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Summary 

Testimonies are an important part of the judicial process. Testimonies are important in order 

to create awareness of crimes for authorities, and are also important evidence in court 

proceedings. During the last years, threats and violence against witnesses have increased, 

which has led to an insecurity among witnesses. A possible solution that has been discussed 

for the last 30 years is the possibility to establish anonymous testimonies.  

 

The purpose of the essay is therefore to analyse the problems with allowing anonymous 

testimonies, with regard to that two different interest must be taken into account, the right to a 

fair trial and the legal safety. This essay will analyse how the two interests are considered 

against each other and guaranteed while using an anonymous testimony. The first interest is 

the right to a fair trial, that is expressed in article 6 ECHR, which means that the defendant is 

entitled to certain rights during the criminal proceedings. The second interest is the witness’ 

right to life and safety, a right that may be threatened when the legal safety fails. Both 

interests are fundamental rights and must be guaranteed. In this essay it will also be 

investigated if it is motivated to establish the use of anonymous testimonies. Additionally, this 

essay will analyse if anonymous testimonies would pose a threat to the legal certainty. In 

order to analyse the problem, an investigation has been made partly of the principle in article 

6 ECHR and case law from the European Court of Human Rights and partly an investigation 

has been made of Swedish legislation, investigations and case law. 

 

It is stated in the essay that there is not enough protection for the witness’ legal safety and that 

measures must be taken. However, it is reported that anonymous testimonies are not an 

effective solution, since it in practice not would make a significant improvement of the legal 

safety. It is also stated that although the European Court of Human Rights has expressed that 

anonymous testimonies are consistent with article 6 ECHR under certain conditions, an 

anonymous testimony creates restrictions on the right to a fair trial.  

 

The conclusion is that anonymous testimonies are not an effective solution, and additionally, 

would not guarantee the right to a fair trial. It would also lead to problems in the predictability 

in the application of the law, and lead to non-consistent assessments of the principle to a fair 

trial. Anonymous testimonies would create a threat to the legal certainty and would therefore 

not be motivated to establish.  
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Sammanfattning 

Vittnesmål utgör idag ett viktigt förfarande i rättsprocessen. Vittnesuppgifter är viktiga för att 

myndigheterna ska få kännedom om brott och är dessutom viktiga bevismedel i rättegång. 

Under de senaste åren har hot och våld mot vittnen ökat vilket skapat en rättsotrygghet för 

vittnen. En möjlig lösning för att öka tryggheten för vittnen som diskuterats de senaste 30 

åren är införandet av anonyma vittnesmål.  

 

Syftet med uppsatsen är därför att analysera problematiken med införandet av anonyma 

vittnesmål då hänsyn måste tas till två motstående intressen, rätten till rättvis rättegång och 

rättstryggheten. Uppsatsen ska utreda hur de olika intressena avvägs och garanteras vid ett 

anonymt vittnesmål. Det första intresset är rätten till rättvis rättegång som uttrycks i artikel 6 

EKMR och innebär att den tilltalade har särskilda rättigheter under brottmålsprocessen som 

ska tillgodoses. Det andra intresset är att vittnet har rätt till liv och säkerhet, en rättighet som 

riskerar att hotas då rättstryggheten brister. Båda intressena är grundläggande rättigheter och 

ska tillgodoses. I uppsatsen ska det även utredas om det anses motiverat att införa anonyma 

vittnesmål. Dessutom ska det analyseras om ett införande av anonyma vittnesmål skulle 

utgöra ett hot mot rättssäkerheten. För att analysera problematiken har en utredning gjorts dels 

av artikel 6 EKMR samt rättspraxis från Europadomstolen, dels har en utredning gjorts av 

svensk rättspraxis, lagstiftning och statliga utredningar.  

 

Det konstateras i uppsatsen att det idag inte finns ett fullständigt skydd för vittnenas 

rättstrygghet och att åtgärder måste vidtas. Det redovisas dock att anonyma vittnesmål inte är 

en effektiv lösning, då det i praktiken inte skulle öka rättstryggheten avsevärt. Dessutom 

konstateras det att trots att Europadomstolen ansett anonyma vittnesmål vara förenligt med 

artikel 6 EKMR under vissa förutsättningar, utgör anonyma vittnesmål inskränkningar i den 

tilltalades rätt till rättvis rättegång.  

 

Slutsatsen är att anonyma vittnesmål inte är en effektiv lösning och skulle dessutom leda till 

att rätten till rättvis rättegång inte kan garanteras. Det skulle även leda till brister i 

förutsebarheten av rättstillämpningen och leda till icke konsekventa bedömningar av rätten till 

rättvis rättegång. I slutändan skulle anonyma vittnesmål utgöra hot mot rättssäkerheten och 

anses därmed inte vara motiverat att införa.  

 



 5 

Förkortningar 

Brå  Brottsförebyggande rådet  

BrB   Brottsbalk (1962:700) 

ECHR  European Convention on Human Rights. På svenska EKMR.   

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

  och de grundläggande friheterna. Även förkortad  

  Europakonventionen.  

Europadomstolen Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter  

RB  Rättegångsbalk (1942:740) 

RH  Rättsfall från hovrätterna  

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

De senaste åren har hot och våld mot vittnen ökat, vilket skapat otrygghet inför att vittna i 

huvudförhandling. Vittnena skräms till tystnad för att inte riskera sin egen säkerhet och leder 

antingen till att de tiger eller inte dyker upp alls. Problematiken med att vittnen skräms till 

tystnad är att det leder till processuella svårigheter, då rättegångar ställs in och förövare går 

fria till följd av att det inte finns vittnen som träder fram. I slutändan leder det till att 

medborgarna inte kan förlita sig på att rättsstaten bekämpar brottsligheten, vilket undergräver 

tilliten för rättsprocessen. Att människor inte vågar vittna är ett hot både mot rättstryggheten 

och rättssäkerheten.1 Det har diskuterats hur rättstryggheten ska öka för vittnen så att fler ska 

våga vittna, ett förslag som presenterats är införandet av anonyma vittnesmål. I gällande 

svensk rätt finns det ingen bestämmelse som tillåter användandet av anonyma vittnesmål och 

det finns inte heller ett uttryckligt förbud. Anonyma vittnesmål har diskuterats sedan år 1990 i 

både riksdagen och regeringskansliet, men ännu har det inte ansetts förenligt med svensk rätt 

att införa anonyma vittnesmål. Problematiken är att vittnesmålet riskerar att inskränka den 

tilltalades2 grundläggande rättigheter och att processen därmed skulle leda till rättsosäkerhet.3 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ska analysera problematiken med att införa anonyma vittnesmål i svensk rätt, då 

hänsyn måste tas till två motstående intressen. Syftet med uppsatsen är, för det första, att 

analysera intressekonflikten mellan den tilltalades rätt till rättvis rättegång och vittnets 

rättstrygghet vid användandet av anonyma vittnesmål och därmed utreda om det anses 

motiverat att införa anonyma vittnesmål. Syftet är, för det andra, att undersöka ett införande 

av anonyma vittnesmål utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Uppsatsen kommer besvara följande frågor för att uppfylla syftet:  

     (1) Hur avvägs och garanteras rätten till rättvis rättegång och rättstryggheten vid      

           användandet av anonyma vittnesmål? 

     (2) Är det motiverat att införa anonyma vittnesmål? 

