, Rättegångsbalken II s.36:48

16 Ekelöf, s.219
17 Ekelöf, s.221
18 RB 36:1
19 Ekelöf, s.222
20 JO 1954 s.191
21 NJA 1995:176
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Domare får enligt 36:2 RB uppträda som vittne under förutsättning att personen sedan
inte handlägger målet då detta skulle klassas som jäv. Detta gäller också åklagare som
kan uppträda som vittne men får därefter inte föra talan i målet. Dessa regler existerar
dock inte för advokater eller rättegångsombud. En advokat får teoretiskt sett företräda
sin klient efter att ha vittnat i målet men det kan uppstå praktiska problem med att
uppträda som både ombud och vittne.22

Även barn kan bli vittne till händelser och därmed utgöra en viktig del av bevisningen.
Barn som vittnen är dock en problematik i sig då dess utsagor ofta inte är lika pålitliga
och ett deltagande i rättegång i sådan ung ålder kan medföra skada och men för livet.
Rätten måste därför alltid först göra en avvägning där de utreder hur betydelsefullt
barnets eventuella vittnesmål är. Om rätten beslutar att barnet ska höras i egenskap av
vittne får barnet inte avlägga ed enligt 36:13 RB. Om vittnesmålet ska avläggas under
huvudförhandling beslutas det ofta att förhandling ska hållas bakom stängda dörrar
vilket innebär att allmänheten hålls utanför. Bevisupptagningen begränsas också ofta på
så sätt att rätten endast spelar upp ljud och bildinspelning av barnet i ett förhör. På så
sätt behöver inte barnet uppleva ett domstolsförhör som kan vara väldigt påfrestande.23

I många yrkesroller finns en lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att personal inte får
sprida information eller uppgifter som de fått del av i sitt arbete. Ofta gäller regeln
endast utanför rätta vilket innebär att de flesta är skyldiga att avge vittnesmål om
domstolen begär det. I dessa fall anses utredningsintresset i rättegång väga tyngre än
sekretessen. 

Det finns dock yrkesroller där tystnadsplikten och sekretessen sätts framför
utredningsintresset i rättegång. Läkare och advokater är exempel på sådana yrkesroller.
De är i för sig vittnespliktiga men domarna har ett så kallat ”frågeförbud” när dessa
hörs. Förbudet innebär att de inte får höras om omständigheter som omfattas av dess
tystnadsplikt. Detta regleras i 36:5 RB men gäller dock inte om den till vars förmån
tystnadsplikten gäller samtycker till att uppgifterna lämnas ut. I en sådan situation blir
advokaten eller läkaren istället skyldiga att vittna.

Advokater som inte är försvarare har sedan en lagändring den 1 juli 2010 endast
skyldighet att vittna om det är ett mål där straffet inte är föreskrivet mindre än två års
fängelse. Denna lagändring innebar en återgång till den vittnesplikt som gällde för
denna yrkesgrupp vid RB:s tillkomst. Utvidgningen av vittnesplikten för denna
yrkesgrupp som har skett år 1998 och 2006 var egentligen riktad till hälso, sjukvård
samt socialtjänst och advokaterna omfattades av denna förändring vilket inte var
genomtänkt.24 

Präster är den enda yrkesgrupp som har absolut tystnadsplikt. Det betyder att de inte får
föra vidare information som framkommit i ett själavårdssamtal eller under en bikt.25

Prästen får uppmuntra till att söka hjälp eller att anmäla brottet men de får inte under
någon omständighet sprida vidare och vittna om förhållanden som framkommit under
sådant samtal. Denna absoluta tystnadsplikt och vittnesförbud är livslångt vilket innebär
att det gäller även efter pensionering då förbudet är knutet till befattningen präst och ej
till anställning.26 Om en präst blir vittne till ett brott under icke själavård eller bikt så är
den underkastad samma vittnesplikt som oss andra. 

22 Ekelöf, s.223
23 Ekelöf s.226
24  Bet.2009/10:JuU23

25 RB 36:5 5 st
26  Prop. 1998/99:38 s.246
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2.5 Inskränkningar i vittnesplikten 
En närstående till part i mål har en inskränkt vittnesplikt enligt 36:3 RB vilket innebär
att de inte har någon skyldighet att avlägga vittnesmål. Som närstående räknas man
respektive hustru, barn eller syskon. De får själv bestämma om de vill vittna i målet.
Inskränkningen gäller även den som på ”liknande sätt är parten närstående”.
Lagstiftaren syftar främst på de som lever i ett samboförhållande. Ett krav ställs dock på
en viss varaktighet samt stabilitet. Vittnesplikten bortfaller således inte automatiskt bara
för att två personer har bott tillsammans några veckor eller för att de påstår att de är
gifta. Giftermålet måste intygas och det måste ha uttryckts utåt. Närstående behöver inte
heller vittna mot tredje man om han är åtalad för samma brott som den närståendes
sambo eftersom det rör samma gärning och en intressekonflikt kan uppstå.27 Om en
närstående till den tilltalade väljer att vittna får den ej avlägga ed.28 

Det förekommer även diverse begränsningar för den som omfattas av vittnesplikten.
Vittnesplikten begränsas då partiellt.29 Vittnet är aldrig tvingad att besvara en fråga som
skulle innebära att de erkänner ett brott eller annan vanärande handling som  personen i
fråga begått eller en annan närstående.30 Exempel på vanärande handling är prostituti-
on. Brottet måste ha genomförts men personen får inte redan vara dömd för gärn-
ingen.31 Det får inte heller vara preskriberat då det ansetts att en intressekolissionen inte
längre föreligger i sådant fall.32

Vittnen har även enligt 36:6 2 st RB rätt att tiga om ett yttrande skulle äventyra att en
yrkeshemlighet skulle röjas. Det ska röra sig om information som näringsidkare håller
hemlig. För att klassas som företagshemlighet måste även informationen ha ekonomiskt
värde och hemlighållas av konkurrenshänsyn.33 Vid synnerliga skäl kan dock rätten
begära att vittnet måste yttra sig om företagshemligheten. I dessa fall kan rätten med
fördel bestämma att huvudförhandling ska ske bakom stängda dörrar då det skulle bidra
till att hemligheten bara kommer till motpartens kännedom och inte till allmänhetens.34

3 Skydd för vittnen  
Då vi har en allmän vittnesplikt i Sverige är det av stor vikt att samhället kan erbjuda ett
tillräckligt och fungerande skydd för den som vittnar. Detta är en avgörande förut-
sättning för att plikten ska fungera, om inte skyddsåtgärderna är tillräckliga kommer
först och främst inte vittnen ge sig till känna och om de gör det kanske personen ändå
inte vågar infinna sig till rättegång för att hotbilden känns för stor.

Även om länderna i Norden idag saknar vittnesskyddsprogram samt lagar om vittnes-
skydd så finns olika regler till skydd för vittnen. 

27  RH 2009:15

28 RB 36:13
29 Ekelöf s.232
30 RB 36:6
31 Fitger Peter, Mellquist Mikael, Domstolsprocessen kommentar till rättegångsbalk, 2 uppl, sid 253
32  NJA 1985 s.774

33 Fitger, s.253
34 Ekelöf, s.234 
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3.1 Under rättegång 
Samhället erbjuder idag olika typer av skyddsåtgärder för den som vittnar och upplever
en hotbild i samband med rättegång. Den som känner en stark rädsla att möta den
tilltalade eller annan under huvudförhandlingen kan exempelvis begära s.k. medhörning
enligt 36:18 RB. Om motparten inte har invändningar mot detta prövar domstolen oftast
inte om rekvisiten för att utnyttja medhörning är uppfyllda. Om parten däremot skulle
motsätta sig ska domstolen göra en noggrann prövning om förutsättningarna är
uppfyllda.35 Medhörning innebär att den part vittnet inte vill möta, oftast den tilltalade,
ej får närvara under avläggandet av vittnesmålet. Parten anvisas då till ett annat rum och
får istället följa förhöret via bild och ljudupptagning. På detta sätt behöver vittnet inte
uppleva det tryck och den påfrestning som en parts eller åhörares närvaro kan innebära.
När bestämmelsen utvidgades till att även avse åhörare syftade lagstiftaren främst på
vänner till parterna. Det finns även möjlighet att begränsa detta ytterligare, på så sätt att
endast en ljudupptagning görs. Detta regleras i 6:6 RB och kravet för att utnyttja denna
möjlighet är att en bildupptagning skulle besvära vittnet i sådan utsträckning att dess
vittnesmål skulle påverkas negativt.36 För att utnyttja medhörning räcker dock inte
enbart anledningen att personen tycker det är besvärande att prata inför publik och det
går inte heller att utnyttja medhörning för att avvisa journalister eller liknande ur
rättssalen.37 Parten ska sedan vittnesmålet avlagts beredas tillfälle att ställa frågor till
vittnet. Det finns idag ingen möjlighet för ett vittne att helt undvika att konfronteras
med den tilltalade då detta skulle innebära att vittna anonymt.38

En lagändring har även genomförts år 1994 som ett försök att stärka skyddet för vittnen.
I och med denna blev det inte längre obligatoriskt att fråga vittnet om ålder, kön och
hemvist vilket egentligen är huvudregeln enligt 36:10 RB. Detta ska endast efterfrågas
om det verkligen är nödvändigt. Frågan är dock hur effektivt detta skydd är då den
tilltalade fortfarande får kännedom om vittnets identitet via förundersökningsprotokollet
enligt 23:21 RB. Regeln gäller dock endast fysiska personer.39 I propositionen till
bestämmelsen föreslogs även andra mer radikala ändringar för att stärka vittnesskyddet,
detta återkommer jag dock till senare i arbetet under kapitlet anonyma vittnen. 

