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Abstract  

Anonymous witness statements are legal in Norway and have been since 2001. Advocates for 

a similar system in Sweden believe a system with anonymous witness statements can be a 

counteract to organized crime and the lethal force that has increased during recent years. The 

problem is that anonymity for witnesses restricts the defendant’s rights to a fair trial, which is 

established in European Convention on Human Rights. The purpose of this essay has been to 

evaluate if there are legal conditions to establish a system with anonymous witness 

statements in Sweden, and how such a system should be regulated. A comparative 

examination of Norway’s system has been executed to see how their system is established 

and which measures have been taken to prevent a too far-reaching restriction in the rights of 

the defendant. Cases from European Court of Human Rights show that their view on 

anonymous witness statements has become more liberal during recent years. Because of these 

cases, it is possible for Sweden to introduce a system that grants anonymity for witnesses.  

The defendant is still entitled to the right to a fair trial, and for this to be possible 

countermeasures need to be introduced. Such countermeasures can exist by using a screen in 

the courtroom to enable the court to see the witness but at the same time protect the identity 

of the witness. A possibility to let the defense counsel or an independent person question the 

witness to examine its credibility can be done if they are aware of the identity of the witness. 

Anonymity during preliminary investigations can be used to obtain new evidence that can be 

used at trial. From the defendants point of view this is a possibility which is less infringing on 

their rights. 
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Sammanfattning  
Anonyma vittnesmål i brottmål har varit tillåtet i Norge sedan år 2001. Ett sådant vittnesmål 

innebär att den tilltalades grundläggande rättigheter inskränks vilket framför allt avser rätten 

till en rättvis rättegång. Rättigheten stadgas bland annat i Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), som har 

inkorporerats i svensk rätt och gäller som svensk lag. Anonyma vittnen förespråkas som en 

åtgärd för att motverka den organiserade brottslighet och det dödliga våld som ökat i Sverige 

de senaste åren. Denna rättsvetenskapliga uppsats har syftat till att dels utreda huruvida det 

föreligger rättsliga möjligheter till att införa ett system med anonyma vittnen, men även vilka 

motåtgärder som behöver vidtas för att en reglering ska vara förenlig med gällande rätt. För 

att göra detta har en rättsdogmatisk metod tillämpats som även inkluderat en komparativ 

undersökning kring Norges system med anonyma vittnen. Den komparativa undersökningen 

utredde dels Norges lagstiftning, men även de invändningar och underlag samt bemötande 

som norska remissinstanser gav. Europadomstolens praxis som ger vägledning till vad som är 

förenligt med artikel 6 EKMR visar att de med tidens gång blivit allt mer tillmötesgående 

gällande anonyma vittnen. Det är också till följd av denna praxis som det föreligger rättsliga 

förutsättningar för att kunna införa ett system med anonyma vittnen i Sverige. För att det ska 

vara utförbart behöver motåtgärder vidtas så att systemet är förenligt med gällande rätt. 

Sådana åtgärder kan bestå i att försvararen eller en fristående person är medveten om vittnets 

identitet så hen kan motförhöra vittnet, användandet av en skärm i rättegångssalen så att den 

demokratiska insynen i den rättsliga processen bevaras, eller att anonymitet bara används 

under förundersökningen för att underlätta framtagandet av andra bevis som kan användas 

och samtidigt inte inskränker grundläggande rättigheter i lika stor utsträckning.  
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Förkortningslista 
Brå     Brottsförebyggande rådet 

EKMR/Europakonventionen   Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Europadomstolen    Den europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna 

JT      Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 

KROM    Norsk Forening for Kriminalreform 

NRK     Norsk rikskringkasting 

Ot.prp.     Odelstingsproposisjon 

Prop.      Regeringens proposition 

RB      Rättegångsbalken (1942:740) 

SOU      Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Anonyma vittnen under huvudförhandlingen i brottmål har länge varit omdiskuterat. Den 

tilltalades rättigheter och integritet står på ena sidan i debatten och vittnesskyddet på den 

andra. Moderaterna har nyligen tagit upp frågan på nytt som ett medel mot 

gängkriminaliteten1 och regeringen har tillsatt en utredning för att överväga åtgärder för de 

brott som begås i kriminella nätverk.2 

 

Ett argument för att införa ett system med anonyma vittnen är att det skulle leda till att fler 

vågar vittna och framförallt vittna mot den växande gängkriminaliteten i Sverige. Det kan 

tyckas vara ett välkommet medel när Brottsförebyggandet rådets (Brå) statistik över 

konstaterade fall av dödligt våld mellan år 2011 till 2020 visar en kraftig ökning avseende 

skjutvapen3 och en allt högre andel av dödligt skjutvapenvåld kan länkas till konflikter i 

kriminella miljöer.4 Problemet med ett system med anonyma vittnen är att det begränsar 

grundläggande rättigheter, som var och en är berättigad genom framförallt Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). Rättigheten som främst inskränks är rätten till en rättvis rättegång, vars betydelse 

tydliggörs i att den även är grundlagsstadgad.5 Detta väcker dels frågan om hur långt 

lagstiftaren är villig att gå i kampen mot organiserad brottslighet, men framförallt frågan om 

hur långt lagstiftaren kan gå. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna rättsvetenskapliga uppsats syftar till utreda huruvida det finns rättsliga förutsättningar 

för att införa ett system med anonyma vittnen i Sverige. Uppsatsen syftar även till att 

redogöra för de rättssäkerhetsaspekter som påverkas vid ett sådant införande, och åtgärder 

som behöver vidtas för att minska inskränkningen av rättssäkerheten. Jämförelsevis 

presenteras Norges system med anonyma vittnen för att undersöka hur det regleras och vilka 

                                                
1 Moderaterna: “10 mönsterbrytande reformer för att stoppa gängen", <https://moderaterna.se/10-
2 Se kommittédirektiv 2019:85. 
3 Brottsförebyggande rådet, “Mord och dråp” <https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/mord-
och-drap.html#skjutvapen>, besökt 2021-04-13.  
4 Brå (2019) s. 14. 
5 Se 2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen (1974:152). 
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åtgärder som vidtagits där. För att uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågor diskuteras 

och besvaras: 

- Finns det rättsliga förutsättningar för att införa anonyma vittnen? 

- Vilka åtgärder behöver vidtas för att ett införande av anonyma vittnen ska vara 

förenligt med gällande rätt? 