     (3) Skulle ett införande av anonyma vittnesmål innebära ett hot mot rättssäkerheten i    

           tillämpningen av artikel 6 EKMR? 

                                                 
1 BRÅ 2008:8 s.15, s.22; Motion 2018/19:2596. 
2 Den åtalade i målet.  
3 SOU 1998:40 s.318-320; SOU 2004:1 s.209-210. 
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1.3 Avgränsning 

Anonyma vittnesmål kommer enbart diskuteras utifrån ett införande i svensk rätt. EKMR är 

inkorporerat i den svenska rätten, därför är det relevant att analysera gällande rätt i EKMR 

och rättspraxis från Europadomstolen. Ett antal europeiska rättsfall kommer att användas i 

uppsatsen. Rättsfallen kommer enbart vara relevanta för att få en ökad förståelse för 

tillämpningen av artikel 6 EKMR vid användandet av anonyma vittnesmål.  

 

Av utrymmesskäl kommer anonyma vittnesmål enbart diskuteras i förhållande till rätten till 

rättvis rättegång i artikel 6 EKMR, samt i förhållande till de svenska vittnesbestämmelserna. 

De svenska vittnesbestämmelserna är avgränsade till reglerna om vittnesplikt samt reglerna 

om att avlägga vittnesmål.  

 

I uppsatsen kommer principen om rätten till rättvis rättegång i artikel 6 EKMR att diskuteras. 

Det kommer inte att göras en fullständig redogörelse för principen, enbart artikel 6.1 och 

artikel 6.3(d) kommer att redogöras för.  

 

Av utrymmesskäl kommer anonyma vittnesmål enbart att analyseras som bevismedel i 

huvudförhandling i brottmålsprocessen. Anonyma vittnesmål kommer därför inte att 

analyseras utifrån ett användande i tidigare stadie i rättsprocessen.  

 

1.4 Metod 

I uppsatsen har en rättsdogmatisk metod använts för att besvara frågeställningarna. Den 

rättsdogmatiska metoden innebär att de källor som används är accepterade rättskällor för att 

förstå den gällande rätten på området. De källor som främst använts i denna uppsats är 

lagstiftning, doktrin och rättspraxis.  

 

I uppsatsen har ett rättssäkerhetsperspektiv använts för att analysera och besvara 

frågeställningarna. Det finns därför anledning att närmare förklara rättssäkerhetsbegreppet. En 

grundläggande betydelse av begreppet är att det ska finnas förutsebarhet i rättsliga beslut. Den 

formella rättssäkerheten kan förklaras som att medborgarna ska vara lika inför lagen samt att 

det ska föreligga förutsebarhet i hur lagen kommer att tillämpas.4 Materiell rättssäkerhet 

innefattar förutom förutsebarhet dessutom ett krav på att beslut ska vara etiskt godtagbara. 

                                                 
4 Zila, Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s.284-286. 
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Den etiska godtagbarheten bestäms utifrån flera olika sammanvägda värden. Etiska värden är 

att maktutövning ska vara förutsebar, att det ska finnas likhet inför lag och att rättsskipning 

ska ske inom lagarna. Ett annat etiskt värde är att medborgarna har rätt till rättvis rättegång.5  

 

Frågeställningarna har besvarats utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv med fokus på artikel 6 

EKMR om rätten till en rättvis rättegång. Det som har analyserats är om ett införande av 

anonyma vittnesmål skulle utgöra ett hot mot rättssäkerheten i tillämpningen av artikel 6 

EKMR. Uppsatsen har utrett rättssäkerheten utifrån om det kan garanteras en förutsebar 

tillämpning av artikel 6 EKMR samt om de rättigheter som finns i artikeln kan garanteras vid 

användandet av anonyma vittnesmål. Perspektivet kommer till uttryck främst i den tredje 

frågeställningen för uppsatsen, dock är perspektivet genomgående för alla frågeställningar. 

 

1.5 Forskningsläge  

Anonyma vittnesmål har utretts ett antal gånger i svensk rätt. Främst har anonyma vittnesmål 

utretts genom statens offentliga utredningar. SOU 2004:1 är den senaste utredningen om 

införandet av anonyma vittnesmål. Utredningen konstaterade att det inte var förenligt med 

svensk rätt att införa anonyma vittnesmål. Det har dessutom presenterats ett antal lagförslag 

genom åren. Motion 2018/19:2596 är ett av de senaste lagförslagen som föreslår en ny 

utredning om anonyma vittnesmål. 

 

1.6 Material    

Huvudmaterialet för uppsatsen utgörs främst av lagstiftning, doktrin och rättspraxis för att 

redogöra för gällande rätt på området. För att redogöra för de svenska vittnesbestämmelserna 

har lagstiftning använts. Statens offentliga utredningar och rättspraxis har använts för att 

analysera problematiken med att införa anonyma vittnesmål. Utöver det har även rapporter, 

artiklar från svensk juristtidning samt lagkommentarer använts. Övriga källor har använts för 

att få ökad förståelse för specifika begrepp. För att redogöra för principen om rätten till rättvis 

rättegång har EKMR, rättspraxis från Europadomstolen samt Europarådets/Europadomstolens 

guide om artikel 6 EKMR använts. Allt material är noga utvalt för uppsatsens syfte och med 

ett källkritiskt tänkande. 

 

 

                                                 
5 Peczenik och Schött, Juridisk konservatism, SvJT 1993 s.719-720. 
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1.7 Disposition 

Efter uppsatsens inledande kapitel presenteras kapitel 2 som redovisar dels bestämmelserna i 

artikel 6 EKMR, dels Europadomstolens tolkning av artikel 6 EKMR vid användandet av 

anonyma vittnesmål. Kapitel 3 presenterar de svenska vittnesbestämmelserna. Kapitel 4 

redovisar användandet av anonyma vittnesmål i svenska utredningar och svensk rättspraxis. 

Det avslutande kapitlet analyserar och besvarar uppsatsens frågeställningar. 
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2. Anonyma vittnesmål i EKMR 

2.1 Artikel 6 EKMR 

2.1.1 Rättvis rättegång 

Kontradiktionsprincipen är en processuell princip som innebär att parterna ska få ta del av 

varandras bevisning samt ges möjlighet att bemöta den. Principen innebär att ingen ska dömas 

ohörd. Kontradiktionsprincipen är inte uttryckt i svensk lag, däremot är den indirekt uttryckt i 

artikel 6.1 EKMR.6 EKMR är inkorporerad i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, därför kan EKMR ha stor betydelse i den svenska 

rättstillämpningen.7  

 

Artikel 6 EKMR uttrycker att var och en har, vid prövning av anklagelse om brott, rätt till en 

rättvis rättegång.8 Artikel 6.1 EKMR innehåller principer som ska tillgodoses för att rätten till 

rättvis rättegång ska anses uppfylld, däribland kontradiktionsprincipen och principen om 

likställdhet. Kontradiktionsprincipen (eng. adversarial proceedings) innebär att den tilltalade 

ska få kännedom om all bevisning som lagts fram i målet som kan påverka domstolens beslut. 

Principen innebär även att den tilltalade ska ges möjlighet att kommentera all bevisning. 