Genom en lagändring 2002 markerade staten även tydligt att ”övergrepp i rättssak” är
ett mycket allvarligt brott. ”Övergrepp i rättssak” handlar om situationer där den
enskilde utsätts för hot samt påtryckningar att tiga i rätten. I och med lagändringen
höjdes straffet för brottet upp till åtta års fängelse.40

År 1999 startade brottsoffermyndigheten en vittnesstödsverksamhet på prov. Redan
2001 uppmärksammades dess viktiga funktion och regeringen beslutade att vittnesstöd
skulle inrättas på samtliga tingsrätter och hovrätter. Vittnesstödjarna ska fungera som en
trygghet för vittnet, genom att  svara på praktiska frågor och förbereda vittnet på hur ett
domstolsförhör går till samt finnas där medan vittnet väntar på att kallas in. De har
genomgått en utbildning som fokuserat på bemötandefrågor samt rättsprocessen.
Vittnesstödjarna är förbjudna att prata med vittnet om det aktuella målet. Möjligheten
till vittnesstöd har visat sig ge större trygghet för det enskilda vittnet.41 

35 Nordh Roberth, Bevisrätt A sid 81 
36 Prop. 2004/05:131 s.108
37 Prop. 1986/87:89 s.178
38 Nordh Roberth, s.81
39 Prop. 1993/94:143 s.2

40 BrB 17:10
41 Prop. 2000/01:79 s.24
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Hotbilden kan dock kvarstå även efter att vittnet avlagt sin vittnesmål. Det finns då en
del andra skyddsåtgärder vittnet kan använda sig av. 

3.2 Kontaktförbud 
Kontakförbud regleras i lag (1988:688) om kontaktförbud. Sedan den 1 oktober 2011 då
en lagändring om besöksförbud trädde i kraft har termen besöksförbud ersatts med
kontaktförbud. Denna ändring ska ses som ett led i de olika ändringar som genomförts
för att förbättra situationen för brottsoffer. I och med denna ändring infördes ett nytt
brott, olaga förföljelse ”stalkning” i BrB 4:4b. Olaga förföljelse innebär att en person
upprepade gånger begår brott mot en annan person. Det kan röra sig om situationer där
någon systematisk förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.42

Lagändringen förtydligades även vad åklagaren ska lägga vikt på i sin riskbedömning
samt proportionalitetsprincipens betydelse markerades särskilt då det blev inskrivet i
lagen att en sådan bedömning skall göras i varje beslut om kontaktförbud.43

Kontaktförbud är en skyddsåtgärd som främst avser att hjälpa den som är utsatt för hot
och trakasserier av sin make, maka eller sambo men med hjälp av denna åtgärd kan
även vittnen skyddas. Kontaktförbud ansöks hos åklagarmyndigheten och den som fått
kontaktförbud får inte under någon omständighet besöka, följa efter eller på annat sätt ta
kontakt med den hotade personen.  Personen får inte heller ta kontakt via en tredje man.
Förbudet regleras i lag (1988:688) om kontaktförbud och enligt 1 § får kontaktförbud
meddelas om det av olika omständigheter finns risk för att en person kommer bli utsatt
för brott, trakasserier eller förföljelser. Lagen tar främst sikte på misshandel samt olaga
hot. Förbudet kan även utvidgas enligt 2 § till att även avse förbud att uppehålla sig på
vissa platser, t.ex. den hotade personens arbetsplats. Sedan lagändringen 2011 får
elektronisk övervakning s.k fotboja användas för att kontrollera att det utvidgade
kontaktförbudet efterlevs.44

3.3 Sekretessmarkering
Spärrmarkering som det även kallas är en skyddsåtgärd som utförs av skatteverket.
Denna åtgärd innebär att en markering görs i folkbokföringsregistret och skatteverket
får då lämna ut personuppgifter endast efter en särskild och noggrann prövning. Det
finns inga formella krav för att få en sekretessmarkering men det krävs att personen kan
redogöra sina skäl för åtgärden samt styrka dem genom bevis eller intyg från
exempelvis domstol eller polismyndigheten. Markeringen innebär ingen absolut
sekretess utan ska ses som en varningssignal för de som arbetar på myndigheten.45 En
omprövning ska även ske varje år.46 

3.4  Kvarskrivning
En annan möjlig skyddsåtgärd är kvarskrivning enligt folkbokföringslagen (1991:481)
16 §. Detta innebär att personen medges att stå folkbokförd på den gamla adressen
fastän personen i fråga har flyttat. Den gamla adressen kommer att tas bort och
personen kommer stå registrerad som ”på församlingen skriven”. All post kommer att

42 http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Hot-vald-ofredande/Stalkning/
43 Prop. 2010/11:45 s.1
44 Prop. 2010/11:45 s.54
45 OSL 22:1
46 http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/sekretessmarkering.4.76a43

be412206334b89800022975.html
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gå till skatteverket som sedan vidarebefordrar till den hemliga adressen. Syftet med
denna regel är att kvarskrivning endast ska medges i de fall då kontaktförbud inte anses
tillräckligt i förhållande till hotbilden. Det skulle exempelvis kunna röra sig om en
sådan situation där personerna som uttrycker hotet inte ännu är identifierade. En
kvarskrivning kan kombineras med en sekretessmarkering. Med hjälp av denna
skyddsåtgärd blir uppgifterna från skattemyndigheten missvisande och därmed blir
personen svårare att finna. För att bli beviljad denna skyddsåtgärd krävs även att
personen annars skulle bli utsatt för förföljelser, brott eller allvarliga trakasserier.
Kvarskrivning får ske i högst tre år.47

3.5 Namnändring 
Ett alternativt sätt att skydda en hotad person är ett namnbyte. Hur namnändringar ska
gå till väga regleras i namnlagen (1982:670). Namnbyten hanteras av två olika
myndigheter, skatteverket samt Patent- och Registreringsverket. Anmälan om namnbyte
ska ske till Patent och Registreringsverket när det handlar om större ändringar som
exempelvis utbyte av alla namn medan skatteverket handlägger ändringar i stavning
eller ordningsföljd.48

3.6 Fingerad identitet 
Den mest ingripande skyddsåtgärden som finns idag är fingerad identitet. Den tillåts
endast i fall då hotbilden är extrem. Fingerad identitet regleras i lag (1991:483) om
fingerade personuppgifter och enligt 1 §  innebär skyddsåtgärden att personen får en ny
identitet med helt nya personuppgifter såsom namn och personnummer. En förutsättning
är att personen annars riskerar att bli utsatt för allvarliga brott mot sin hälsa, frihet eller
liv. Lagstiftaren har i första hand åsyftat brott som är direkt livshotande eller som utgör
grova frihetskränkningar. Enligt praxis har en risk för bortförande av barn varit giltig
anledning till denna skyddsåtgärd.49 En annan förutsättning är att skyddsåtgärden
kvarskrivning har prövats men ej fungerat. Ansökan om fingerad identitet görs hos
rikspolisstyrelsen och prövas i tingsrätten. Om åtgärden beviljas kommer kopplingen
mellan personens nya och gamla identitet att finnas endast hos rikspolisstyrelsen och
kommer inte framgå av den fingerade identiteten.50

3.7 Livvaktsskydd 
En mycket ingripande skyddsåtgärd som är ovanlig men existerar är möjligheten till
livvaktsskydd. För att få detta skydd krävs att det måste röra sig om ett akut och mycket
allvarligt hot. Då skyddsåtgärden är väldigt resurskrävande och den utsatte vaktas
dygnet runt så rör det sig inte om någon långvarig period som denna åtgärd kan tas del
av. Livvaktsskydd ansöks hos polisen, även om själva skyddet kan utföras av ett
bevakningsbolag.51

47 http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/kvarskrivning.4.76a43be41
2206334b89800022961.html

48 http://www.prv.se/sv/Personnamn/Byta-personnamn/
49 NJA 1994 s.497
50 Lag (1991:483)  om fingerade personuppgifter 2 §
51 http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3379#Namnändring
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3.8 Trygghetspaket
Polisen kan även erbjuda ett så kallat trygghetspaket till en person som är under
allvarlig hotbild. Ett trygghetspaket innehåller bland annat mobiltelefoner samt larm.
Telefonerna är direkt kopplade till polisen, larmar någon via den vet polisen precis var
larmet går och ärendet blir automatiskt högprioriterat. I trygghetspaketet ingår en
skyddstelefon som har två knappar och inte går att ringa till samt ett trygghetslarm som
monteras hemma hos den hotade. Om trygghetstelefonen används kan polisen via en
bandspelare höra vad som sägs i bostaden. Även ett akustiskt larm ingår samt en
tryckbehållare i en sprayburksmodell.52 Trygghetspaketet söks hos polisen.