 

1.3 Avgränsningar 
Anonyma vittnen är ett komplext ämne som påverkar många olika faktorer i det svenska 

rättssystemet, och vid författandet av denna uppsats har flera avgränsningar behövt göras. Av 

utrymmesskäl har endast tre fall från Europadomstolen redovisats även om det finns fler. De 

rättsfall som valts ut har haft stor påverkan på frågan om huruvida anonyma vittnen kan 

tillåtas i ett rättssystem. Vidare har uppsatsen fokuserat på att undersöka ifall det finns 

rättsliga förutsättningar för ett införande i Sverige, och motåtgärder som behöver vidtas för 

att systemet ska överensstämma med gällande rätt. Uppsatsen har därför inte redogjort för 

huruvida Sverige bör införa ett system med anonyma vittnen, utan endast hur ett sådant hade 

kunnat se ut. Det finns flera länder runt om i Europa som har ett system med anonyma 

vittnen, men Norge har valts eftersom vi i Norden har väldigt lika rättssystem,6 och Norge var 

först i Norden med att erbjuda anonymitet för vittnen.7 Av utrymmesskäl har inte uppsatsen 

kunnat diskutera rent tekniskt hur ett lagförslag i exakta ordalag bör utformas och inte heller 

alla de lagregler som kan behöva ändras för att ett införande av anonyma vittnen ska vara 

möjligt.  

 

1.4 Metod och perspektiv 
Vid författandet av denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts. Utgångspunkten för 

den rättsdogmatiska metoden är de allmänt accepterade rättskällorna som exempelvis 

lagstiftning, rättspraxis och lagförarbeten.8 Beroende på om frågeställningen rör hur en viss 

rättsregel ska tillämpas, eller hur den bör utformas för framtida bruk kan avgöra vilka 

argument som är tillåtna. När det rör en frågeställning om hur en rättsregel bör utformas så 

kan mer fristående argument tillåtas. Beroende på vilka allmänna principer som också 

aktualiseras utav frågeställningen kan utrymmet för rättspolitiska bedömningar däremot 

minska. Så är fallet när rättssäkerheten berörs då det är en viktig grundprincip. De lege 
                                                
6 Sandgren (2018) s. 59. 
7 Motion 2010/11:Ju263. 
8 Kleineman (2018) s. 21. 
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ferenda-argumentation föreslår lösningar på problem och hur eventuell framtida lagstiftning 

ska se ut.9 Eftersom uppsatsen även har att ta ställning till åtgärder som en reglering bör 

inbegripa, har även de lege ferenda använts i uppsatsen.  

 

En form av den rättsdogmatiska metoden är den komparativa metoden som undersöker 

möjligheten att importera lösningar som eventuellt varit effektiva i det andra rättssystemet.10 

En komparativ metod har tillämpats för att undersöka hur frågan är reglerad i Norge som har 

ett system med anonyma vittnen. Ett problem som kan uppstå vid en sådan jämförelse är att 

begrepp kan ha annorlunda betydelse i utländska språk. För att utreda likheter och skillnader 

mellan rättsordningar bör författaren istället utgå från rättsreglernas funktion och de problem 

som de är avsedda att lösa. Ett annat problem vid komparativa studier är att lösningen på 

problemet i Norge kan regleras i andra lagar än vad som hade varit fallet i Sverige.11 Sådana 

lösningar kan vara svåra att hitta och därmed uppstår svårigheter med att undersöka om 

liknande lösningar redan finns i det svenska rättssystemet. För att komma till rätta med detta 

problem har norska förarbeten, utredningar och artiklar undersökts. Vid sådan undersökning 

kan översättningsproblem uppstå även om det norska och svenska språket överlag är relativt 

likt. Ordböcker har använts i den mån det har behövts för att förstå innehållet i norsk juridisk 

terminologi.12  

 

Ett rättssäkerhetsperspektiv har applicerats på uppsatsen. För att ett system med anonyma 

vittnen ska kunna införas i Sverige behöver åtgärder vidtas som säkerställer att 

rättssäkerheten inte inskränks alltför mycket. Viktiga rättssäkerhetsfaktorer- och principer 

som påverkas av anonyma vittnesmål har därför återgetts. I analysen diskuteras åtgärder på 

de problem som uppsatsen redogjort för utifrån vad som främjar rättssäkerheten. Vid 

fastställandet av gällande rätt har Europadomstolens praxis granskats och de rättsfall som 

valts ut har på olika sätt påverkat synen på hur anonyma vittnen förhåller sig till 

rättssäkerheten. Uppsatsen innehåller även ett inslag av komparativt perspektiv då Norges 

system med anonyma vittnen granskats, och deras lagstiftning samt förarbeten har utretts.  

 

                                                
9 Ibid s.30 ff. 
10 Ibid s. 41 ff. 
11 Bogdan (2003) s.58, 46 f.  
12 Ibid s. 48 ff. 
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1.5 Material och forskningsläge 
Vid författandet av denna uppsats har både svenska och norska förarbeten använts i den mån 

det varit möjligt. De svenska förarbetena saknar en bred och utförlig beskrivning över viktiga 

faktorer samt problem vid anonyma vittnen och doktrin använts för att redogöra detta. 

Europadomstolens domar har också studerats för att korrekt kunna redogöra för hur EKMR 

förhåller sig till ett system med anonyma vittnen. Utöver detta har statistik från Brå 

inhämtats, detta för att ge perspektiv över hur utvecklingen av organiserad brottslighet skett 

de senaste åren. 

 

Det finns lite forskning på området kring anonyma vittnen i Sverige vilket bekräftas av att 

regeringen nyligen tillsatt en kommitté som ska utreda frågan och som beräknas vara klar i 

slutet på maj 2021.13 Det finns äldre statliga utredningar14 som berör ämnet men ingen 

djupare utredning finns. På området saknas forskning kring vad som krävs för att ett system 

med anonyma vittnen ska kunna införas i Sverige, samt vilka kompensatoriska åtgärder som 

kan behöva införas. Det är därför relevant att denna uppsats undersöker hur Norge har 

reglerat sitt system med anonyma vittnen och hur en reglering hade kunnat se ut i Sverige. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Se kommittédirektiv 2019:85. 
14 Se SOU 1998:40 s. 309–320;SOU 2004:1 s. 203–211. 
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2. Grundläggande principer och begrepp 

Följande principer och begrepp har en central betydelse inom straffprocessen och är 

nödvändiga att förstå i frågan kring anonyma vittnen.  

 

2.1 Begreppet rättssäkerhet 
Rättssäkerhet som begrepp är väletablerat men det råder trots detta oklarhet kring dess 

innebörd. Åke Frändberg som är professor emeritus vid Uppsala universitet, ställer upp tre 

villkor för rättssäkerhet. För det första ska det finnas klara och adekvata regler, och för det 

andra ska dessa regler vara publicerade så att var och en har tillgång till dem. Det tredje 

villkoret är att de rättstillämpande organen lojalt och korrekt ska tillämpa reglerna, det ska 

alltså gå att lita på innehållet i reglerna. Frändberg anför vidare att ordet "rättssäkerhet" 

ibland används dels för att beskriva ett fredligt samhällsliv där rättsordningen ska tillgodose 

tryggheten till liv och egendom, dels i sammanhanget att individen ska ha rättssäkerhet 

gentemot staten. Frändberg problematiserar användningen av begreppet i båda betydelserna 

eftersom åtgärder vid uppfyllandet av individens rättsstatsskydd respektive tryggheten i 

samhällslivet, kan främja det ena intresset men kränka det andra.15  

 

En användning av begreppet rättssäkerhet som att det även omfattar det skydd lagen ger 

individer och samhället mot alla slags brott är dock omstridd. Nils Jareborg som är professor 

vid Uppsala universitet har beskrivit en sådan tolkning som en "övertalningsdefinition 

kännetecknad av insinuant språk och vilseledande motsatsställningar.”16 Jareborgs 

uppfattning stöds av Peczenik som kallar tolkningen för felaktig användning av uttrycket 

materiell rättssäkerhet, och att det skyddet är rättstrygghet och inte rättssäkerhet. Peczenik 

delar begreppet rättssäkerhet i två delar, materiell rättssäkerhet och formell rättssäkerhet. 