Principen om parternas likställdhet (eng. equality of arms) innebär att parterna ska vara 

likställda inför domstolen. Parternas likställdhet innebär att de ska ha samma tillgång till det 

material som lagts fram i målet och samma möjlighet att föra sin talan. En situation då 

försvaret inte blir redovisade vilka bevis som läggs fram i målet bryter mot båda principerna.9 

 

I artikel 6.3 EKMR uttrycks minimirättigheter som var och en som blivit anklagad för brott är 

berättigad till. I artikel 6.3(d) EKMR uttrycks regeln att varje anklagad person har rätt att 

förhöra vittnen. Regeln innebär en rättighet att dels få förhöra vittnen som är kallade emot 

honom, dels att själv få inkalla samt förhöra vittnen under samma förhållanden.10 Principen i 

artikel 6.3(d) EKMR är dessutom betydelsefull i fall då vittnet inte närvarar personligen vid 

en huvudförhandling, exempelvis då en inspelning från polisförhör spelas upp under 

huvudförhandling istället för att vittnet avger en utsaga. Normalt sett ska all bevisning tas upp 

under huvudförhandling, men det kan finnas undantag. För att bevisningen i en sådan 

                                                 
6 RH 2013:8. 
7 Lag (1994:1219) om EKMR. 
8 Artikel 6 EKMR. 
9 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf s.28-31, hämtad 181127. 
10 Artikel 6 EKMR. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
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situation ska vara förenlig med artikel 6.3(d) EKMR är det viktigt att det anonyma 

vittnesmålet inte inskränker på försvarets rättigheter. För att inte inskränka på försvarets 

rättigheter krävs det att försvaret närvarar eller ges möjlighet att närvara vid tidpunkten för 

vittnesmålet. Försvaret ska ges samma möjlighet att förhöra vittnet som vid 

huvudförhandling.11  

 

2.1.2 Vittnet 

Ett vittne kan bli undantaget från skyldigheten att muntligen avge sitt vittnesmål i domstol. 

Det som beaktas i beslutet är om vittnet är rädd för sitt liv och sin säkerhet, rädd att någon 

annan person ska skadas eller rädd för en ekonomisk förlust. Det är sedan upp till rätten att 

avgöra om det finns objektiva grunder för rädslan samt om rädslan kan bevisas.12 

 

Anonyma vittnesmål är inte helt oförenligt med artikel 6 EKMR, dock leder det till ett 

underläge för försvaret och inskränker dess rättigheter att bemöta bevisningen som läggs till 

grund för domen. Försvaret får ingen information om vare sig namn eller bakgrund och det 

blir då svårt för försvaret att utreda om det finns möjliga motiv till att vittnet skulle ljuga eller 

i övrigt att bedöma tillförlitligheten i utsagan.13 

 

2.2 Rättspraxis från Europadomstolen 

2.2.1 Kostovski mot Nederländerna 

I Kostovski mot Nederländerna14 dömdes den tilltalade till fängelse för att ha begått ett väpnat 

rån mot en bank. Domen mot Kostovski grundades på två anonyma vittnesberättelser i 

enlighet med nederländsk rätt. De anonyma vittnesmålen lämnades till polisen under 

förundersökningen och vittnena hördes aldrig under huvudförhandlingen.  

 

Kostovski överklagade domen till Europadomstolen då han ansåg att domstolen hade kränkt 

hans rättigheter enligt artikel 6 EKMR. Europadomstolen uttalade att den tilltalade ska få 

möjlighet att ifrågasätta och förhöra vittnet någon gång under processen, antingen när vittnet 

berättar sin utsaga eller vid ett senare tillfälle. I detta rättsfall fick försvaret aldrig möjlighet 

att förhöra vittnena direkt. Försvaret fick inte möjlighet att närvara under förhöret i 

                                                 
11Åklagarmyndigheten RättsPm 2012:5, s.28-29; 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf s.77, hämtad 181120. 
12 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf s.82, hämtad 181120. 
13 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf s.81, hämtad 181120. 
14 Kostovski mot Nederländerna, no. 11454/85, dom 20 november 1989. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
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förundersökningen och vittnena medverkade inte under huvudförhandlingen. Däremot fick 

försvaret en möjlighet att ställa frågor till det ena vittnet genom en utredningsdomare, men det 

var en restriktiv möjlighet då vittnet i slutändan enbart kunde svara på två frågor av totalt 

fjorton, då övriga frågor riskerade att röja identiteten. Försvaret fick inte heller möjlighet att 

bedöma vittnets tillförlitlighet eftersom identiteten var anonym. Europadomstolen uttalade i 

fallet att försvaret hade begränsats på ett sätt som inte var förenligt med principen i artikel 6.1 

samt 6.3(d) EKMR och att Kostovskis rätt till rättvis rättegång därför hade kränkts. 

 

2.2.2 Doorson mot Nederländerna  

Doorson mot Nederländerna15 var det första rättsfallet då anonyma vittnesmål accepterades av 

Europadomstolen. Doorson pekades ut som narkotikaförsäljare och dömdes senare skyldig till 

brottet. Domen grundades dels på anonyma vittnesmål, dels på annan bevisning från andra 

vittnen. En undersökningsdomare förhörde två anonyma vittnen med den tilltalades advokat 

närvarande. Undersökningsdomaren och försvaret fick möjlighet att ställa frågor till vittnena 

utan att få information om deras identitet.  

 

Doorson överklagade till Europadomstolen och yrkade på att hans rättigheter hade kränkts. 

Europadomstolen uttalade i fallet att vid bedömningen om en rättegång varit rättvis ska 

hänsyn tas till vittnets rätt till liv och säkerhet, även fast det inte uttryckligen framkommer av 

artikel 6 EKMR. Det uttalades att vittnets rätt till liv och säkerhet är skyddat av andra 

principer i konventionen och att det därav var viktigt att beakta detta intresset i rättsprocessen. 

I fallet hade båda vittnena behov av anonymitet då det fanns stor risk för dem att drabbas av 

repressalier. Domstolen uttalade att det var nödvändigt i fallet att göra en avvägning av båda 

parternas intresse och gjorde bedömningen att behovet av vittnenas säkerhet var mer 

övervägande än den tilltalades intresse i denna situation. Det uttalades även att användandet 

av de anonyma vittnesmålen skapade ett underläge för försvaret, vilket motverkades genom 

att försvaret fick möjlighet att ställa frågor till vittnena under förhöret med 

undersökningsdomaren. Domstolen påpekade dessutom att det var betydelsefullt att domen 

inte enbart grundades eller huvudsakligen grundades på anonyma vittnesmål, då det även 

fanns annan bevisning. Slutsatsen var att det inte skett en kränkning av Doorsons rätt till 

rättvis rättegång och att förfarandet därmed var förenligt med artikel 6.1 och 6.3(d) EKMR.  

 

                                                 
15 Doorson mot Nederländerna, no. 20524/92, dom 26 mars 1996. 



 13 

2.2.3 Pesukic mot Schweiz   

I fallet Pesukic mot Schweiz16 gav Europadomstolen en ny tolkning av artikel 6 EKMR. I 

fallet dömdes Pesukic till dråp och narkotikabrott. Domen grundades på ett förhör med ett 

anonymt vittne X. På grund av att X ville vara anonym gjordes en särskild uppdelning både 

vid förhöret under förundersökningen och under huvudförhandlingen. Uppdelningen innebar 

att försvaret och den tilltalade fick sitta i ett annat rum och följa förhöret via en ljudlänk som 

förvrängde vittnets röst.   