3.9 Underrättelse av kriminalvården  
I vissa fall kan en person som blivit utsatt för brott och hot ha rätt till underrättelse från
kriminalvården angående omständigheter och händelser som händer med den intagne.
Den hotade personen kan då bestämma om den vill underrättas om t.ex. när permission
infaller eller om den intagna byter anstalt.53

4 Anonyma vittnen 

4.1 Gällande rätt 
Med anonyma vittnen menas att den tilltalade aldrig får kännedom om vittnets identitet.
Den misstänkte har följaktligen ingen aning om vem som lämnat bevisning emot
honom. En informatör som lämnar upplysningar i en spanings eller underrättelse-
verksamhet innefattas dock inte i begreppet.54 

I svensk rätt finns inte någon laglig möjlighet att avge vittnesmål anonymt. Anonyma
vittnen är således inte tillåtna i Sverige. Istället har vi en mängd olika regler som
fastslår att vittnet måste uppge sin identitet. Exempelvis 36:10 RB som anger att rätten
ska höra vittnet om dess fullständiga namn, ålder, yrke och hemvist. I och för sig har
som tidigare nämnts denna utfrågning ändrats till att ej längre vara obligatoriskt som ett
försök att skydda vittnet. Frågan är dock hur effektiv denna åtgärd är då vittnet är
skyldigt att uppge sitt namn och identitet under andra omständigheter, t.ex. i samband
med avläggandet av ed enligt 36:11 RB. Vittnets identitet framgår även av förunder-
sökningsprotokoll och stämningsansökan. Reglerna motiveras av principen om rätten
till partsinsyn, principen är en av de viktigaste i svensk processrätt och kommer redo-
göras för längre fram i arbetet. 

4.2 Kvalificerad skyddsidentitet
Ett undantag från förbudet av anonyma vittnen görs enligt 36:5  RB för tjänstemän som
har en kvalificerad skyddsidentitet. En sådan skyddsidentitet innebär att personen får
nya personuppgifter, såsom namn och personnummer. För att denna identitet ska vara så
verklighetstrogen som möjligt kan den även användas i identitetshandlingar som
körkort och pass. I vissa fall kan den också registreras i folkbokföringen.55 

En kvalificerad skyddsidentitet kan personer inom polismyndigheten eller försvars-

52 http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.122661?m=print
53 http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3379#Namnändring
54 SOU 2003:74 s.199
55 Bet.2005/06:JuU31 
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makten få om det krävs för att inte röja åtgärder inom verksamheten. En annan
förutsättning är att ett röjande allvarligt skulle påverka och skada verksamheten eller
utsätta någon i den för stor fara.56 Det kan exempelvis vara en polis som arbetar som
infiltratör i ett mycket kriminellt gäng.57 I ett sådant fall skulle det vara förödande att
avslöja vittnets verkliga identitet då syftet med den fiktiva identiteten är att dölja att
poliser eller tjänstemän är anställda hos polismyndigheten eller försvarsmakten. De som
har en kvalificerad skyddsidentitet har således rätt att endast uppge det namn som den
har enligt skyddsidentiteten. Vittnet måste dock i rätten upplysa om att den ingår i en
skyddsidentitet enligt 36:10 3 st RB. När en person som har kvalificerad skyddsidentitet
uppträder som vittne råder det ett frågeförbud för rätten. Rätten får då enligt 36:5 RB
inte höra vittnet om sådana uppgifter som är sekretessbelagda enligt 18:5 OSL. Enligt
lagrummet råder det sekretess för uppgifter som ingår i ett ärende enligt lag (2006:939)
om kvalificerad skyddsidentitet, detta om det inte tydligt skulle framgå att ett röjande
inte skulle kunna skada verksamheten.58 Undantaget för vittnesplikten för den som har
kvalificerad skyddsidentitet är det närmaste vi kommer anonyma vittnen i svensk rätt.
Det skiljer sig dock fortfarande från ”rena” anonyma vittnen då det endast är en
begränsad krets som kan få skyddsidentitet och dessa hörs faktiskt även i närvaro av
den tilltalade.59

En part kan även få en inskränkt rätt att veta vittnets identitet om vittnet har använt sig
av skyddsåtgärden kvarskrivning eller fingerade personuppgifter. Då det enligt 18:7
OSL gäller sekretess om uppgifter som ingår i polisens personsäkerhetsarbete och det
råder frågeförbud enligt 36:5 RB om sådana uppgifter.  

4.3 Partsinsyn 
En grundläggande rättighet är att en part har rätt att ta del av allt material i målet. Denna
princip har ansetts så självklar att det ej bedömts som nödvändigt att inta den i RB.
Rätten att få insyn i målet framkommer istället indirekt genom balkens olika regler och
principer. RB:s 36:10 och 37:3 om skyldigheten att höra vittnet om dess fullständiga
namn är det närmaste som finns reglerat. Partsinsyn uttrycks även i 10:3 Offentlighet
och sekretesslag (2009:400) 

Som huvudregel gäller enligt 10:3 OSL att sekretess inte ska hindra en part från att ta
del av handlingar och material i målet. Sekretessen viker i princip för partsinsynen.60

Detta för att personen i fråga ska ha en chans att bemöta de uppgifter som ställs emot
honom. Det finns dock undantag, en part har inte rätt att begära ut material i målet om
de sekretessbelagda uppgifterna inte kan röjas med hänsyn till allmänhetens eller den
enskildes intressen. Parten har dock i ett sådant fall alltid rätt att få en upplysning av
domstolen om vad uppgifterna handlar om, upplysningen skall ske i sådan utsträckning
att parten ändå kan tillvarata sin rätt. 

En part kan dock aldrig hindras från att ta del av uppgifter, förhållanden och
omständigheter som kan läggas till grund för domen i målet. Part har under alla
tänkbara omständigheter rätt till en fullständig insyn. Denna rättighet är oinskränkt och
har ansetts gälla även i fall där det skulle vara fara för någons liv.61 Enligt 10:3 2 st OSL

56 Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter ,1-3 §§ 
57 Advokaten nr 6 2007 Årgång 73 
58 Offenlighet och sekretesslag (2009:400)
59 Nordh Roberth, Bevisrätt A, s.37
60 Prop. 1986/87:89 s.145
61  JO 1995/96 s.29
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fastslås även att denna rätt också gäller den rättighet en part har enligt RB:s regler.
Detta innebär exempelvis att den tilltalade har en oinskränkt rätt att få en kopia av
förundersökningsmaterialet samt stämningsansökan även om den skulle omfattas av
sekretess. 

Bestämmelsen i 10:3 OSL kan ses som en kollisionsbestämmelse då det uppstår en
konflikt med RB:s rätt till partsinsyn och OSL:s regler om sekretess. En avvägning
måste således göras mellan partsinsynen och skydd för sekretess. I  NJA 2008 s.883
begärde den tilltalade ut ljud och bildupptagning från både vittnesförhöret samt förhöret
med honom själv ansåg Högsta domstolen att en sådan utlämning ej kunde ske med
partsinsyn som grund för utlämnandet. Domstolen bedömde att rätten till partsinsyn
enligt 10:3 OSL tillgodoses genom att den tilltalade får ta del av upptagningen under
rättegång.62 Denna ståndpunkt uttrycks även i förarbetet.63 I ett annat rättsfall samma år
togs frågan upp om ett beslut om en ej utlämnad videoinspelning skulle kunna
överklagas särskilt. Högsta domstolen bedömde att detta inte var möjligt. En överklagan
kan bara göras i samband med domstolen avgörande.64

I prop.1986/87:89 föreslogs att en möjlighet att undanhålla processmaterial från den
tilltalade skulle införas. Detta då det ansågs att de gällande reglerna i RB samt
dåvarande sekretesslagen (1980:100) medförde ett problem att bekämpa brott mot rikets
säkerhet. Förslaget innebar att partsinsynen i vissa fall måste begränsas men att den
tilltalades försvarare alltid skulle få ta del av uppgifterna. Ett beslut togs dock att ingen
lagändring skulle genomföras. Beslutet grundades på att en lagändring som skulle
inskränka partsinsynen inte kunde genomföras utan att en försämring av rättssäkerheten
skulle ske. Den tilltalades möjlighet att lägga upp ett bra försvar samt en överklagan
skulle väsentligt försämras. Ett problem skulle även uppstå i relationen mellan den
tilltalade och försvaren då försvararen enligt 8:4 RB är skyldig att iaktta god
advokatsed. God advokatsed är de olika handlingsregler som uppställs av advokatkåren
och den innebär att advokaten är skyldig att vara uppriktig med klienten. I och med den
föreslagna lagändringen skulle en advokat frångå denna sed då advokaten skulle tvingas
att undanhålla viktig information för klienten. De ansåg även att lagändringen skulle
strida mot de konventioner Sverige åtagit sig att följa.65