Begreppet materiell rättssäkerhet innebär att beslut som utgör rättskipning eller 

myndighetsutövning är förutsebara på grund av rättsnormer och i hög grad etiskt godtagbara. 

Formell rättssäkerhet definieras som att rättsliga beslut är förutsebara med stöd av lagen.17 

 

                                                
15 Frändberg (2000/2001) s. 269 ff. 
16 Jareborg (1992) s. 83 ff. 
17 Peczenik (1995) s. 84, 94 f. 
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2.2 Kontradiktionsprincipen 
Kontradiktionsprincipen är inte stadfäst i någon specifik paragraf i den svenska rätten, men är 

trots detta central i svenska huvudförhandlingar. Kontradiktionsprincipen innebär att båda 

parterna har rätt att få ta del av varandras yrkanden och bevisning samt bemöta vad den andra 

parten lagt fram. Den kontradiktoriska principen ger alltså den tilltalade en möjlighet att 

pröva bevisvärdet av bevisningen som åberopats mot denne. En sådan prövning kan göras 

genom att den tilltalade får tillfälle att motförhöra vittnen som åberopas mot denne, samt att 

hen själv får åberopa vittnen som blir förhörda under samma förhållanden som vittnen som 

kallas mot hen. Samma rättighet stadgas i artikel 6 punkt 3 (d) i Europakonventionen och den 

ställer därmed krav på att bevisföringen i en rättegång ska vara kontradiktorisk. 18 

 

2.3 Principen om fri bevisföring och bevisvärdering 
I svensk rätt gäller numera principen om fri bevisföring som innebär att det inte råder någon 

begränsning när det gäller vilken bevisning som får läggas fram i en rättegång. Principen 

anses fastställd i svensk rätt genom 35 kap. 1 § RB. En näraliggande princip som är viktig för 

att principen om fri bevisföring ska kunna användas är principen om fri bevisvärdering. 

Principen om fri bevisvärdering innebär att rätten fritt kan värdera den bevisning som läggs 

fram. Att bevisföringen är fri innebär att all bevisning som läggs fram i ett mål får ett 

bevisvärde. Detta är något som Högsta domstolen uttalat även ska gälla för sådan bevisning 

som tillkommit i strid mot en regel i RB.19 

 

2.4 Omedelbarhetsprincipen  
En annan viktig princip inom det svenska rättssystemet är omedelbarhetsprincipen som 

framgår av exempelvis 35 kap. 8 § RB och innebär att bevis som huvudregel ska upptas 

under huvudförhandling. Från huvudregeln finns det undantag och ett av dessa hittas i 35 kap. 

14 § 1 st 3 p RB som innebär att vittnesattester kan användas. Vittnesattest är när när man 

läser upp en berättelse som avgetts skriftligen av ett vittne som inte är närvarande vid 

huvudförhandlingen. Förutsättningarna för användandet av vittnesattest är enligt paragrafen 

att det föreligger särskilda skäl avseende de kostnader eller olägenheter som ett förhör medför 

jämfört med vad som kan vinnas med förhöret, berättelsens betydelse och övriga 

omständigheter. Detta undantag åsyftar inte situationer där vittnen är rädda, utan snarare att 

                                                
18 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 30 ff. 
19 Ibid s.34 ff. 
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rätten kan göra en avvägning om det lämpar sig med ett undantag vid bagatellmål eller om 

vittnesmålet är av mindre vikt.20  

 

Att domen ska grundas på vad som förekommit vid huvudförhandlingen stadgas även i 17 

kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB. Det innebär att rätten inte får grunda sin dom på en uppgift som 

förekommit i förundersökningsprotokollet, om inte denna uppgiften omnämns eller hänvisas 

till under huvudförhandlingen. Anledningen till detta är att man genom paragraferna velat 

säkerställa att all bevisning tas upp under huvudförhandlingen, vilket skapar goda 

förutsättningar för att värdera allt bevismaterial i ett sammanhang. En möjlighet till att göra 

en helhetsbedömning av all bevisning underlättar således för rätten vid bevisvärderingen.21  

 

2.5 Offentlighetsprincipen  
En annan grundläggande princip i det svenska statsskicket är offentlighetsprincipen. 

Offentlighetsprincipen innebär att både allmänheten och massmedier har rätt till insyn i 

statens verksamhet. Detta visar sig på olika sätt men inkluderar bland annat att allmänheten 

och massmedier har rätt att närvara vid rättegångar. Riksdagen får stifta lagar som gör 

undantag till denna huvudregel och exempel på det är att personliga förhållanden under vissa 

förutsättningar enligt 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan vara 

belagda med sekretess.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Fitger m.fl., rättegångsbalken (1942:740) 35 kap. 14 §, JUNO, version 89 (2020-10-01). 
21 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 27 f. 
22 Justitiedepartementet (2019) s. 3, 7 ff. 
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3. Svensk reglering av vittne och vittnesskydd 
3.1 Vittnesplikt 
I Sverige föreligger det allmän vittnesplikt vilket innebär att en person inte själv kan 

bestämma om denna vill vittna eller inte. Personen måste vittna ifall åklagaren eller 

försvararen anser att det behövs. Från detta finns ett antal undantag, till exempel ifall 

personen är under 15 år, lider av psykisk störning eller är nära släkting till den åtalade.23 

 

Ifall en person inte vill vittna på grund av att de utsätts för allvarliga hot finns det ingen 

uttrycklig regel som medger undantag från vittnesplikten. Rätten har möjlighet till undantag 

vilket grundar sig i den proportionalitetsbedömning som ska göras när rätten överväger att 

använda tvångsmedel. I en sådan bedömning väger rätten in alla relevanta förhållanden, alltså 

inte bara hotbild, utan även vittnesmålets bevisvärde, brottets allvarlighetsgrad och risken för 

att det kan meddelas en felaktig dom. Ifall bedömningen blir att vittnesmålet är av mindre 

betydelse efter prövningen, kan utfallet således bli att rätten avstår från att använda 

tvångsmedel och personen undgår därmed vittnesplikten.24 

 