 

Den tilltalade överklagade målet till Europadomstolen. I domstolen uttrycktes tre 

bedömningsgrunder för att avgöra om det anonyma vittnesmålet skett i enlighet med rätten till 

rättvis rättegång. För det första ska domstolen utreda om det funnits goda skäl för att hålla 

vittnets identitet hemlig. För det andra ska domstolen avgöra om det anonyma vittnesmålet 

var det enda eller huvudsakliga beviset i domen. För det tredje ska domstolen, i de fall då 

domen är baserad enbart eller huvudsakligen på det anonyma vittnesmålet, utreda om 

motbalanserande förfaranden vidtagits. Det krävs att det finns motbalanserande förfaranden, 

såsom starka processuella garantier för att det gjorts en rättvis och korrekt bedömning av 

bevisens tillförlitlighet, för att kompensera underläget för försvaret.  

 

Domstolen erkände i rättsfallet att det fanns objektiva grunder för vittnets anonymitet, 

eftersom hans liv ansågs vara i fara om han vittnade. Domstolen fann att det anonyma 

vittnesmålet inte var ensamt avgörande för domen då det även fanns annan bevisning. Till sist 

undersöktes om det fanns tillräckligt motbalanserande förfarande. För att säkerställa 

försvarets rättigheter blev vittnet förhörd av domaren. Dessutom uttalade sig polisen och 

åklagaren om vittnets tillförlitlighet och rykte. Försvaret fick även möjlighet att ställa frågor 

till vittnet. Slutsatsen var att försvarets underläge av att rättigheterna hade inskränkts 

motbalanserades med tillräckligt starka processuella garantier för det anonyma vittnesmålet. 

Domstolen fann att det inte skett en inskränkning av rätten till rättvis rättegång och 

förfarandet var därmed förenligt med artikel 6.1 och 6.3(d) EKMR.  

 

 

 

 

                                                 
16 Pesukic mot Schweiz, no. 25088/07, dom 6 december 2012. 
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2.2.4 Balta och Demir mot Turkiet  

I fallet Balta och Demir mot Turkiet17 dömdes de två männen till fängelse för medlemskap i 

en illegal organisation. Domen grundades på ett anonymt vittnesmål. Det anonyma vittnet 

förhördes av domaren privat utan att försvaret närvarade. 

 

De tilltalade överklagade till Europadomstolen. I domstolen bedömdes fallet utifrån de tre 

bedömningsgrunderna som nämndes i Pesukic mot Schweiz. Skillnaden i detta rättsfall var att 

det inte fanns någon information om varför vittnet krävde anonymitet. I huvudförhandlingen 

förklarades aldrig varför vittnet hölls anonymt eller varför försvaret inte fick närvara vid 

förhöret. Försvaret fick inte möjlighet under någon del av förfarandet att förhöra vittnet eller 

ifrågasätta trovärdigheten i vittnesmålet. Domstolen hade inte vidtagit de processuella 

garantierna som krävs vid användandet av anonyma vittnesmål, exempelvis hade domstolen 

kunnat använda videolänkar istället för att vittnet skulle förhöras privat. Europadomstolen 

uttalade därför att försvarets rättigheter hade blivit begränsade på ett sätt som inte är förenligt 

med artikel 6.1 och artikel 6.3(d) EKMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Balta och Demir mot Turkiet, no. 48628/12, dom 2 juni 2015. 
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3. Svenska vittnesbestämmelserna  

3.1 Vittnesmålets processrättsliga regler 

I svensk rätt finns vittnesplikt, vilket innebär en skyldighet för den som blir kallad att höras 

som vittne att infinna sig inför rätten vid tiden för huvudförhandling.18 Ett kallat vittne som 

uteblir från huvudförhandling kan riskera att bli hämtad till domstol eller att bli kallad på nytt 

vid vite.19 År 2017 var det 704 brottmålsförhandlingar i tingsrätt som ställdes in på grund av 

vittnets frånvaro.20 Det finns enbart undantag från vittnesplikten om vittnet har släktskap eller 

på annat liknande sätt är parten närstående. Undantaget gäller även den som är eller har varit 

gift med parten.21 

 

En grundläggande princip i den svenska rättsprocessen är att förhandlingen ska vara muntlig. 

Muntlighetsprincipen innebär att parterna generellt är förbjudna att ge in skriftliga inlagor 

som bevisning.22 Det innebär att vittnet är skyldigt att lämna sitt vittnesmål muntligen inför 

rätten vid tiden för huvudförhandling.23 

 

I den svenska rätten finns uttryckliga bestämmelser om hur ett vittnesmål ska avläggas som 

tyder på ett förbud mot anonymitet. Innan ett vittnesmål avläggs ska vittnet säga sitt 

fullständiga namn inför rätten. Det är viktigt att rätten kan klargöra om vittnet har ett visst 

förhållande till parten eller saken som är av vikt för bedömandet av vittnesutsagans24 

tillförlitlighet.25 Det finns idag inga lagstadgade undantag från skyldigheten att uppge sitt 

fullständiga namn, förutom då personen har kvalificerad skyddsidentitet eller fingerade 

personuppgifter.26 Innan en person berättar sin vittnesutsaga krävs det dessutom att hen 

avlägger en ed. Att avlägga ed innebär att vittnet säger sitt fullständiga namn samt medför en 

skyldighet att tala sanning.27 

 

 

                                                 
18 36 kap. 7 § Rättegångsbalk(1942:740), RB. 
19 36 kap. 20 § RB. 
20 http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Statistik/Statistik-over-malutveckling-omloppstider-och-installda-

forhandlingar/Samlingssida/, hämtad 181116. 
21 36 kap. 3 § RB. 
22 46 kap. 5 § RB; Christer Thornefors, Karnov, Rättegångsbalk (1942:740) kommentar till 43 kap. 5 §, Lexino 

180515, hämtad 181211. 
23 36 kap. 16 § RB. 
24 Vittnets uttalande. 
25 36 kap. 10 § RB. 
26 Peter Borgström, Karnov, Rättegångsbalk (1942:740) kommentar till 36 kap. 10 §, not 1505, hämtad 181211. 
27 36 kap. 11 § RB. 

http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Statistik/Statistik-over-malutveckling-omloppstider-och-installda-forhandlingar/Samlingssida/
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Statistik/Statistik-over-malutveckling-omloppstider-och-installda-forhandlingar/Samlingssida/
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3.2 Otillåten påverkan mot vittnen 

Vittnesutsagor har en central betydelse i rättsprocessen och kan utgöra viktiga bevismedel i 

förfarandet. Vittnesutsagor är även viktiga då rättsväsendet idag är beroende av information 

för att fungera effektivt. Utan anmälningar hade myndigheterna i många fall inte fått 

kännedom om brotten. Påtryckningar mot vittnen, även kallat övergrepp i rättssak, är idag ett 

lagstadgat brott. Övergrepp i rättssak utgör inte enbart ett brott, det kan även skapa problem 

för rättsprocessen då det kan leda till att gärningspersoner går fria till följd av att vittnen inte 

vågar anmäla eller vittna.28 

 

Övergrepp i rättssak innebär att en person med våld eller hot angriper en person som har gjort 

anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål, angett en utsaga hos domstol eller annan myndighet 

eller för att förhindra personen från en sådan åtgärd. Brottet gäller även den som angriper en 

person på ett sätt som medför lidande, skada, olägenhet eller hot om sådan gärning för att 

personen har avlagt vittnesmål eller utsaga vid förhör. Brottet har idag ett straffvärde på max 

åtta års fängelse.29 Övergreppet kan ske i samband med grundbrottet, vid rättegången eller 

efter att personen gjort en anmälan eller vittnat. Övergrepp i rättssak kan även ske genom 

underförstådda hot, såsom ”du vet inte vad du gett dig in på”, om det är hot riktat mot att 

vittnet deltagit i rättsprocessen.30 Brottet har ökat de senaste åren, år 1996 var det 349 

lagförda brott jämfört med år 2006 då det var 758 lagförda brott av övergrepp i rättssak.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 BRÅ 2008:8 s.15. 
29 17 kap. 10 § Brottsbalk(1962:700), BrB. 
30 BRÅ 2008:8 s.15-16. 
31 BRÅ 2008:8 s.22.  
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4. Anonyma vittnesmål i den svenska rätten 

4.1 Nationella utredningar 

4.1.1 SOU 1998:40 

I SOU 1998:40 gav utredningen förslag på lagändringar samt andra åtgärder för att förbättra 

brottsoffers situation.32 I utredningen konstaterades att det främst var i de fall då vittnet var en 

utomstående person, så kallat tillfällighetsvittne, som anonymitet kunde garanteras. 