4.4 Utredningar om anonyma vittnen 
När bestämmelsen i 36:10 RB ändrades till skydd för vittnet föreslogs även av
regeringen mer radikala ändringar. Frågan om anonymitet aktualiserades. Regeringens
förslag i prop 1993/94:143 var att den tilltalade inte nödvändigtvis skulle delges
samtliga personuppgifter om exempelvis vittnet. Regeringen var dock inte de första att
lyfta denna fråga då en tillsatt grupp, KRIPUT-gruppen, inom rikspolisstyrelsen i sin
rapport RPS 1990:4 har utrett frågan om anonyma vittnen. I rapporten föreslog
rikspolisstyrelsen att om det kan befaras att vittnet kommer utsättas för repressalier ska
det finnas en möjlighet att vittnets identitetsuppgifter inte kommer till den tilltalade
kännedom. Identiteten ska endast under tystnadsplikt vara tillgänglig för polis,
försvarare, åklagare samt domstol.66

Detta ledde sedan till att en utredning tillsattes år 1989 som tog namnet vålds-

62 NJA 2008 s.883
63 Prop. 2004/ 05:131 s.120

64 NJA 2008 s.634 
65 Prop. 1986/87:89 s.146
66 RPS 1990:4
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kommissionen. De hade till uppgift att utreda hur vanligt det faktiskt var att vittnen och
andra parter utsätts för hot och våld i samband med en rättegång eller förundersökning.
Våldskommissionens slutsats blev att det inte kunde anses motiverat att genomföra
åtgärder som går emot både offentlighetsprincipen samt principen om partsinsyn,
eftersom problemen inte var av sådan art och omfattning. Kommissionen fastslog
istället att fysiskt skydd i kombination med identitetsbyte är lösningen på de
allvarligaste fallen.67 Kommissionen föreslog även att en straffskärpning ska ske för
brottet övergrepp i rättssak och detta genomfördes den 1 juli 1993 för att sedan skärpas
ytterligare år 2002.68 

Med anledning av en motion från riksdagen som framlade frågan om anonyma vittnen
uttalade justitieutskottet sig. Utskottet klargjorde att det är en grundläggande
minimirättighet att part har rätt till en fullständig insyn i omständigheter som kan läggas
till grund för domen. De biföll ej denna motion. 

Justitiedepartementet har därefter behandlat frågan i en promemoria ” Brottsoffren i
blickpunkten – åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning”. Där klargörs att en
ändring som innebär att vittnets identitet hemlighålls inte är möjlig då detta skulle strida
mot den minimireglering som finns angående partsinsyn och som är en mycket viktig
grundsten i rättssäkerheten.69

Justitieutskottet avstyrkte även en annan motion som uppkommit angående möjlighet
till anonyma vittnen i fall då det rör sig om grov brottslighet. 

Det är följaktligen efter dessa händelser som regeringen bestämde sig för att utreda
frågan i prop 1993/94:143. Propositionen ”brottsoffer i blickpunkt - en brottsofferfond
och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning ” togs fram och där undersöktes
frågan om det skulle vara möjligt att förbättra vittnesskyddet utan att några
grundläggande principer för en rättsstat kränks. Där föreslogs en rad åtgärder och de
flesta fokuserade på det enskilde brottsoffret. 

En av de föreslagna åtgärderna av departementet var att vittnets personuppgifter inte
ska framgå av stämningsansökan samt vadeinlagan, revisionsinlaga och genmälen.
Regeringen bendömde dock inte att denna åtgärd skulle leda till någon effektivitet alls
då personuppgifterna ändå kommer att framgå ur förundersökningsprotokollet. Detta
eftersom en misstänkt enligt 23:18 RB har rätt att ta del av det som framkommer i en
förundersökning så länge det inte kan medföra men för utredningen. Detta är en viktig
del av den misstänktes rättigheter. När förundersökningen är klar har den misstänkte
även rätt till en kopia av förundersökningsprotokollet enligt 23:21 RB. Denna rätt kan
inte begränsas, inte ens med hänsyn till sekretess.70 Åklagaren kan dock rensa bort
material som inte har betydelse för målet och på detta sätt förhindra att uppgifter
kommer fram i onödan.71

Regeringen såg istället en möjlighet att stärka vittnets skydd genom att begränsa den
misstänktes insyn redan på förundersökningsnivå. I propositionen anges att ett tänkbart
tillvägagångssätt vore att föreskriva att inga personuppgifter om vittnets identitet ska tas
med i förundersökningsprotokollet. Teorin avfärdas dock omgående då det i propo-
sitionen fastslås att det inte är möjligt att upprätta en sådan föreskrift då personuppgifter
i många fall kan vara av stor vikt för brottsutredningen. Åldern kan exempelvis ha stor

67 SOU 1990:92
68 BrB 17:10
69 Ds 1993:29 s.51
70 Prop. 1986/87:89 s.144 f
71 Gärde m.fl.. Nya rättegångsbalken, s.657
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betydelse för brottsrubriceringen. Denna ändring ansågs därmed inte tänkbar. 

Regeringen föreslog istället en ändring i förundersökningskungörelsen. I förundersök-
ningskungörelsen (1947:948) 21 § anges att vittnets fullständiga namn, personnummer,
yrke, adress och arbetsplats ska antecknas i protokollet. En ändring skulle kunna göras
som anger att endast vissa uppgifter ska antecknas i protokollet medan andra kan
antecknas i ett annat dokument. En sådan ändring skulle enligt regeringen i för sig inte
göra det omöjligt för den tilltalade att ta reda på vittnets identitet men det skulle i varje
fall medföra att den tilltalade inte automatiskt får kännedom om vittnets person-
uppgifter. Ändringen har nu genomförts och kan ses som en förbättring av vittnes-
skyddet då personuppgifterna numera enligt förundersök-ningskungörelsen 21 § endast
ska antecknas i protokollet om de har betydelse för utredningen. De lämnas numera
generellt inte ut. 

Sammanfattningsvis kom regeringen fram till att den enda möjligheten att förbättra
vittnesskyddet var att ändra reglerna på så vis att uppgifter som saknar materiell
betydelse ej ska lämnas ut till den tilltalade. Regeringen klargjorde att mer ingripande
åtgärder inte går att genomföra för att förbättra skyddet för vittnen. Att genomföra
förändringar i partsinsynen eller sekretessen skulle innebära en konflikt med
grundläggande principer i rättsstaten. Bland annat skulle det kränka den rätt var och en
har enligt 10:3 OSL, att få en fullständig insyn i uppgifter samt material som läggs till
grund för domstolens avgörande. Alla misstänkta måste få en möjlighet att bemöta de
uppgifter som de ställs inför. Regeringen menade även att ett frångående av principen
om partsinsyn skulle innebära ett brott mot Europakonventionen då försvaret i ett sådant
fall inte skulle ha någon möjlighet att värdera vittnesmålets trovärdighet.72

I samband med denna proposition avstyrkte justitieutskottet ännu en motion om
möjlighet till anonyma vittnen.73

1995 behandlades frågan igen då promemorian ”vittnen och målsägande i domstol”
upprättades. I denna gjordes uttalanden med en ny ståndpunkt, att inte all användning av
anonyma vittnen i rättegång behöver innebära att Europakonventionen kränks. Några
förslag på hur en bevisning som tillåter detta redogjordes inte närmare för då det
anfördes att även om användandet av anonyma vittnen som bevisning inte alltid skulle
strida mot konventionen så är Sveriges ståndpunkt i frågan väldigt klar. Det tillades
dock att denna hållning skulle kunna komma att ändras efter att Europarådets
expertkommitté framfört sina rekommendationer.74 

Den 15 juni 1998 beslutade regeringen att en särskild grupp utredare skulle tillsättas,
med uppgift att utvärdera de åtgärder och förändringar som skett på brottsofferområdet
under en tioårsperiod. 1998 ansåg brottsofferutredningen uppdraget slutfört och de lade
fram sitt betänkande benämnt ”Brottsoffer - Vad har gjorts? Vad bör göras?”. I
betänkandet framkommer att en utredning har skett angående olika möjliga åtgärder
som kan genomföras när det föreligger en hotbild mot ett vittne. 

Utredningsgruppen har även noggrant undersökt hur vanligt det faktiskt är att vittnen
och målsäganden utsätts för hot och övergrepp. Till sin hjälp har de använt sig av
enkäter och statistik som tagits fram av åklagare, advokater, polis och domstol. Res-
ultatet av utredningen blev att det väldigt sällan förekommer övergrepp på
bevispersoner och när det förekommer är det ofta i situationer där personen har en

72 Prop. 1993/94:143 s.43

73 Bet.1993/94:JuU25 s.21f.
74 Ds 1995:1 s.50
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relation till den tilltalade. Övergreppen har inte heller ökat utan tenderar snarare att
minska.