På grund av att många inte vill vittna i brottmål är det enligt Ekelöf, Edelstam och Heuman 

viktigt att domstolen använder de legala möjligheter som gör hot overksamma. Sådana 

möjligheter finns i 36 kap. 18 § RB och kan till exempel innebära att den tilltalade inte får 

vara närvarande då vittnet avger sin vittnesutsaga inför rätten. Den tilltalade får då befinna 

sig i ett annat rum och följa vittnesförhöret på skärm med ljud och bildupptagning. Att vittnen 

går med på att rätten gör ljud- och bildupptagning är vanligt. Problemet ligger därför i högre 

grad hos det faktum att vittnen inte alls vill medverka i rättegången.25 

 

Ekelöf, Edelstam och Heuman anför att det kan finnas anledningar till att ifrågasätta ett 

vittnes trovärdighet. Något förbud mot att vittna i mål där de själva har starka intressen i 

målets utgång föreligger dock inte, utan här gäller principen om fri bevisföring och rätten får 

istället beakta detta i sin bevisvärdering. För att göra detta kan rätten i början av förhöret 

försöka klargöra ifall vittnet är släkt, vän eller ovän med någon av parterna. Det kan även 

                                                
23 36 kap. 1, 3 och 4 §§ RB. 
24 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 219 f. 
25 Ibid. s. 220. 
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finnas personliga förhållande som kan stärka eller förringa ett vittnes bevisvärde. Sådana 

faktorer kan vara personens synförmåga eller dennes utbildning.26 

 

3.2 Vittnesskyddet idag  
Vittnesskydd kallas även särskilt personsäkerhetsarbete och regleras bland annat i 2 a § 

polislagen som stadgar att polisen får bedriva sådan verksamhet. Syftet med paragrafen är att 

ge polisen möjlighet att skydda personer som är utsatta för påtagliga risker att allvarlig 

brottslighet riktas mot deras eller närståendes liv, hälsa, frihet eller frid. Åtgärderna som kan 

vidtas varierar utifrån förutsättningarna i varje fall och exempel på åtgärder kan vara skyddat 

boende eller larmanordningar av olika slag. I allvarliga fall kan det handla om bosättning 

utomlands med fingerad identitet.27 Våld eller hot om våld mot en person som lämnar 

uppgifter förekommer särskilt i samband med organiserad brottslighet. Skyddet av vittne är 

en viktig uppgift och ibland en förutsättning för att brottsbekämpningen ska kunna bedrivas 

effektivt.28 Det brott som en kan göra sig skyldig till ifall denne försöker påverka någon som 

ska vittna kallas övergrepp i rättssak och regleras i brottsbalkens 17 kap. 10 §.  

 

I dagsläget gäller regeln i 36 kap. 10 § 1 st rättegångsbalken (RB) att rätten innan vittnesmål 

avläggs, ska höra vittnet om hens fullständiga namn och, om det behövs, ålder, yrke och 

hemvist. Oavsett huruvida ett förhör hålls inom eller utanför förhandling går det alltså i 

dagsläget inte att hemlighålla vittnets identitet för parterna.29 Det enda undantaget till detta 

som är reglerat i svensk rätt för tillfället är möjligheten för bland annat poliser att vid 

vittnesmål använda sig av kvalificerad skyddsidentitet som stadgas i bestämmelsens tredje 

stycke. En sådan person vittnar under annat namn än sitt riktiga, men vittnet måste uppge 

detta för rätten.30  

 

 

                                                
26 Ibid s. 220 f. 
27 Lagkommentar till 2 a § polislagen, Karnov, not 8. 
28 Prop. 2005/06:138 s. 12. 
29 Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s.32.  
30 Lagkommentar till 36 kap. 10 § RB, Karnov, not 1538. 
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4. EKMR och anonyma vittnen 
Europakonventionen har inkorporerats i svensk rätt och gäller numera som lag i Sverige.31 

Europadomstolen prövar mål gällande påstådda kränkningar av EKMR och har i ett antal fall 

berört frågan om anonyma vittnen. Den artikel som är central i dessa fall är artikel 6, och mer 

specifikt artikel 6.3.d. Artikel 6 stadgar att var och en har rätt till en rättvis och offentlig 

rättegång vid prövningen av hens civila rättigheter. Punkt tre i artikeln ger den som har blivit 

anklagad för brott vissa minimirättigheter och från punkt 3.d kan man utläsa en rätt:  

 

"att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen 

inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom.” 

 

Nederländernas rättssystem skiljer sig från det svenska på flera sätt och en aspekt är 

användandet av undersökningsdomare. En undersökningsdomare ska förhöra vittnet och 

utreda dess tillförlitlighet. De har även mandat att själva fatta beslut om att vittnets identitet 

ska förbli hemlig. Sådant beslut skickas till både åklagare och den misstänkte. 

Undersökningsdomaren kan även besluta om att varken den misstänkte eller försvararen får 

närvara vid förhöret och i sådana fall får inte heller åklagaren närvara.32  

 

4.1 Kostovski mot Nederländerna  
Kostovski dömdes i Nederländerna för rån mot juvelerarbutiker i Amsterdam och hade börjat 

avtjäna sitt straff. Under tiden rymde han från fängelset tillsammans med ett antal andra 

fångar, och under rymningstiden begick han väpnat rån mot en bank i Baarn i Nederländerna. 

Kostovski greps år 1982 och dömdes för detta rånet till sex års fängelse. Som grund till 

domen låg två utsagor av anonyma personer som vägrade uppträda offentligt på grund av 

rädsla för repressalier. Dessa vittnen hade under förundersökningen endast hörts av polismän 

och ett vittne hade hörts av två undersökningsdomare vid två tillfällen utan att de visste 

vittnets identitet. Under dessa förhör var varken försvararen, Kostovski eller åklagaren 

närvarande. Vid det senare tillfället hade försvararen lämnat in 14 skriftliga frågor till 

undersökningsdomaren för att besvaras av vittnet. Av dessa 14 besvarades endast två 

eftersom de andra frågorna riskerade att röja vittnets identitet. Under själva rättegången i 

                                                
31 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
32 SOU 2004:1 s. 206 f. 
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distriktsdomstolen lästes rapporterna som gjorts av poliser och undersökningsdomararna 

upp.33   

 

I Europadomstolens dom förklarar domstolen att en misstänkt alltid måste få möjligheten att 

förhöra ett vittne. I detta fallet hade inte vittnena kunnat höras på något stadium i processen 

av varken den misstänkte eller dennes försvarare. Detta gör att försvaret förlorar möjligheten 

att visa att vittnet har förutfattade meningar, är fientligt eller opålitligt eftersom de inte 

känner till vittnets identitet. Domstolen anför vidare att eftersom inte heller 

undersökningsdomarna kände till vittnenas identitet, så kan det ha haft en påverkan vid 

prövningen av vittnets pålitlighet. Europadomstolen framhåller även att bekämpning av 

organiserad brottslighet är viktigt men att det inte är ett avgörande argument. Den tilltalades 

rätt till att rättegångsprocessen sker på ett korrekt sätt har en så viktig plats i ett demokratiskt 

samhälle att den inte kan offras för ändamålet. Domstolen fann därför att Kostovski inte haft 

en rättvis rättegång och att det därmed förelåg kränkning av artikel 6.34 

 