Anonymitet skulle inte ge skydd i en situation då brottet hade skett inom familjen eller i en 

situation då den tilltalade hade vetat vem som bevittnat brottet. Det redovisades dessutom att 

det främst var i de fall då den tilltalade på något sätt hade en relation till vittnet som hot och 

våld förekom. Argumentet som presenterades var att anonymitet i sådana fall inte skulle vara 

en effektiv lösning på problemet. Det konstaterades dessutom att anonyma vittnesmål 

riskerade att inskränka den tilltalades rättigheter. Utredningen ansåg det ej motiverat att 

föreslå anonymitet för vittnen.33 

 

4.1.2 SOU 2004:1 

I SOU 2004:1 presenterades förslag på åtgärder för att öka skyddet och tryggheten för vittnen. 

Anonymitet för vittnen har diskuterats sedan år 1990 som en möjlig lösning för att öka 

rättstryggheten och utreddes därför närmare i utredningen.34 

 

Frågan om införandet av anonyma vittnesmål skapade svåra processuella frågor och det 

presenterades två motstående argument. Det första argumentet som utredningen presenterade 

var att det inte skulle krävas att vittnet uppfyllde sin vittnesplikt om det fanns ett konstaterat 

hot mot vittnets liv eller hälsa. Det andra argumentet som presenterades var att det är av vikt 

för den tilltalade att få kännedom om vittnets identitet för att rättigheterna enligt 

kontradiktionsprincipen och rätten till förhör ska tillgodoses. Dessutom konstaterades det likt 

föregående utredning att anonymitet enbart skulle ge effektivt skyddsvärde för 

tillfällighetsvittnen och därför skulle anonyma vittnesmål i praktiken få begränsad betydelse 

för att öka rättstryggheten. Utredningens slutsats var att anonyma vittnesmål skulle ha skapat 

processuella svårigheter samt lett till begränsad effekt och att det därför inte ansågs motiverat 

att införa anonyma vittnesmål.35 

                                                 
32 SOU 1998:40 s.13. 
33 SOU 1998:40 s.318-320. 
34 SOU 2004:1 s.203. 
35 SOU 2004:1 s.209-210.  
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4.1.3 SOU 2017:46  

Den senaste utredningen SOU 2017:46 redovisade förslag om hur hot samt annan otillåten 

påverkan mot vittnen kunde motverkas och hur tryggheten i domstolen kunde ökas för 

vittnen. Det som är anmärkningsvärt med denna utredning är att inget förslag om anonyma 

vittnesmål presenterades. Istället redovisades andra förslag, såsom användning av sidosal,36 

eller användning av videokonferens.37 Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 

2019.38 

 

4.2 Nationell rättspraxis 

4.2.1 RH 2007:24 

I rättsfallet RH 2007:2439 dömdes sex personer skyldiga till grovt narkotikabrott, där domen 

grundades på anonyma vittnesmål. Nederländsk polis ingrep mot en lastbil och en personbil 

som stod parkerade på en parkeringsplats i Nederländerna. I lastbilen fann polisen ett större 

narkotikaparti. Huvudförhandlingen hölls senare i Helsingborgs tingsrätt, där tillstånd gavs att 

hålla vittnesförhör med fyra holländska poliser under deras skyddsidentiteter. De holländska 

vittnena uppgav inte sina namn, de uppgav enbart beteckningar såsom Q 521. 

 

Domen överklagades till hovrätten där de tilltalade yrkade på att domstolen skulle återförvisa 

målet på grund av de anonyma vittnesmålen. Hovrätten uttalade att det inte var tillåtet med 

anonyma vittnesmål i svensk domstol, vilket framgår av rättegångsbalken. I rättegångsbalken 

finns bestämmelser som kräver att vittnet anger sitt fullständiga namn inför rätten och det 

finns inte många undantag från den regeln. Hovrätten uppgav att vittnenas 

identifikationsbeteckningar stod i strid med bestämmelserna om kvalificerade 

skyddsidentiteter enligt svensk lag. Slutsatsen som gavs var att tingsrätten hade tillåtit 

vittnesförhören samt åsidosatt den tilltalades rättigheter utan lagstöd och därmed hade grovt 

rättegångsfel förekommit. Tingsrättens dom undanröjdes.  

 

 

 

 

                                                 
36 SOU 2017:46 s.103. 
37 SOU 2017:46 s.112. 
38 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/starkt-ordning-och-sakerhet-i-domstol/, 

hämtad 181116. 
39 RH 2007:24.  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/starkt-ordning-och-sakerhet-i-domstol/
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4.2.2 RH 2001:71 

I rättsfallet RH 2001:7140 dömdes N skyldig till mord på en intagen på Tidaholmsanstalten. 

En intagen B bevittnade händelsen och förhördes anonymt under förundersökningen. 

Åklagaren åberopade som bevisning uppläsning ur en utskrift av det anonyma vittnesmålet. I 

tingsrätten avvisades det anonyma vittnesmålet, men i hovrätten tilläts det som bevismedel.  

 

Hovrätten hänvisade till Europadomstolens rättspraxis som tillåter anonyma vittnesmål om 

det är förenligt med artikel 6 EKMR. Under förhöret fick försvaret möjlighet att ställa frågor 

till B samt att vittnesmålet inte utgjorde enda bevisningen, därav gjorde domstolen 

bedömningen att förhöret inte stred mot artikel 6 EKMR. Domstolen uttalade att EKMR 

enbart utgör minimiregler och att det därför var relevant att även analysera reglerna i 

rättegångsbalken. Frågan som avgjordes i hovrätten var om en utskrift av ett tidigare upptaget 

förhör med en anonym person kunde tillåtas som bevisning. Frågan bedömdes i enlighet med 

principen om fri bevisprövning41. Innebörden av principen är att domaren inte är bunden av 

legala regler vid värdering av beviset, det kan därför innebära att bevismedel kan användas 

trots att det inte tillkommit i enlighet med gällande rätt, förutsatt att beviset utgör det bästa 

bevismedlet. Vid tillfället för huvudförhandling i hovrätten hade vittnet B blivit utvisad från 

Sverige och kunde därför inte medverka, därav ansåg hovrätten att utskriften av förhöret var 

det bästa bevismedlet. Vittnesmålet användes som bevis i huvudförhandling, men i slutändan 

tillmättes det lågt självständigt bevisvärde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 RH 2001:71. 
41 Fri bevisprövning kommer till uttryck i 35 kap. 1 § RB. Fri bevisprövning innebär att det inte uppställs 

begränsningar i de bevismedel som får användas, parterna har rätt att åberopa all bevisning som kan tas fram. 