I betänkandet framkommer att gruppen övervägt ett införande av anonyma vittnen.
Införandet skulle i sådana fall innebära att vittnets identitet inte kommer till den
tilltalades kännedom. Möjligheten skulle inte gälla alla vittnen utan endast så kallade
tillfällighetsvittnen samt spaningspoliser vars identitet är viktig att hemlighålla på grund
av spaningstekniska skäl. Med tillfällighetsvittnen menas de vittnen som av ren
tillfällighet fått kännedom om brott och därmed inte har någon relation till den
tilltalade. Enligt brottsofferutredningens undersökningar framkom, som ovan nämnts,
att hot och övergrepp mot vittnen främst föreligger i fall då vittnet har en relation till
den tilltalade. I dessa fall skulle en möjlighet att vittna anonymt inte ge något förbättrat
skydd alls eftersom den tilltalade redan vet vem vittnet är. Ett införande skulle med
andra ord inte förhindra majoriteten av fallen i övergrepp i rättssak. Denna problematik
är en av faktorerna som ligger bakom brottsofferutredningens beslut att anonyma
vittnen ej ska tillåtas. Ett annat mycket tungt argument som ligger till grund för deras
beslut är, precis som regeringen 1986 redan antytt, att ett problem skulle uppkomma i
relationen mellan den tilltalade och försvaren. Införandet skulle bland annat tvinga
advokaten att bryta mot god advokatsed. Sammanfattningsvis ansåg utredningsgruppen
att de åtgärder som redan fanns att tillgå var tillräckliga, de grundläggande principerna
om offentlighet och partsinsyn är så viktiga för rättssäkerheten att de inte ska
åsidosättas om det inte skulle finnas mycket starka skäl. Brottsofferutredningen ansåg
det inte motiverat att införa en ordning där vittnen kan höras anonymt.75 

I sitt betänkande föreslog istället brottsofferutredningen några andra åtgärder till skydd
för vittnet. Brottsofferutredningen föreslog att rikspolisstyrelsen ska utarbeta ett natio-
nellt handlingsprogram för skydd för vittnen och målsägande under hotbild. Detta ska
göras i samråd med riksåklagaren och kriminalvårdsstyrelsen. De föreslår även att
personer med fingerade personuppgifter har möjlighet till ersättning för de kostnader
som uppkommer vid identitetsbyte.76

4.5 Europakonventionen 
Efter andra världskrigets slut bildades Europarådet som är en europeisk mellanstatlig
samarbetsorganisation. Syftet med organisationen var att värna om individuella rättig-
heter och därmed säkerhetsställa att det råder demokrati, fred och säkerhet i hela
Europa. Europarådet bildades 1949 och bara ett år senare togs Europakonventionen ”
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande
friheterna” fram av rådet. Konventionens syfte var att garantera rättsstatsprinciper,
demokrati och framför allt mänskliga rättigheter samt de grundläggande friheterna i
Europa.77 När konventionen upprättades fanns endast medborgerliga och politiska
rättigheter, detta har nu utökats att gälla fler områden genom olika tilläggsprotokoll.

Sverige ratificerade Europakonventionen redan 1952 men det var inte förrän 1995 som
konventionen inkorporerades i svensk lag.78 Detta innebär att Europakonventionen
gäller som svensk lag och i samband med inkorporeringen intogs en bestämmelse i
Regeringsformen 2:19 att lag eller annan bestämmelse som strider mot EKMR ej får

75 SOU 1998:40 s.313
76 SOU 1998:40 s.22
77 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-

000036+0+DOC+XML+V0//SV
78 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna

och  de grundläggande friheterna 
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meddelas. Regeln betyder att en lagprövning enligt 11:14 RF måste göras om det
uppstår en normkonflikt mellan svensk lag och konventionen. Lagprövning medför att
en föreskrift som står i strid med överordnad lag ej ska tillämpas. År 2010 togs
uppenbarhetsrekvisit bort vilket underlättar ogiltighetsförklaring av lagregel vid en
normkonflikt.79

Att vara part i konventionen medför att det åligger Sverige att leva upp till de krav som
konventionen ställer. Som instrument för att övervaka att länderna efterlever de
överenskomna reglerna har det inrättats en oberoende domstol, Europadomstolen.
Europadomstolens avgöranden är rättsligt bindande för den berörda medlemsstaten och
domstolen behandlar klagomål från såväl enskilda personer som organisationer. Det
krävs dock att klagomålet avser en kränkning av en rättighet enligt konventionen eller
tilläggsprotokollen. Klagande måste även ha drabbats personligen och uttömt alla
inhemska rättsmedel.80

4.6 Europakonventionens syn på anonyma vittnen 
Ett tillåtande av anonyma vittnen har länge ansetts strida mot Europakonventionens
artikel 6 som behandlar rätten till en rättvis rättegång. I frågan om anonyma vittnen
aktualiseras främst paragraf 1 och 3 i artikel 6. 

6:1 EKMR fastslår att var och en som är anklagad för brott har rätt till en offentlig och
rättvis rättegång. Den skall ske inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk
domstol. Paragrafen öppnar även upp för en möjlighet att hålla förhandling bakom
stängda dörrar i de fall detta krävs. 

6:3 EKMR anger att den tilltalade ska vara tillförsäkrade vissa minimirättigheter. Dessa
rättigheter anger att den misstänkte först och främst skall underrättas om det brott han är
anklagad för, därefter ska personen få möjlighet samt tillräckligt med tid att förbereda
sitt försvar. Den som misstänkts för brott ska erbjudas ett rättegångsbiträde och biträdas
av tolk vid behov. Den minimirättighet som är mest intressant i förhållande till anonyma
vittnen är 6:3d. Denna tillförsäkrar den tilltalades rätt att förhöra de vittnen vars
vittnesmål innehåller anklagelser emot honom. Tilltalade ska även få möjlighet att själv
åberopa vittnen och få dem förhörda under samma förhållanden som de vittnen som
motparten åberopat. Rättigheten ger uttryck för ”principen om parternas likställighet”
som betyder att den tilltalade ska ha samma möjligheter att förhöra vittnet som
åklagaren. Denna rätt har dock inte ansett som obegränsad då domstolen fortfarande har
rätt att avgöra vilken bevisning som ska tillåtas och även vilka frågor som kan tas upp.
Europadomstolen har i några fall avvisat möjligheten till vittnesförhör då parten ej
utnyttjat de möjligheter den har enligt nationell rätt. Rätten till rättvis rättegång
innefattar även ett krav på ett kontradiktoriskt förfarande i domstol. Detta betyder att
domstolen inte får grunda sitt avgörande på bevisning som den misstänkte inte fått del
av och tillfälle att ifrågasätta om det är till nackdel för den tilltalade.81 

Europadomstolen har behandlat frågan om tillåtande bevisning utom rätta i en mängd
olika fall, främst i mål som handlar om sexuella övergrepp mot barn. De har härigenom
uttalat att som huvudregel ska bevisningen läggas fram under rättegång i närvaro av den

79 http://www.dagensjuridik.se/2010/11/grundlagsandringen-starkta-rattigheter-och-inget-
uppenbarhetsrekvisit

80 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?
id=81&module_instance=6&action=pod_show&navid=1&subnavid=81&subnavinstance=6

81  2002/03:JO1 kap 7.2.6
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tilltalade. Detta för att den misstänkte ska få möjlighet att ställa frågor till vittnet.
Grundprincipen innebär dock inte att vittnesmål alltid behöver avläggas under
rättegång, det har ansetts som godtagbart att åberopa vittnesutsagor som avgetts före
huvudförhandling så länge den tilltalade fått en tillfredsställande möjlighet att ändå
tillvarata sina rättigheter. Detta genom att ges möjlighet att ställa frågor till vittnet när
vittnesmålets gavs före förhandling eller under förfarandets gång. Europadomstolen har
även uttalat att bevisning utom rätta måste värderas med ännu större försiktighet och
förhörsledaren måste vara mycket noggrann med att inte ställa ledande frågor.82

Ett i sammanhanget intressant avgörande rörande bevisupptagning utom rätta är RH
2001:71. I målet var endast den tilltalades försvarare närvarande vid huvudförhandling
och vittnet var frånvarande på grund av utvisning till Kenya. Vittnesmålet kunde därför
inte avläggas under huvudförhandling och en utskrift av ett redan avlagt förhör med
vittnet lästes istället upp i rättssalen. Denna omständighet bryter dock inte mot lag eller
konventionen i sig då det är som redan nämnt under vissa förutsättningar tillåtet med
bevisning utom rätten. Problemet var dock att försvaren inte fick kännedom om vittnets
identitet. Både tingsrätten och hovrätten uttalade att det ej är tillåtet med anonyma
vittnen i svensk rätt men att det andra sidan inte finns någon uttrycklig lagregel om
detta. Hovrätten ansåg att fallet aktualiserade principen om fri bevisprövning som enligt
35:1 RB innebär att domaren ska ta hänsyn till all form av bevisning som uppkommit i
målet. Rätten klargjorde att bevisning kan ha ett högt bevisvärde även om den inte
tillkommit i enlighet med gällande regler. Domstolen ansåg att detta innebär att den
åberopade utskriften kan tillåtas så länge den anses vara den bästa bevisningen i målet,
och att det då inte spelar någon roll om den uppkommit i enlighet med RB:s regler om
förbud mot anonyma vittnen. Hovrätten tillät bevisningen.83