4.2 Doorson mot Nederländerna  
År 1987 hade polisen samlat ihop bilder på misstänkta droghandlare och visade dessa för 

missbrukare för att samla vittnesmål. En liknande insats hade skett året innan med 

konsekvensen att missbrukare blivit hotade, vilket gjorde att nästan alla missbrukare 1987 

ville vara anonyma i sitt utpekande. Flera missbrukare pekade ut Doorson och två av dessa 

förhördes först av en utredningsdomare utan att åklagare eller försvarsadvokat var 

närvarande. Utredningsdomaren höll senare ett förhör med två av de anonyma vittnena där 

försvarsadvokaten tilläts närvara och ställa frågor, men fick inte veta vittnenas identitet då 

domaren bedömde att skäl förelåg för anonymitet.35 Efter att ha tagit hänsyn till att Doorson 

tidigare dömts för liknande brott, blev han dömd till 15 månaders fängelse för 

narkotikaförsäljning. Europadomstolen anförde i domen att ingen kränkning har skett av 

artikel 6 ifall det är etablerat att de hinder som försvaret drabbats av tillräckligt balanserats av 

motåtgärder från rättsliga myndigheter. Även om tillräckliga motåtgärder vidtagits, får en 

dom varken grundas enbart på ett anonymt vittnesmål, eller till avgörande del på ett sådant. 

                                                
33 Kostovski v. The Netherlands, no. 11454/85, punkt 10, 16 och 18. 
34 Ibid punkt 42–45. 
35 Doorson v. The Netherlands, no. 2052792,punkt 8, 16, 25. 
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Domstolen fann att så inte var fallet i Doorson mot Nederländerna och förklarade därmed att 

det inte varit fråga om inskränkning av Doorsons rättigheter som stadgas i artikel 6.36 

 

4.3 Pesukic mot Schweiz 
På natten den 15 oktober 2001 sköts en person ihjäl med ett skott i nacken utanför ett 

postkontor i Zurich. Vittne X bevittnade händelseförloppet från ungefär tjugo meters avstånd. 

När X skulle förhöras satt den tilltalades försvarare i ett annat rum och vittnets utsaga 

överfördes via en röstförvrängare. Försvararen tilläts ställa frågor till X, men X vägrade 

besvara flera, bland annat frågor om X använde glasögon eller om X hade ett brottsregister. 

Den tilltalade dömdes för dråp och andra punkter av narkotikahandel till 14 år och nio 

månaders fängelse. Vittnesmålet från X bedömdes vara trovärdigt och X berättelse om att 

hens liv var i fara ifall hen vittnade på grund av att personer nära den tilltalade var redo att 

hämnas och inte skulle tveka inför att döda någon bedömdes också trovärdigt.37 

 

Europadomstolen har i ett tidigare rättsfall38 klargjort vilka principer som tillämpas när vittnet 

inte är närvarande vid en offentlig rättegång. De anförde att artikel 6.3.d förankrar principen 

om att innan en tilltalad kan dömas måste all bevisning mot hen normalt presenteras i den 

tilltalades närvaro vid ett publikt förhör med möjlighet till kontradiktoriska frågor. Undantag 

från detta är möjligt men får inte inskränka rätten till ett försvar som normalt anses innefatta 

att den tilltalade ges en adekvat och ordentlig möjlighet att utmana samt ifrågasätta vittnen 

mot hen.39  

 

Vid domstolens bedömning om huruvida det är rimligt med anonyma vittnen i det aktuella 

fallet så sätter Europadomstolen upp några steg som nationella domstolar ska undersöka. 

Först ska domstolen beakta ifall det finns goda skäl för att hemlighålla vittnets identitet. I 

nästa steg ska domstolen bedöma ifall en fällande dom enbart baseras på det anonyma 

vittnesmålet eller till avgörande del. Ifall en dom endast eller till avgörande del baseras på 

bevis från ett anonymt vittne så är sista steget att domstolen måste utreda att det finns 

tillräckliga motåtgärder, eftersom försvaret är oförmöget att ställa vissa frågor för att 

demonstrera att vittnet är opålitligt. Motåtgärder kan vara att det föreligger starka 

                                                
36 Ibid punkt 72, 76 och 83. 
37 Pesukic v. Switzerland, no. 25088/07, punkt 7–8 och 11–13. 
38 Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom, no. 26766/05 och 22228/06, punkt 119–147. 
39 Ibid punkt 44.  
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procedurella skyddsnät för att tillåta en riktig och tillräcklig bedömning av bevisets 

tillförlitlighet.40  

 

I Pesukic mot Schweiz hade flera åtgärder vidtagits för att säkerställa försvarets rättigheter. 

För det första hade vittnet inte blivit undersökt av den regionala åklagaren, utan av 

ordförande i rätten. För det andra hade identiteten av vittnet X blivit bekräftad av den polis 

som ledde utredningen och både åklagaren samt rättens ordförande kände till identiteten. För 

det tredje lämnade samma polis och åklagaren vittnesmål om X och dennes anseende, 

brottsregister samt trovärdighet. X hade vidare blivit förhörd inför hela rätten och alla 

personer som deltog i beslutsavgörandet kunde få ett personligt intryck samtidigt som de 

kunde se X:s reaktioner till de olika frågorna. Slutligen fick den tilltalades försvarare även 

tillfälle att ställa frågor via röstlänk som vittnet besvarade så länge hens identitet inte 

riskerade bli känd.41 Europadomstolen fann följaktligen att tillräckligt med motåtgärder 

vidtagits, och att det därmed inte förelåg en kränkning av artikel 6 EKMR. 

 

4.4 Europarådets rekommendation 
Utöver dessa rättsfall gav Europarådet år 1997 ut en rekommendation42 kring anonyma 

vittnen som sedermera följdes upp av ytterligare en rekommendation på samma ämne år 

2005.43 Europarådet utvecklar rekommendationer för områden som rör mänskliga rättigheter, 

demokrati eller rättssäkerhet. En rekommendation är inte bindande men ger riktlinjer och 

förslag som regeringar kan implementera på nationell nivå.44 I rekommendationen från år 

2005 kan det utläsas att när det inte möjligt för vittnet att närvara framför rätten bör 

användningen av vittnesmålet som getts under förundersökningen övervägas som bevisning 

under huvudförhandlingen. Det bör ske samtidigt som parterna tillförsäkras en adekvat 

möjlighet att utmana vittnesbevisningen. Vittnesmål som avgetts innan huvudförhandlingen 

ska beaktas som giltiga bevis ifall parterna har eller har haft möjlighet att delta i 

undersökning och förhör av vittnet.45  

 

                                                
40 Pesukic v. Switzerland, no. 25088/07, punkt 45. 
41 Ibid punkt 50–52. 
42 Recommendation No. R (97) 13. 
43 Recommendation Rec(2005)9. 
44 Council of Europe: "The Recommendation" <https://www.coe.int/en/web/enter/the-recommendation>, besökt 
2021-05-18. 
45 Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses 
and collaborators of justice punkt 17. 