Läs mer i 35 kap. 1 § RB eller https://www.aklagare.se/ordlista/f/fri-bevisprovning/, hämtad 181218. 

https://www.aklagare.se/ordlista/f/fri-bevisprovning/
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5. Analys  

Uppsatsen har nu redogjort för gällande rätt på området och belyst problematiken med 

användandet av anonyma vittnesmål. I detta avsnitt ska det analyseras om det anses motiverat 

att införa anonyma vittnesmål i svensk rätt samt om ett införande skulle vara rättssäkert. För 

att kunna avgöra om införandet är motiverat måste det först göras en analys av avvägningen 

mellan rätten till rättvis rättegång och rättstryggheten vid användandet av anonyma 

vittnesmål. 

 

Hur avvägs och garanteras rätten till rättvis rättegång och rättstryggheten vid användandet 

av anonyma vittnesmål? 

I rättspraxis har det uttalats att vid bedömningen om en rättegång varit rättvis ska hänsyn tas 

både till den tilltalades rättigheter i artikel 6 EKMR och till vittnets rätt till liv och säkerhet. 

Domstolen gjorde i ett rättsfall bedömningen att det fanns en stor risk för vittnena att drabbas 

av repressalier och att vittnets säkerhet skulle prioriteras, trots att försvarets rättigheter enligt 

artikel 6 EKMR hade inskränkts. I detta rättsfall var vittnets rätt till liv och säkerhet mer 

övervägande än den tilltalades rättigheter enligt artikel 6 EKMR och av den anledningen 

ansågs det motiverat med anonymitet för vittnet. Problematiken med denna avvägning är att 

domstolen inte har redovisat uttryckliga regler för hur avvägningen ska göras mellan de två 

motstående intressena. Av artikel 6 EKMR framkommer inte att en avvägning ska göras och 

det framkommer inte heller att hänsyn ska tas till vittnets rätt till liv och säkerhet. Det som 

kan ifrågasättas är hur lagen egentligen ska tillämpas. Avvägningen uttrycks inte i artikeln 

vilket tyder på att det kan leda till oförutsebarhet i hur lagen ska tillämpas. Bristen på klara 

och tydliga regler lämnar dessutom utrymme för domstolarna att göra egna tolkningar om hur 

avvägningen ska göras och kan därför leda till icke konsekventa bedömningar. En möjlig 

lösning hade däremot varit att framställa tydliga regler för hur avvägningen ska göras.  

 

Rätten till rättvis rättegång har stor betydelse för en godtagbar brottmålsprocess. Artikel 6 

EKMR uttrycker de förutsättningar som krävs i ett domstolsförfarande för att en rättegång ska 

anses rättvis. Främst uttrycks det genom kontradiktionsprincipen, vilket innebär att den 

tilltalade har rätt att få kännedom om all bevisning som läggs till grund för domen samt rätt 

att få ifrågasätta trovärdigheten i beviset. Det krävs även att parterna är likställda inför 

domstolen, vilket innebär att parterna ske ges samma tillgång till allt material och samma 

möjlighet att förhöra vittnen.  
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I en situation då ett anonymt vittnesmål från förundersökning tas upp som bevisning i 

huvudförhandling, ska försvaret ändå garanterats samma möjlighet att förhöra vittnet som om 

vittnesmålet avlagts i huvudförhandling. Principen innebär att rätten till förhör inte ska 

inskränkas om det anonyma vittnesmålet avläggs under ett tidigare stadie i rättsprocessen. I en 

situation då ett vittnesmål från förundersökning tas upp som bevisning i huvudförhandling 

krävs det att försvaret ska ha fått möjlighet att förhöra vittnet någon gång under processen, 

annars inskränker det mot den tilltalades rättigheter i artikel 6 EKMR. Det har uttalats i 

rättspraxis att försvaret ska få möjlighet att förhöra vittnet antingen när vittnet berättar sin 

utsaga eller vid ett senare tillfälle. Anonymitet leder dessutom till svårigheter för vittnet att 

besvara frågor som riskerar att röja identiteten och kan i slutändan leda till att vittnet knappt 

kan svara på några frågor. Försvaret får då inte möjlighet att ställa personliga frågor om 

vittnet som kan utreda vittnets tillförlitlighet. När rätten till förhör inte tillgodoses leder det 

till att rätten till rättvis rättegång kränks. Den tilltalade får dessutom sämre möjlighet att 

framställa sin talan på grund av de inskränkningar som görs vid förhöret, vilket leder till att 

principen om likställdhet kränks. Förhör som inskränker den tilltalades rättigheter enligt 

artikel 6 EKMR kommer leda till brister i förutsebarheten av rättstillämpningen och osäkerhet 

om hur rättigheten kommer att garanteras.  

 

Från försvarets perspektiv är det viktigt att få kännedom om vittnets identitet. Utan att veta 

vem som vittnat är det svårt för försvaret att ifrågasätta tillförlitligheten och trovärdigheten i 

det vittnesmål som läggs fram som bevisning. Enligt kontradiktionsprincipen har den 

tilltalade rätt att bemöta all bevisning som kan påverka domstolens beslut. En situation där 

den tilltalade inte får möjlighet att ifrågasätta vittnets tillförlitlighet kan därför inskränka mot 

denna princip. När försvaret inte får kännedom om identiteten kan försvaret inte ifrågasätta 

vittnets motiv, kanske är personen en fiende eller annan person som vill den tilltalade illa. Det 

skapar därmed stora svårigheter i att värdera tillförlitligheten av det anonyma vittnesmålet. 

Det är en grundläggande förutsättning enligt artikel 6 EKMR att få ifrågasätta trovärdigheten i 

beviset. När den principen inskränks leder det till problem för förutsebarheten i hur rätten till 

rättvis rättegång kan garanteras. Även om det uttryckts i rättspraxis att en dom inte enbart får 

grundas på anonyma vittnesmål, kan ett anonymt vittnesmål i praktiken ändå få stor betydelse 

för domen. Om otillförlitliga bevismedel används som grund för dom leder det till 

rättsosäkerhet.  
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Det har uttalats i rättspraxis att vittnets rätt till liv och säkerhet är en grundläggande rättighet 

som ska garanteras i rättsprocessen. På grund av den svenska vittnesplikten kan det innebära 

att vittnet tvingas vittna i rättegång trots rädsla och hot. När vittnets rätt till liv och säkerhet 

inskränks på grund av medverkan i rättsprocessen, måste något åtgärdas för att garantera 

denna rättighet och för att öka tryggheten för vittnen. I rättspraxis har anonyma vittnesmål 

använts som en lösning för att garantera vittnets rätt till liv och säkerhet.   

 

I rättspraxis har det uttalats tre bedömningsgrunder för att avgöra om ett anonymt vittnesmål 

anses motiverat. För det första ska det finnas goda skäl för anonymitet. Goda skäl för 

anonymitet föreligger då det uttryckligen framkommer att vittnets liv anses vara i fara om hen 

vittnar i huvudförhandling. För det andra ska vittnesmålet inte vara det enda eller 

huvudsakliga beviset i domen. För det tredje ska motbalanserande förfaranden vidtas i fall då 

domen är baserad enbart eller huvudsakligen på det anonyma vittnesmålet. De 

motbalanserande förfarandena som vidtas fungerar som processuella garantier för 

tillförlitligheten av beviset. Det krävs att försvarets rättigheter tillvaratas exempelvis genom 

att ges möjlighet att följa förhöret via videolänk och ges möjlighet att ställa frågor till vittnet.  