Huvudregeln enligt Europakonventionen är således att den som är misstänkt för brott
har rätt till en offentlig och opartisk rättegång inom skälig tid. Den misstänkte har vissa
grundläggande minimirättigheter som bland annat innefattar en rätt att förhöra vittnet. I
regel ska all bevisning tas upp i rätten så att den tilltalade och hans försvar ges
möjlighet att hålla ett motförhör med vittnet. I viss utsträckning kan bevisupptagning
utom rätta dock tillåtas  om den tilltalade ändå fått möjlighet att tillvarata sin rätt.84

Den senaste tiden har ett flertal länder i Europa infört en lagstiftning som tillåter
anonyma vittnen i vissa undantagsfall. Europadomstolen, som tidigare fastslagit att om
domstol till grund för sitt avgörande lägger uppgifter från anonyma vittnen ska domen
anses strida mot Europakonventionen, har även de ändrat sin ståndpunkt. En mängd
olika mål som aktualiserar frågan har varit uppe i domstolen och följande ska några mål
som fått särskild betydelse för synen på anonyma vittnen redogöras för. 

82 http://www.aklagare.se/PageFiles/3802/2006-14%20Artikel%206%20ur%20åklagarperspektiv.PDF
83 RH 2001:71

84 SOU 1998:40 s.302
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4.7 Europadomstolens avgöranden 
Av dessa har Europadomstolen i två fall ansett att ett användande av anonyma vittnen
har stridit mot Europakonventionens artikel 6, rätten till en rättvis rättegång. Medan de i
två senare fall ansett motsatsen. 

Fallet Kostovski mot Nederländerna

I detta mål hade klagande ”Kostovski” dömts till 6 års fängelse då han gjort sig skyldig
till grovt rån. Till grund för den fällande domen hade domstolen lagt uppgifter som
framkommit genom två anonyma vittnen. Dessa vittnen hade endast hörts av polis och
en av dem även av en rannsakningsdomare före rättegång. De uppgifter som lämnats i
dessa förhör föredrogs under huvudförhandling men vittnena hördes ej på nytt. Vittnets
identitet förblev okänd. Europadomstolen uttalade att huvudregeln är att all bevisning
ska tas upp i en offentlig rättegång i den tilltalades närvaro. Detta för att den misstänkte
ska ges möjlighet att framlägga motargument. Domstolen påpekade dock att
vittnesutsagor som lämnats före rättegång kan användas som bevisning utan att strida
mot artikel 6, 1 och 3d. Förutsättningen för detta är att försvarets rättigheter måste resp-
ekterats på så sätt att den tilltalade ska ha getts tillfälle att ifrågasätta vittnet. I fallet
Kostovski hade inte denna rätt respekterats och Europadomstolen fann därför att det
förelåg ett brott mot konventionens punkt 3d och även 1.85

Fallet Windisch   Österrike  

I fallet Windisch hade klagande dömts till tre års fängelse på grund av utfört inbrott.
Rättens avgörande hade till stor del utgjorts av bevisning från två anonyma vittnen.
Dessa vittnen hade hörts av polismän som sedan under huvudförhandlingen redogjort
för vittnesmålet men inga vittnen var närvarande. Den tilltalade begärde att få höra
vittnena själv men denna begäran avslogs av domstolen med motiveringen att polisen
redan lovat vittnena att inte uppge deras identitet då de kände sig mycket hotade.
Domstolen ansåg att den tilltalade hade möjlighet att ställa frågor till poliserna istället.
Europadomstolen ansåg dock att detta inte var att likställa med förhör av vittnena själva
och beslutade därför att en kränkning hade skett mot artikel 6 3d och 1 Europa-
konventionen. Försvaret saknade möjlighet att ifrågasätta vittnets trovärdighet och även
värdera deras tillförlitlighet. Den tilltalade rättighet att försvara sig ansågs inte
uppfyllt.86

Doorson mot Nederländerna 

Doorson mot Nederländerna är en dom från 1996. Den klagande ”Doorson” hade dömts
för narkotika brott och även i detta fall hade domstolen till grund för sitt avgörande
använt sig av vittnesmål som var avlagda av vittnen som ville förbli anonyma.
Europadomstolen ansågs att en avvägning mellan en rättvis rättegång enligt artikel 6
och vittnets rätt till privat och familjeliv enligt artikel 8 måste göras. Europadomstolen
kom i detta mål fram till att all användning av anonyma vittnesmål inte kan ses som
otillåten enligt Europakonventionen. Principerna om en rättvis rättegång kan i vissa
situationer kräva att en avvägning mellan försvarets intressen och vittnets intressen
måste göras. Särskilt i en situation där vittnets liv, frihet eller säkerhet är i fara.

85 Kostovski ./. Nederländerna, dom 1989-11-20

86 Windisch ./. Österrike, dom 1990-09-27 
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Europadomstolen ansåg att ingen kränkning av Europakonventionen förelåg då det i
detta fall fick anses som legitimt att vittnena hölls anonyma.87 

Van Mechelen m.fl. mot Nederländerna

Klagande Van Mechelen hade i detta fall dömts för grovt rån och försök till dråp.
Domen hade huvudsakligen grundats på vittnesmål från anonyma poliser. Europa-
domstolen redogjorde i detta mål för sin praxis, att ett användande av anonyma vittnen
inte nödvändigtvis behöver innebära en kränkning av Europakonventionen men för att
använda denna typ av bevisning krävs mycket starka skäl. En avvägning måste göras
där behovet av skydd för bevispersonen anses väga tyngre än den misstänktes rätt till
partsinsyn. En dom får inte heller enbart grundas på anonyma vittnesmål.  Domstolen
klargjorde att ett användande av anonyma vittnen kan innebära att försvaret drabbas av
olika svårigheter som normalt inte uppkommer i en brottmålsprocess. Dessa måste
motverkas genom andra processuella åtgärder. I detta mål ”Van Mechelen m.fl. mot
Nederländerna” utgjordes vittnena av polismän, dessa står i sin yrkesroll i ett
lydnadsförhållande till staten och har en speciell relation med åklagarväsendet. Denna
problematisering ansåg Europadomstolen innebära att polismän endast i undantagsfall
ska tillåtas vittna anonymt. Domstolen anser att det är legitimt att hemlighålla polisers
identitet om de är under en hotbild eller om det krävs för deras fortsatta yrkesutövning.
I målet visades ingen av dessa situationer föreligga vilket var den stora skillnaden
mellan detta fall och ”Dorsoon mot Nederländerna” där vittnet var under en verklig
hotbild och det var fara för dennes liv. I Dorsoon-fallet grundades inte heller
domstolens avgörande endast på de anonyma vittnesmålen vilket var fallet i detta mål
där ingen annan bevisning förelåg. Polismännen hade i detta fall hörts i ett annat rum
där varken klagande eller försvaret hade varit närvarande. Försvaret hade därmed inte
fått tillfälle att ifrågasätta vittnesmålet. Europadomstolen fann därmed att de klagande
inte fått en rättvis rättegång enligt artikel 6 och ett brott förelåg mot 3d och 1 i
Europakonventionen.88

Sammanfattningsvis kan Europadomstolens ståndpunkt anses som följande. Huvud-
regeln är att all bevisning ska framläggas i den tilltalades närvaro vid en offentlig
rättegång där den misstänkte får möjlighet att ifrågasätta och ställa frågor till vittnet.
Vittnesförhör som gjorts före rättegång på förundersökningsnivå kan användas som
bevisning om den tilltalades rättigheter ändå respekteras. Den tilltalade ska ges
möjlighet att förhöra vittnet antingen när vittnet avger sin utsaga eller vid ett senare
tillfälle. Denna rätt har sin grund i den rättighet var och en har enligt Europa-
konventionen artikel 6, rätt till rättvis rättegång. Europadomstolen anser dock att det
finns situationer där det kan vara befogat och legitimt att använda anonyma vittnen som
bevisning. En sådan situation är när det föreligger en stor fara för vittnets liv och hälsa.
Domstolen har klarlagt att det inte finns något uttalat förbud mot anonyma vittnen i
Europakonventionen och de öppnar upp för en ordning där anonyma vittnen
undantagsvis kan tillåtas. De är dock mycket tydliga med att en noggrann avvägning
först måste göras, skyddsbehovet för vittnet måste vägas mot den nackdel försvaret
skulle kunna få i och med ett tillåtande av vittnesmålet. Den tilltalade måste även ges
möjlighet att ifrågasätta behovet av anonymitet och vittnes trovärdighet. Om detta
ifrågasättande ej sker genom kommunikation mellan försvaret och vittnet måste
domstolen värdera bevisningen mycket försiktigt. Europadomstolen fastslår även
87 Doorson ./. Nederländerna, dom 1996-03-26 