 

 19 

Andra åtgärder som rekommendationen tar upp är användandet av föremål för att förhindra 

fysisk igenkänning av vittnet som exempelvis skärm, skynke, förklädnad eller 

röstförvrängning. Beslut om anonymitet ska bara tas när en rättslig myndighet finner att livet 

eller hälsan för vittnet är allvarligt hotat och beviset verkar vara signifikativt. Anonymitet för 

ett vittne är en exceptionell åtgärd och när det beviljas ska processuella regler förse parterna 

tillfälle att ifrågasätta behovet av anonymitet, vittnets trovärdighet och ursprunget av hens 

kunskap.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Ibid punkt 19–20. 
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5. Den norska regleringen  
Sedan år 2001 har det funnits en möjlighet i Norge till att använda anonyma vittnen i 

brottmål. Bakgrunden till förslaget var att brottslingar i större utsträckning än tidigare utövar 

våld eller hotar att använda våld mot vittnen i brottmål. Syftet med detta kan vara att 

förhindra att brottet rapporteras eller att påverka en vittnesförklaring inför polis eller 

domstol.47 Remissinstansernas inställning till förslaget varierade och det gällde främst 

huruvida det fanns ett tillräckligt stort behov av ett sådant system i förhållande till de 

rättssäkerhetsproblem som systemet skapar.48  

 

5.1 Hur har Norge reglerat frågan kring anonyma vittnen?  
I den norska straffprocesslagen, straffeprocessloven, stadgas i 130 a § att ett anonymt 

vittnesmål endast får användas om det är absolut nödvändigt och inte medför väsentliga 

olägenheter för försvaret. Det får användas vid flera olika brottsrubriceringar, bland annat 

brott som rör organiserad brottslighet. Det anonyma vittnesmålet kan se ut på olika sätt, det 

kan röra sig om att vittnets namn inte avslöjas, att ingen annan information som kan leda till 

att vittnets identitet avslöjas, eller att fysiska och tekniska åtgärder för att hemlighålla vittnets 

identitet används.49 

 

Domare, åklagare och försvarare ska informeras om vittnets namn, men ifall försvararen 

invänder ska inte informationen ges till hen. Vid särskilt behov finns det en möjlighet att på 

begäran av åklagaren begränsa antalet personer som känner till vittnets namn eller annan 

information som kan leda till att vittnets identitet offentliggörs. I sådana fall ska inte till 

exempel lekdomare (nämndemän) eller försvarare underrättas om informationen. De som får 

informationen har sekretessplikt och ifall domstolen avvisar begäran om anonymt vittnesmål 

gäller tystnadsplikten tills dess att det står klart att åklagarmyndigheten ändå kommer åberopa 

vittnet, men under full identitet. Själva beslutet under förundersökningen om anonymt 

vittnesmål ska användas, fattas i hovrätten av tre hovrättsdomare. I tingsrätten fattar 

domstolschefen beslutet. Ett beslut som möjliggör ett anonymt vittnesmål ska ange de 

faktiska omständigheterna som domstolen anser ligger till grund för beslutet. Rätten ska 

                                                
47 Ot.prp. nr. 40 s. 12. 
48 Ot.prp. nr. 40 s. 10 f. 
49 130 a § straffeprocessloven. 
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också upplysa om de grunder som de betonat för att villkoren i denna bestämmelse ska vara 

uppfyllda.50  

 

5.2 Hur behandlades rättssäkerhetsproblemen i de norska förarbetena?  
Föreningen för kriminalreformer i Norge (KROM) anförde att Justusdepartementet inte 

diskuterar frågan om det är det möjligt att skydda rättsstatsprincipen genom att använda 

metoder som minskar iakttagandet av exakt de principer som rättsstatsprincipen bygger på. 

De frågade även om inte detta förslag kommer att minska rättsstatsprincipen och även 

medborgarnas förtroende för rättsstatsprincipen. Fortsättningsvis ifrågasattes även om idén 

om effektivitet, som utredningen av flera allvarliga brott gäller, överskuggar upprätthållandet 

och skyddet av viktiga principer, till exempel det faktum att ett vittne ska kunna ifrågasättas 

och sättas i en situation där hen görs så ansvarig som möjligt för hens uttalanden. 

Departementet bemötte kritiken genom att förklara att anonyma vittnesmål kommer vara 

särskilt relevanta vid utfrågning av tillfällighetsvittnen, alltså vittnen som den anklagade inte 

känner sedan tidigare utan bara råkade bevittna ett händelseförlopp. Den tilltalade kommer 

därmed sällan ha information som är viktig vid bedömningen av vittnets tillförlitlighet. 

Vittnet kommer vanligtvis inte ha dolda motiv för att förklara sig oriktigt och möjligheten till 

kontradiktion försämras inte särskilt ifall den tilltalade inte vet vem vittnet är. Departementet 

skriver att det kan finnas en risk för att en person som vill hämnas på den tilltalade oriktigt 

utger sig för att vara tillfällighetsvittne men att den utredningen som görs av polisen, 

försvaret och domstolen kommer avslöja dessa. De gör även en liknelse gällande att när polis 

vittnar under kvalificerad skyddsidentitet så är den tilltalade inte beroende av vittnets identitet 

för att ifrågasätta uppgifterna. Efter detta menar departementet att anonyma vittnen inte i 

väsentlig grad sviker viktiga principer utan istället stärker rättsstaten då tilltron till rättsstaten 

minskar mer ifall organiserad brottslighet inte straffas.51 

 

I förarbetena anförde Justusdepartementet att ifall försvararen känner till vittnets identitet 

minskar oron för anonyma vittnen och rättssäkerheten kan upprätthållas på ett bättre sätt. De 

förklarade även att Europadomstolen i sin praxis har tillmätt betydelse vid huruvida 

försvararen känner till vittnets identitet eller inte. Nackdelen med en sådan lösning är att 

förtroendet mellan den tilltalade och försvararen kan påverkas negativt om försvararen 

                                                
50 Ibid. 
51 Ot.prp. nr. 40 s.29 ff. 
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behöver undanhålla information för sin klient.52 Oron är i linje med vad svenska förarbeten 

lyfte fram för farhågor gällande den konfliktsituation som försvararen hamnar i gentemot sin 

klient. Där ifrågasattes även ifall försvararen verkligen kunde ta tillvara på klientens intresse 

om inte försvararen kunde avslöja vittnets identitet.53 I Norge ansågs rättssäkerhetsaspekten 

väga tyngre och försvararen ska få veta identiteten men har möjlighet att avböja detta.54 För 

att skydda rättssäkerheten införde Norge att en försvarare alltid ska utses när frågan om 

anonymitet för ett vittne behandlas.55  

 