Detta förfarande ska säkerställa att försvarets rättigheter kompenseras för det underläge som 

skapas då rättigheterna inskränks, men frågan är om det är tillräckligt för att garantera rätten 

till rättvis rättegång. Uttalandet av domstolen tyder dock på att anonyma vittnesmål kan 

användas samtidigt som rätten till rättvis rättegång garanteras. Det kan argumenteras för att 

detta förfarande kanske är den enda möjligheten som på ett bra sätt avväger både rätten till 

rättvis rättegång och rättstryggheten. Frågan är dock om rätten till rättvis rättegång verkligen 

har garanterats. Försvaret får trots motbalanserande förfaranden ändå inte samma möjlighet 

till att bedöma tillförlitligheten i vittnesutsagan och inte samma förutsättningar till att förhöra 

vittnen som är garanterade i artikel 6 EKMR. Trots att försvarets underläge har kompenserats 

kvarstår faktumet att rättigheterna har begränsats och att förutsättningarna inte är desamma 

för den tilltalade när vittnet är anonymt. Anonyma vittnesmål inskränker på den tilltalades 

rättigheter i en sådan utsträckning att det inte går att garantera de rättigheter som uttrycks i 

artikel 6 EKMR. När förutsebarheten brister i rättstillämpningen och rättigheterna i artikel 6 

EKMR inte längre kan garanteras fullt ut utgör det dessutom ett hot mot rättssäkerheten. 

 

Vid användandet av anonyma vittnesmål avvägs den tilltalades rätt till rättvis rättegång 

gentemot vittnets rätt till liv och säkerhet. Det som kan konstateras är att enbart en av 

rättigheterna kan garanteras vid en avvägning och en bedömning om vilken rättighet som ska 
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prioriteras måste göras. I en avvägning då vittnets rätt till liv och säkerhet prioriteras framför 

den tilltalades rättigheter kommer rättstryggheten att garanteras på bekostnad av rätten till 

rättvis rättegång vid användandet av det anonyma vittnesmålet.  

 

Är det motiverat att införa anonyma vittnesmål?  

Att folk inte vågar vittna är idag ett stort problem då rättsväsendet är beroende av information 

för att få kännedom om brott. Vittnesmål utgör dessutom ett viktigt bevismedel i 

rättsprocessen. I längden måste fler åtgärder vidtas för att öka rättstryggheten för vittnen, då 

det annars kommer skapa problem för rättssystemet. Från detta perspektiv kan det anses vara 

motiverat med hänsyn till rättstryggheten att införa anonyma vittnesmål. Det hade 

förmodligen motiverat fler personer att våga vittna och anmäla händelser om det fanns garanti 

för anonymitet. I utredningar har det däremot redovisats att anonyma vittnesmål inte skulle 

vara motiverat att införa i svensk rätt, med hänsyn till de inskränkningar som görs i den 

tilltalades rättigheter. Den senaste utredningen redovisade att andra åtgärder kan vidtas för att 

öka rättstryggheten för vittnen. Det som framkom av utredningen var att exempelvis sidosal 

och videokonferens istället kunde vara möjliga lösningar för att öka tryggheten för vittnen. I 

praktiken kan det ifrågasättas vilken genomslagskraft dessa lösningar kommer att få. Oavsett 

så får den tilltalade kännedom om vittnets identitet och kan då fortfarande hota och utöva våld 

gentemot vittnet. Att öka tryggheten i domstolarna är definitivt ett viktigt förslag, men 

kommer i slutändan inte ge vittnet något effektivt skydd mot hot och våld. Kanske är det just 

anonyma vittnesmål som krävs för att fler ska våga vittna och öka rättstryggheten. 

 

Det har redovisats att antal lagförda övergrepp i rättssak har ökat, vilket kan vara en indikator 

på att det finns en otrygghet för vittnen att uppge sin identitet. Anonymitet kan möjligtvis vara 

en lösning för att öka rättstryggheten och för att minska antal lagförda övergrepp i rättssak. En 

problematik som konstaterats i utredningarna är att anonyma vittnesmål enbart är relevanta 

under särskilda omständigheter. Anonymitet har inte något skyddsvärde då den tilltalade vet 

vem som bevittnat brottet eller har någon slags relation till vittnet, anonymitet skulle i 

praktiken enbart ha som syfte att skydda tillfällighetsvittnen. Samtidigt har det framkommit 

av utredningar att hot och våld är vanligare i situationer då den tilltalade och vittnet har någon 

slags relation. Det skapas en svår situation då det är de vittnena som har en relation till den 

tilltalade som behöver ökad rättstrygghet men samtidigt är det de vittnena som ofta inte kan 

ges anonymitet. Det innebär att anonyma vittnesmål i praktiken inte hade kunnat öka 

rättstryggheten avsevärt och antal lagförda övergrepp i rättssak hade förmodligen knappt 
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minskat. Anonymitet är inte en effektiv lösning och möjligtvis finns det andra åtgärder som 

kan vidtas för att öka rättstryggheten. I slutändan finns det ingen betydelse i att använda en 

icke effektiv lösning samtidigt som inskränkningar görs i grundläggande rättigheter i artikel 6 

EKMR. Från detta perspektivet kan det inte anses motiverat att införa anonyma vittnesmål. 

En annan möjlig åtgärd för att öka rättstryggheten hade kunnat vara att undanta fler personer 

från vittnesplikten, exempelvis vittnen som har någon slags relation till den tilltalade som inte 

är släktskap eller giftermål.  

 

I svensk rättspraxis finns det ett rättsfall som tillåtit anonyma vittnesmål som bevismedel. I 

fallet accepterades anonyma vittnesmål med hänsyn till principen om bästa bevismedel. Den 

första anledningen till att detta rättsfall är intressant är för att domen tyder på att anonymitet 

inte är helt främmande i svensk rätt och tyder även på att anonyma vittnesmål kan användas 

samtidigt som den tilltalades intressen i artikel 6 EKMR beaktas. Domstolen gjorde 

bedömningen att vittnesmålet var förenligt med rätten till rättvis rättegång då försvaret fick 

möjlighet att ställa frågor till vittnet samt att förhöret inte var enda bevisningen. I praktiken 

begränsade det dock rättigheterna i artikel 6 EKMR ändå, då samma möjlighet inte getts till 

att ifrågasätta tillförlitligheten av beviset. Från detta perspektiv kan det inte anses motiverat 

att införa anonymitet för vittnen då rätten till rättvis rättegång inte kan garanteras vid 

användandet av anonyma vittnesmål. Den andra anledningen till att detta rättsfall är intressant 

är för att vittnesmålet i slutändan tillmättes lågt självständigt bevisvärde. I praktiken 

inskränker anonyma vittnesmål på rättigheterna i artikel 6 EKMR, om vittnesmålet då enbart 

får lågt självständigt bevisvärde kan det ifrågasättas om inskränkningen anses motiverad.  