88 Van Mechelen m.fl. ./. Nederländerna, dom 1997-04-23 

19



mycket tydligt att en dom inte under några omständigheter får enbart eller ens
väsentligen grunda sig på anonyma vittnesmål.89

4.8 Avgöranden svensk rätt 
RH 1995:32

Frågan om anonyma vittnen har även berörts i svensk rätt i ett avgörande från hovrätten.
Frågan i detta mål är om vittnet haft ett giltigt skäl enligt 36:21 RB att inte besvara en
fråga i vittnesförhöret angående en annan uppgiftslämnares identitet. Vittnet som var
kriminalinspektör hade av en person som ville vara anonym fått in uppgifter som vittnet
sedan vidarebefordrat till polisen. Den tilltalade krävde nu att veta vem den anonyma
personen som lämnat uppgifterna var. Efter en lång redogörelse för Europadomstolens
praxis och synen på anonyma vittnen i svensk rätt beslutade hovrätten att vittnet inte
hade något giltigt skäl att hemlighålla uppgiftslämnarens identitet. Detta då gällande rätt
inte medger att någon hänsyn ska tas till att en risk för repressalier mot vittnet föreligg-
er. Detta oberoende repressaliernas art och omfattning.90

NJA 1983 c7

Frågan om möjlighet att hemlighålla uppgiftslämnares identitet för den tilltalade har
också behandlats av Högsta domstolen. I detta mål hade den tilltalade överklagat ett
häktningsbeslut till hovrätten. I hovrätten kom nytt material fram i form av  förhörs-
protokoll med två personer. Den misstänkte begärde att få ut dessa handlingar vilket
hovrätten avslog. Högsta domstolen klargjorde att sekretess enligt 14:5 sekretesslagen
(1980:100) inte ska hindra den tilltalade att få ta del av uppgifter och omständigheter
som läggs till grund för domstolens avgörande.91 HD konstaterade att förhörsprotokoll
måste anses som material som läggs till grund för dom och den tilltalade ska därför vara
berättigad att få ta del av dessa handlingar.92

RH 2007:24

I ett senare rättsfall har hovrätten ansett att ett grovt rättegångsfel har förekommit när
personer i ett vittnesförhör inte uppgett sina namn. I detta mål var sex personer häktade
för grovt narkotikabrott. Personerna hade gripits av nederländsk observationspolis i ett
tillslag mot en lastbil och personbil där ett stort parti narkotika påträffades. Narkotikan
hade anskaffats i Nederländerna för att sedan transporteras till Sverige. I tingsrätten
begärde åklagaren att fyra nederländska observationspoliser skulle höras som vittnen
men de krävde att höras under deras skyddsidentiteter som var Q 521, Q 543, Q 547 och
Q 553. Tingsrätten ansåg att inget hinder förelåg mot att göra detta då de motsvarade de
svenska kvalificerade skyddsidentiteterna. Tingsrätten beslutade därför att observations-
poliserna skulle avlägga vittnesmål under skyddsidentiteten. Målet kom upp i hovrätten
där domstolen var av annan åsikt i frågan. Hovrätten började med att redogöra för att
anonyma vittnen inte är tillåtna i svensk rätt och att det enda undantag som finns är när
en person har kvalificerad skyddsidentitet. Domstolen ansåg dock att polisernas
skyddsidentitet inte utgjorde kvalificerad skyddsidentitet enligt svensk lag och att de

89 SOU 2003:74 s.201
90 RH 1995:32

91 Nuvarande OSL
92 NJA 1983 c7

20



beteckningar tingsrätten valt att tillåta utgör uppenbarligen inte vittnenas namn.
Hovrätten ansåg därmed att tingsrätten gjort ett grovt rättegångsfel då de utan lagstöd
åsidosatt den tilltalades rätt till insyn i material som ligger till grund för domstolens
avgörande.93

4.9 Europadomstolens rekommendationer 
Den 10 September 1997 antog Europarådets ministerråd ”Rekommendation  No. R (97)
13 om hot mot vittnen och den tilltalades rätt till försvar”. I  rekommendationen
redogör ministerrådet inledningsvis för att det finns en ökad hotbild mot vittnen i
situationer där det skett brott inom familjen eller i fråga om organiserad brottslighet.
Rådet anser att det är helt oacceptabelt att dessa brottslingar ska ha möjlighet att
påverka vittnen i sådan utsträckning att rättegång måste ställas in. Det är därför varje
medlemsstats uppgift att vidta de skyddsåtgärder som krävs för att säkerhetsställa ett
fungerande vittnesskydd. Rådet anser att detta är mycket viktigt eftersom vittnets roll i
brottmålsprocessen ofta är avgörande. Att tillförsäkra ett bra vittnesskydd är även av
stor vikt med tanke på att vi har en allmän vittnesplikt som kräver att vittnen fullgör sin
skyldighet och då är det också statens uppgift att se till att vittnet inte utsätts för brott. 

Ministerrådet klargör att alla medlemsstater måste ta sitt ansvar genom att vidta
effektiva åtgärder till skydd för övergrepp mot vittnen. Dessa åtgärder ska garantera
vittnens säkerhet. Europarådet ville även påminna medlemsstaterna om Europakon-
ventionens regler och domstolens avgöranden angående den misstänktes rätt att förhöra
vittnet. Framförallt i det avseendet att detta inte behöver innebära att en konfrontation
sker öga mot öga. 

Bland annat föreslår rådet att medlemsstaterna ska överväga att införa ett vittnesskydds-
program. Programmet bör erbjuda olika sorters skyddsåtgärder, exempelvis identitets-
byte, omlokalisering, fysiskt skydd och hjälp till ny anställning. Programmet ska inte
endast skydda vittne, utan även deras anhöriga och närstående. 

En annan rekommendation till skydd för vittnet är att polisförhör bör spelas in för att
sedan användas som bevisning utom rätta i de fall där vittnet skulle utsättas för stor fara
om vittnet är närvarande vid huvudförhandling. 

Ministerrådet föreslog även att det internationella samarbetet måste bli bättre på
området. En utvidgning måste ske av instrument samt lagstiftning för att möjliggöra
detta  arbete. Bland annat bör gränsöverskridande vittnesskyddsprogram tillåtas. 

Europarådets rekommendation angående anonyma vittnen stödjer sig på Europa-
domstolens praxis. Rådet anser att möjligheten att vittna anonymt ska ses som en
mycket sällsynt åtgärd som endast ska användas i undantagsfall. Möjligheten till
anonymitet ska i varje enskilt fall prövas i ett rättsligt förfarande där den tilltalade ska
ha möjlighet att ifrågasätta behovet av anonymitet. Domstolen ska endast bevilja
anonymitet om det är en sådan allvarlig hotbild att det är fara för vittnes liv och hälsa,
eller om det är en polisman vars framtida yrkesutövning kan hotas. Enligt rådet ställs
även ett krav på att vittnesmålet verkligen är av stor betydelse för målet och vittnet kan
anses som trovärdig. Europarådet anser i likhet med Europadomstolen att domstolens
avgörande inte endast eller i avgörande mål får grundas på bevisning där uppgifts-
lämnare är anonyma.94 

93 RH 2007:24

94 SOU 1998:40 s.319
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4.10 Anonyma vittnen i övriga norden
Den senaste tiden har allt fler länder i Europa infört en lagstiftning som tillåter anonyma
vittnen som bevisning. Norge var det första land i norden som tillät denna nya ordning.
Den nya möjligheten dök upp i och med att straffprocesslagen ändrades 2001. Detta var
ett led i ett omfattande lagarbete som genomfördes för att bekämpa organiserad
brottslighet. För att använda anonyma vittnesmål som bevisning ställs väldigt hårda
krav som måste vara uppfyllda. Detta har bidragit till att den nya ordningen endast har
används några få gånger i praktiken. Enligt den norska straffprocesslagen får anonyma
vittnesmål endast användas vid grov brottslighet, vilket innefattar narkotikabrott, dråp,
grova rån eller mord. Det måste även föreligga en sådan allvarlig hotbild så vittnet
genom att avlägga vittnesmål skulle riskera sitt eller närståendes liv, frihet eller hälsa.95

För att få vittna anonymt måste åklagaren skicka en förfrågan till domstolen som gör en
bedömning och beslutar i vilken grad anonymiteten ska råda. Det kan vara allt ifrån att
inte uppge sitt namn till full anonymitet.96 Full anonymitet innebär att det endast är
domaren, åklagaren och försvaren som får kännedom om vittnets identitet. Ett tillåtande
av anonyma vittnesmål får endast ske om det verkligen är nödvändigt och om det inte
medför väsentliga nackdelar för försvaret.97

Även dansk lagstiftning tillåter numera undantagsvis anonyma vittnen. Detta infördes i
och med en ändring av retsplejeloven år 2002. Denna nya ordning gör det möjligt att
hemlighålla vittnets namn och personuppgifter för den tilltalade om det krävs med
hänsyn till vittnets säkerhet. Åtgärden får dock inte påverka den tilltalades försvar.
Åklagaren kan förbjuda försvaren att lämna upplysningar om vittnet fram tills rätten
prövat frågan.98

Både Finland och Island har olika regler till skydd för vittnet. Bland annat ger båda
ländernas lagstiftning möjlighet till förhör i parts utevaro. Dessa två nordiska länder
tillåter dock i likhet med Sverige inte anonyma vittnen i gällande rätt. 