Norsk rikskringkasting (NRK) ifrågasatte även att anonyma vittnesmål kommer påverka 

offentlighetsprincipen och därmed pressen och allmänhetens möjlighet till insikt i 

domstolarnas arbete. De anförde vidare att offentlighetsprincipen är särskilt viktig inom 

straffrätten där utövande av offentlig makt är betydlig och konsekvenserna för den enskilda 

stora. Departementet besvarade invändningarna med att anonyma vittnen kommer tillämpas i 

ett fåtal fall och att grunden för anonymitet kommer vara offentlig, så länge inte den kan leda 

till att vittnets identitet avslöjas. Departementet skriver även att offentlighetsprincipen i 

gällande rätt har undantag.56 

 

Norska advokatsamfundet lyfte fram att omständigheter kring vem vittnet är och den 

personens koppling till ärendet är grundläggande för att bedöma vittnesmålets värde. Ifall 

sådana omständigheter inte framgår, anser de att bevisvärdet på vittnesmålet kraftigt kommer 

minska. Åt denna invändning replikerar departementet att de är medvetna om att anonyma 

vittnesmål beroende på omständigheterna inte får ges lika stor vikt som icke anonyma 

vittnesmål. Vikten av beviset beror här som i andra fall på en specifik bedömning enligt 

principen om fri bevisvärdering.57 

 

 

 

                                                
52 Ibid s.55 ff. 
53 SOU 1998:40 s. 320. 
54 Ot.prp. nr. 40 s.55 ff. 
55 Ibid s. 63. 
56 Ibid s. 33 ff. 
57 Ibid. 
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6. Analys och diskussion  
I Sverige garanteras alla grundläggande rättigheter genom både EKMR och gällande 

rättsprinciper. Av 36 kap. 10 § första stycket RB framgår att det inte är möjligt att 

hemlighålla ett vittnes identitet för den tilltalade, eftersom rätten ska fråga om hens 

fullständiga namn, och vid behov ytterligare information. Enligt nuvarande reglering är det 

alltså inte möjligt med anonyma vittnen i svensk rätt. Genom Europadomstolens praxis har 

dock en dörr öppnats. I Doorson mot Nederländerna tydliggjordes det att motåtgärder kan 

förhindra en kränkning av den tilltalades rättigheter, men att det anonyma vittnesmålet trots 

detta, inte får vara det enda eller avgörande beviset. I Pesukic mot Schweiz utvecklade 

Europadomstolen sitt resonemang till att anonyma vittnesmål får vara det enda eller 

avgörande beviset, ifall tillräckliga motåtgärder vidtagits. Utöver detta så har Europeiska 

rådets rekommendationer gett förslag på åtgärder som stater enligt dem bör överväga att 

införa. Flera stater har infört ett system med anonyma vittnen, däribland Norge som 

redogjorts för ovan. Europadomstolens praxis innebär att det i praktiken inte föreligger några 

absoluta hinder för att införa ett system med anonyma vittnen i Sverige. Ett införande innebär 

att olika processprinciper kommer påverkas, däribland kontradiktionsprincipen som är en del 

av rätten till en rättvis rättegång. I den fortsatta analysen diskuteras problem och åtgärder för 

hur en reglering av anonyma vittnen kan införas för att tillgodose viktiga rättsstatliga och 

rättssäkerhetsaspekter. 

 

När det kommer till rättssäkerheten vid anonyma vittnesmål är detta en åtgärd som främjar 

tryggheten i samhällslivet. Staten har genom den allmänna vittnesplikten ålagt invånarna en 

skyldighet i form av vittnesplikt som vid utförandet kan innebära fara för liv och hälsa. Enligt 

rättssäkerhetsbegreppet bör staten inte tillhandahålla sådana lagar, och ett system med 

anonyma vittnen löser problemet som den allmänna vittnesplikten innebär, då den indirekt 

bidrar till att vittnen hotas. Frändbergs problematisering av begreppet rättssäkerhet blir 

därmed aktuell eftersom detta samtidigt innebär att individens rättssäkerhet i förhållande mot 

staten minskar. Det framgår av de norska förarbetena att det är denna definitionen av 

rättssäkerhet som lagstiftaren använt sig av eftersom de menar att rättssäkerheten främjas av 

ett system med anonyma vittnen. Jareborg och Peczenik menar dock att en sådan tolkning av 

begreppet rättssäkerhet snarare är en övertalningsdefinition och en felaktig användning av 

begreppet. Peczenik menar att definitionen utgör rättstrygghet och inte rättssäkerhet, vilket i 
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sådana fall innebär att ett system med anonyma vittnen inskränker rättssäkerheten, varför 

motåtgärder behöver vidtas för att inskränkningen inte ska bli alltför långtgående.  

 

Den främsta inskränkningen sker av kontradiktionsprincipen vilket gör att den tilltalade 

begränsas i möjligheten att motförhöra vittnet, och därmed pröva bevisvärdet av bevisningen 

som åberopats mot denne. En åtgärd för att motverka detta, som även den norska utredningen 

lyft fram och sedermera införde, är att försvararen får ta del av vittnets identitet. Försvararen 

kan då både ifrågasätta och undersöka vittnet för att ta reda på om det föreligger faktorer som 

kan ha påverkan på vittnets trovärdighet eller tillförlitlighet. En sådan lösning ligger mer i 

linje med kontradiktionsprincipen men innebär också att andra problem uppstår. Norska 

remissinstanser varnade för att relationen mellan den tilltalade och dennes försvarare kan 

påverkas negativt vid ett sådant tillvägagångssätt. Svenska förarbeten visar även en oro kring 

ifall klientens intresse verkligen kan tas tillvara i en sådan situation. Klientens främsta 

intresse bör i min mening vara att dennes försvar sker på bästa möjliga sätt och får de 

förutsättningar som krävs. Att försvararen är medveten om vittnets identitet är en sådan 

förutsättning då det möjliggör ett komplett motförhör och bör därför införas för att minska 

inskränkningen av kontradiktionsprincipen. För att försvararen inte ska behöva tvingas in i en 

situation som denne inte är bekväm i, bör det dock finnas utrymme för försvararen att avböja 

vetskapen om vittnets identitet.  

 

Ett annat alternativ som saknas i norsk rätt men som kan jämföras med utredningsdomaren 

inom nederländsk rätt, är om en oavhängig person utreder vittnet. Personen som kan vara en 

annan professionell domare vid domstolen känner till vittnets identitet, och korsförhör vittnet 

framför rätten. För att skydda vittnet bör ett sådant förhör lämpligen ske utan att försvararen 

och dennes klient är närvarande, vilket är problematiskt. I ett system med anonyma vittnen är 

det dock oundvikligt att den tilltalade inte kommer känna till viss information som kan ligga 

till grund för domen. Den information som inte kan leda till att vittnets identitet avslöjas kan 

förmedlas till den tilltalade. Den fristående personens syfte är således att grundligt utreda det 

anonyma vittnet och ställa både frågor och följdfrågor som försvararen inte haft möjlighet till. 