 

Det har redovisats att vittnet kan bli undantaget från skyldigheten att muntligen avge sitt 

vittnesmål i domstol, men enbart om vittnet är rädd för sitt liv och sin säkerhet. Det är då upp 

till domstolen att bedöma om det finns objektiva grunder för rädslan och om anonymiteten 

anses motiverad. Det finns alltså ingen garanti för vittnet att vara anonymt, då det är upp till 

rätten att avgöra det i varje enskilt fall. I praktiken finns det ingen möjlighet att garantera hur 

rätten kommer att bedöma och det leder till oförutsebarhet i hur anonyma vittnesmål kan 

garanteras. Om det inte finns klara och tydliga regler för användningen av anonyma 

vittnesmål är detta ännu en faktor som talar emot en rättssäker tillämpning. Från detta 

perspektiv kan det inte anses motiverat att införa anonyma vittnesmål. En möjlig lösning hade 

däremot varit att framställa klara och tydliga regler för vilka situationer ett vittne kan 

garanteras anonymitet.  
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Det har framkommit av Europadomstolens rättspraxis att anonyma vittnesmål kan vara 

förenligt med artikel 6 EKMR, men om det är förenligt med svensk rätt är en annan fråga. Det 

har framkommit av svensk rättspraxis att det anonyma vittnesmålet även ska tolkas utifrån 

bestämmelserna i rättegångsbalken. En skillnad mellan EKMR och rättegångsbalken är att 

den senare lagen innehåller uttryckliga regler om hur ett vittnesmål ska avläggas. Det finns 

exempelvis regler om att vittnet måste säga sitt fullständiga namn inför rätten. I rättspraxis har 

det uttalats att det måste finnas lagstöd för att vittnet ska vara undantaget från skyldigheten att 

uppge sitt namn, att åsidosätta den skyldigheten kan annars leda till grovt rättegångsfel. Det 

hade därför inte varit förenligt med den svenska rätten att införa anonyma vittnesmål, 

eftersom det hade stridit mot bestämmelserna i rättegångsbalken och hade då lett till att 

förutsebarheten i rättstillämpningen brustit. För att anonymitet ska anses vara motiverat krävs 

det att vittnesregleringen i rättegångsbalken reformeras.  

 

Skulle ett införande av anonyma vittnesmål innebära ett hot mot rättssäkerheten i 

tillämpningen av artikel 6 EKMR? 

Rättssäkerhet föreligger då det finns förutsebarhet i hur artikel 6 EKMR kommer att 

tillämpas. Det krävs dessutom att principerna i rätten till rättvis rättegång kan garanteras för 

att anonyma vittnesmål inte ska innebära ett hot mot rättssäkerheten.  

 

Det finns ett antal olika argument som talar för att ett införande av anonyma vittnesmål skulle 

utgöra ett hot mot rättssäkerheten i tillämpningen av artikel 6 EKMR. Det första argumentet 

är att anonymitet skulle leda till oförutsebarhet i hur avvägningen mellan de två intressena ska 

tillämpas i praktiken. På grund av att det saknas tydliga regler och bestämmelser om hur 

avvägningen ska göras hade det utmynnat i icke konsekventa bedömningar och lett till att 

förutsebarheten brustit i tillämpningen av artikel 6 EKMR. Det andra argumentet är att 

anonyma vittnesmål inskränker rätten till förhör. Rätten till förhör inskränks då försvaret inte 

får närvara när vittnesmålet avläggs. Dessutom begränsas rättigheten då försvaret inte får 

möjlighet att ställa personliga frågor om vittnet som kan vara viktiga för att utreda vittnets 

tillförlitlighet. När försvaret inte ges samma möjlighet till förhör som uttrycks i artikel 6 

EKMR leder det till att förutsebarheten i rättstillämpningen brister. Dessutom får den 

tilltalade sämre möjlighet att framställa sin talan på grund av de inskränkningar som görs vid 

förhöret, vilket kränker principen om likställdhet. Det tredje argumentet är att anonyma 

vittnesmål inskränker rätten till kontradiktion, detta på grund av att försvaret inte ges 

möjlighet att bemöta allt material och ifrågasätta tillförlitligheten i vittnesmålet. Dessutom 
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leder det till att förutsebarheten i rättstillämpningen brister. Det fjärde argumentet är att 

försvaret, trots motbalanserande förfaranden, inte kan garanteras de rättigheter som är 

stadgade i artikel 6 EKMR. De motbalanserande förfarandena ska säkerställa att försvarets 

rättigheter tillgodoses, men i praktiken är det inte tillräckligt för att garantera rättigheterna i 

artikel 6 EKMR. Det femte argumentet är att det inte finns tydliga regler för hur och när 

anonymitet kan garanteras, då det är upp till domstolen att bedöma det i varje enskilt fall. 

Avsaknaden av tydliga regler leder till att förutsebarheten brister.  

 

Anonyma vittnesmål hade lett till svåra avvägningar, icke konsekventa bedömningar och 

oförutsebar rättstillämpning av artikel 6 EKMR. När det saknas en förutsebarhet i 

rättstillämpningen av artikel 6 EKMR leder det till rättsosäkerhet. Anonyma vittnesmål hade 

därför kunnat utgöra ett hot mot rättssäkerheten. Det är dessutom viktigt att de lagstadgade 

rättigheterna i artikel 6 EKMR garanteras, vilket de inte gör vid användandet av anonyma 

vittnesmål. I praktiken innebär anonyma vittnesmål att rättstryggheten garanteras på 

bekostnad av rätten till rättvis rättegång, vilket i slutändan inte kan anses vara ett rättssäkert 

alternativ.  

 

5.1 Slutsats 

Problematiken med att använda anonyma vittnesmål är att det krävs en avvägning mellan två 

motstående intressen. Å ena sidan kan anonymitet leda till att fler vågar vittna, fler brott 

lagföres och att vittnets rätt till liv och säkerhet garanteras. Å andra sidan leder anonyma 

vittnesmål till att grundläggande rättigheter i artikel 6 EKMR inskränks. Det handlar om att 

fördela rättvisan och avväga vilket intresse som ska prioriteras. I slutändan måste en av 

rättigheterna inskränkas, då det inte går att garantera båda rättigheterna vid användandet av 

anonyma vittnesmål. Det är rätten till rättvis rättegång som inskränks till förmån för 

rättstryggheten vid användandet av anonyma vittnesmål. Frågan som måste ställas då är om 

det anses motiverat att inskränka rättigheterna i artikel 6 EKMR för att tillåta anonyma 

vittnesmål. I praktiken hade anonyma vittnesmål förmodligen inte varit en så effektiv åtgärd 

för rättstryggheten som det kanske först verkar, det finns flera argument som talar emot att 

anonymitet skulle öka rättstryggheten. Det största problemet är att det är svårt att garantera 

den tilltalades rättigheter vid anonyma vittnesmål, då förutsättningarna inte blir desamma och 

skapar inskränkningar i rättigheterna i artikel 6 EKMR. Från detta perspektiv kan det inte 

anses vara motiverat att införa anonyma vittnesmål, då anonymitet inte är en effektiv lösning 

och dessutom kränker rätten till rättvis rättegång i artikel 6 EKMR. Anonyma vittnesmål hade 
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dessutom utgjort ett hot mot rättssäkerheten i tillämpningen av artikel 6 EKMR, då det hade 

lett till icke konsekventa bedömningar och icke förutsebarhet i rättstillämpningen. Av 

ovannämnda argumentet, kan det konstateras att det inte är motiverat att införa anonyma 

vittnesmål i svensk rätt.  
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