95 Straffeprocessloven (§ 130 a)
96 SOU 2004:1 s.99
97 BRA Wallqvist Anette, Apropå nr 4/2007 
98 Retsplejeloven 848 § andra stycket
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5 Diskussion
Frågan om ett tillåtande av anonyma vittnen är idag en högprioriterad fråga i många
länder och kommer att fortsätta vara det då problemet med tysta vittnen  tenderar att öka
över tid. För stunden är den högst aktuell i Malmö där dödsskjutningar förekommit och
polisen uppgett att det finns vittnen till flera av dåden men att de inte vågar träda fram
på grund av rädsla.99 Kvar står endast teknisk bevisning och det räcker oftast inte för att
fälla gärningsmännen. Detta problem är allvarligt och det blir i allmänhet allt vanligare
att kriminella inom organiserad brottslighet har ställt sig utanför rättssystemet och
förmedlat en bild till allmänheten hur farliga de är vilket resulterar till allmänhetens
tystnad. 

Som framkommit tidigare i denna uppsats har turerna kring ett tillåtande av anonyma
vittnesmål varit många. En mängd utredningar har genomförts, bland annat
rikspolisstyrelsens rapport 1990 följt av våldskommissionens betänkande. Gemensamt
för samtliga utredningar är att de fått samma utfall, i svensk rätt ska inte anonyma
vittnen tillåtas under några omständigheter. Detta då det ansetts som att en sådan
ordning inte kan genomföras utan att det kommer i konflikt med våra grundläggande
rättsprinciper, närmast principen om rätten till partsinsyn och Europakonventionens rätt
till rättvis rättegång. 

Samtidigt har attityden till anonyma vittnen sakta förändrats i Europa vilket också
framgår av avgöranden av Europadomstolen. Flera länder har infört en ny ordning där
anonyma vittnen tillåts i undantagsfall. Norge var det första landet i Norden som
införde den nya lagstiftningen. Europadomstolens praxis har gått från ett väldigt tydligt
ställningstagande emot anonyma vittnen till ett medgivande att det under vissa speciella
förutsättningar kan krävas att vittnen får förbli anonyma. Åtgärden ska endast ses som
extraordinär och en mycket noggrann avvägning mellan vittnets skyddsbehov och
försvarets eventuella nackdel måste först göras. Europadomstolen har även klargjort att
det inte under några omständigheter är tillåtet att enbart eller i väsentlig del lägga ett
anonymt vittnesmål till grund för domstolens avgörande. Det måste finnas bevisning
även i annan form. 

Åsikterna om anonyma vittnen är många och skiljer sig åt. Frågan har väckt mycket
känslor och därmed stor debatt. Brottsofferjourernas riksförbund har tagit stark ställning
i frågan genom att vara mycket tydligt med att de anser att anonyma vittnen ska tillåtas
och en lagstiftning ska införas snarast.  BOJ uttalar i Brå Apropå nr 4 2007 att de vill se
en ordning där anonyma vittnesmål tillåts som bevisning i mål där det handlar om grov
organiserad brottslighet. Införandet ska upprättas i enlighet med Europadomstolens
praxis och vissa speciella förutsättningar måste därmed vara uppfyllda för att få utnyttja
åtgärden. BOJ hävdar att ett införande av anonyma vittnen skulle vara en mycket
effektiv arbetsmetod för att bekämpa organiserad brottslighet. Det skulle vara den
metod som krävs då dagens skyddsåtgärder inte visat sig vara tillräckliga. Just denna
åsikt är det många som delar när det dagligen visar sig att den nuvarande ordningen inte
får vittnen berätta vad de sett. 

Andra argument för ett införande av anonyma vittnen är att det vore orimligt av staten
att tvinga sina medborgare att fullgöra sin vittnesplikt men sedan inte kunna tillförsäkra
att vittnet skyddas ifrån att utsättas för brott. Samhället kan inte ställa ett sådant krav på
sina medborgare. 

Som motargument till motståndarna anförs att en oro för rättssäkerheten borde vara som

99 http://www.newsmill.se/node/42874
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störst just nu, i en ordning där kriminella kan skapa sin egen rättsordning genom att
terrorisera och hota brottsoffer till tystnad. Är det kanske inte ett större hot än det
potentiella hot en ordning med anonyma vittnen kan tillföra. 

Sveriges advokatsamfund har däremot ställt sig mycket kritisk i frågan. De anser att ett
införande av anonyma vittnen vore ett starkt hot mot rättssäkerheten i Sverige. Anne
Ramberg,som är generalsekreterare i samfundet, har uttalat i Advokaten nr 6 2007
Årgång 73 att ett införande av anonyma vittnen vore lika effektivt som att tillåta tortyr
som bevisförstärkningsmetod. De anser följaktligen att information som skulle komma
fram under anonyma vittnesmål vore betydelselös då dessa uppgifter inte skulle kunna
läggas till grund för ett hållbart domslut. Samfundet anser att anonyma vittnen skulle
medföra omständigheter som en rättsstat inte kan acceptera. Den tilltalade skulle inte få
samma möjlighet att granska och bemöta de uppgifter som ställs emot honom då
vittnets identitet skulle förbli okänd. Detta skulle innebära att den misstänktes rätt att
försvara sig skulle försämras avsevärt och det skulle strida mot vår grundläggande
princip om partsinsyn. Möjligheten att bedöma vittnets trovärdighet skulle även
påverkas då förutsättningen för att kontrollera detta är beroende av en möjlighet att
ställa kontrollfrågor. Om försvaret inte får kännedom om andra uppgifter än att en
person har sett en händelse blir det omöjligt att ställa dessa kontrollfrågor om
omständigheter utanför själva händelsen. Frågor som om det finns några andra syften
bakom uppgiftslämnandet kan därmed inte utredas. Det skulle även bli betydligt svårare
att utreda om vittnet ljuger. Samfundet har klargjort att en ordning med anonyma
vittnen riskerar att oskyldiga döms och ett frångående från våra allra viktigaste
rättsprinciper.

Av andra med samma åsikt har argument som att ett införande av anonyma vittnen
skulle innebära färre fällande domar lagts fram. De menar att näst intill alla vittnen
skulle kräva anonymitet och det skulle bli en stor tvivel i de flesta rättegångar vilket
skulle leda till många frikännande domar. Enligt dessa måste ett införande av anonyma
vittnen även anses strida mot vår rättssyn då det skulle innebära att en person kan
utpekas som skyldigt till brott av en person som förblir okänd. 

Det finns en anledning till att det råder så delade meningar i denna fråga, den är allt
annat än lätt att besvara och att ta ställning är svårare än vad man tror. När jag inledde
detta arbete var jag säker på att jag var av åsikten att anonyma vittnen helt klart skulle
tillåtas som bevisning i svensk rätt. Under arbetets gång har jag dock insett
problematiken med ett införande och den är inte helt lätt. Ett införande skulle inte
endast betyda ett frångående av rätten till partsinsyn enligt vår svenska lag, det skulle
även innebära ett frångående från Europakonventionens krav på rättvis rättegång. Nu
har Europadomstolen i och för sig ändrat sin praxis på området, och uttalat att en
användning av anonyma vittnen kan tillåtas i undantagsfall utan att stå i strid med
konventionen. Trots detta kan vi inte komma ifrån att kraven på rättvis rättegång i
EKMR finns till för att skydda oss medborgare. Punkt 3d i artikel 6 EKMR är stadgad
för att ge var och en som tilltalad en bestående rätt att faktiskt ifrågasätta vittnet för att
få möjlighet att bemöta vittnesmålet och de uppgifter som är emot honom. Jag är ändå,
trots denna medvetenhet, beredd att ta den ståndpunkt att jag tycker att en möjlighet att
avlägga anonyma vittnesmål ska tillåtas i undantagsfall och i enlighet med
Europadomstolens praxis. Detta eftersom jag anser att de nuvarande skyddsåtgärderna
uppenbarligen inte är tillräckliga då problemet med tysta vittnen endast visar en tendens
att tillta. Om det är denna ordning som krävs för att bekämpa den organiserade
brottsligheten i bland annat Malmö så tycker jag att den är värd ett försök. Trots allt så
uppställs väldigt hårda krav av Europadomstolen vilket innebär att ett användande i så
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fall endast skulle ses som en extraordinär åtgärd och inte som vittnets automatiska
valfrihet att vara anonym eller inte. Rättssäkerheten är det viktigaste vi har, ett
införande av anonyma vittnen kan äventyra den, det är möjligt men för att vinna måste
man också våga. 
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