Vittnet blir tillräckligt utrett utan att försvararen behöver stå inför ett etiskt dilemma vilket 

främjar rättssäkerheten och möjligheten till en rättvis rättegång.  

 

I svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering som innebär att all 

bevisning som läggs fram i ett mål får ett bevisvärde. Högsta domstolen har slagit fast att 
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detta även gäller bevisning som kommit fram i strid med lagen. Att principerna också gäller i 

sådana fall tyder både på att principerna har en stark roll i rättssystemet, och att förtroendet 

till svenska domares förmåga att värdera bevisning är stor. Anonyma vittnesmåls bevisvärde 

kan variera, vilket tydliggörs ifall försvararen väljer att få veta vittnets identitet och därmed 

kan hålla ett ordentligt motförhör. Det höjer bevisvärdet jämfört med om så inte varit fallet. 

Det norska Justusdepartementet anförde även att vittnet kommer vara okänt för rätten. För att 

ge rätten förutsättningar till en korrekt och objektiv bevisvärdering är min uppfattning att så 

inte bör vara fallet. Istället borde rätten vara medveten om vittnets identitet för att 

bevisvärderingen ska bli så korrekt som möjligt. Rätten är då medveten om vittnets identitet 

och kan ställa kontrollerande frågor om exempelvis vittnets relation med den tilltalade. 

Rätten kan även observera vittnet och se hur det reagerar vid olika frågor som det får under 

huvudförhandlingen. I min mening utgör detta sådana motåtgärder som efterfrågades i 

Pesukic mot Schweiz och jag anser därför att den svenska lagstiftaren inte specifikt behöver 

lagstifta om att anonyma vittnesmål ska ha lägre bevisvärde, utan bevisvärderingen ska 

lämnas upp till rätten.  

 

En demokratisk insyn i den rättsliga processen är en viktig del av offentlighetsprincipen som 

NRK lyfte fram. Anonyma vittnen riskerar att begränsa den insyn som allmänheten har och 

åtgärder behöver vidtas för att begränsningen inte ska bli alltför stor. Exempel på sådana 

åtgärder framgår av Europarådets rekommendation och består bland annat av användandet av 

skärmar eller röstförvrängare i rättegångssalen. En sådan åtgärd tillåter att allmänheten och 

den tilltalade kan närvara i rättegångssalen när vittnet avger sin utsaga och bidrar således till 

offentlig insyn. Åtgärderna kan utgöra alternativ till fullständig anonymitet. Partiell 

anonymitet kan hjälpa till att skydda vittnet från att bli fysiskt känt eller hålla viss personlig 

information dold för den tilltalade. Exempel på detta skulle kunna vara konfidentialitet för 

vittnets privata adress och användning av en skärm för att hindra den anklagade från att se 

vittnet. Möjligheten till att undvika att läsa upp vittnets adress finns dessutom redan i svensk 

rätt genom 36 kap. 10 § RB. Skyddet av vittnets adress kan vara en effektiv åtgärd även när 

vittnets namn är offentligt. Så kan vara fallet ifall vittnet har ett så vanligt namn att hen inte 

kan spåras särskilt lätt med bara namn, eller om vittnet fått ny adress. Vid anonyma vittnen 

kommer viss information behöva sekretessbeläggas i själva domen vilket också hindrar 

möjligheten till insyn. I svensk rätt har lagstiftaren redan bedömt att det är acceptabelt med 

vissa undantag från offentlighetsprincipen. I kombination med ovan nämnda åtgärder anser 

jag att ett sådant tillvägagångssätt minskar begränsningen av insyn.  
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I Kostovski mot Nederländerna förklarar Europadomstolen att en misstänkt alltid måste få 

möjlighet att förhöra ett vittne någon gång under processen. Ett alternativ som ligger i linje 

med den gällande rätt som Europadomstolen uttalat är att vittnet endast beviljas anonymitet 

under förundersökningen. EKMR stadgar i artikel 6 att den tilltalade har rätt till en rättvis 

rättegång som innefattar möjligheten att förhöra de vittnen som åberopas mot hen. Genom 

anonymitet under förundersökningen öppnas möjligheten att förhöra vittnet i syfte att få fram 

andra nya bevis, som sedan kan användas under huvudförhandlingen. Då 

kontradiktionsprincipen, principerna om fri bevisprövning respektive fri bevisvärdering, samt 

offentlighetsprincipen framförallt är centrala under själva huvudförhandlingen framstår 

anonymitet under förundersökningen som en mindre inskränkande lösning. Ifall anonymitet 

enligt Europarådets rekommendation endast bör beviljas då vittnesmålet sannolikt kommer 

vara signifikativt, kan en svårbedömd situation tänkas uppstå när vittnesmålet inte får vara 

avgörande enligt Doorson mot Nederländerna. Så länge tillräckligt med kompensatoriska 

åtgärder vidtas är det dock inget problem efter Pesukic mot Schweiz. Anonymitet under 

förundersökningen kan därmed vara ett alternativ till full anonymitet. 

  

En åtgärd för att upprätthålla rättssäkerheten, som också rekommenderats av Europarådet, är 

att det beslut som domstolen tar huruvida anonymitet beviljas eller inte, ska motiveras. Det 

kommer bidra till att domstolen från början behöver göra en grundlig bedömning för att se 

om förutsättningarna för anonymitet är uppfyllda. Vidare kommer en sådan motivering 

underlätta ifall försvaret ska överklaga beslutet om anonymitet. Även en eventuell prövning i 

Europadomstolen förenklas då domstolen lättare kan avgöra ifall skyldigheterna i 

Europakonventionen har kränkts. Det är därmed även av rättssäkerhetsmässiga skäl viktigt att 

det finns möjlighet att överklaga beslutet om anonymitet.  

 

Sammanfattningsvis behöver nödvändiga åtgärder vidtas för att tillgodose att centrala 

principer och grundläggande rättigheter efterföljs. De säkerhetsnät som garanterar allas rätt 

till en rättvis rättegång riskerar annars att brista vilket är problematiskt i brottmål, där 

allvarliga konsekvenser för individen står på spel. Den slutsats som kan dras efter föregående 

analys är att det finns rättsliga förutsättningar för att införa ett system med anonyma vittnen i 

Sverige. Om inte en korrekt begreppsdefinition av begreppet rättssäkerhet används riskerar 

lagstiftaren att inte ta rättssäkerhetsproblematiken i tillräcklig beaktning, vilket kan leda till 

otillräckliga åtgärder. De centrala åtgärder som kan vidtas för att ett system med anonyma 
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vittnen ska vara förenligt med gällande rätt är bland annat att försvararen eller annan 

oavhängig person kan få veta vittnets identitet, användandet av skärm, anonymitet under 

förundersökningen, och att ett beslut om anonymitet är överklagbart. Det kan inte uteslutas 

att det finns fler komponenter och åtgärder att utreda eftersom ämnet är så pass komplext. Det 

finns därmed möjlighet att göra ytterligare djupgående studier kring andra faktorer, men även 

mot andra länder.  
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