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En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35) 
(Ju2021/02078/L5) 
 
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss 
anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får som 
svar anföra följande. De förslag som inte uttryckligen berörs nedan 
lämnar nämnden utan erinran. 
 
Anonyma vittnen och strafflindring vid medverkan av utredningen 
om annans brottslighet 

Fakultetsnämnden instämmer fullt ut i det särskilda yttrandet avgett 
av experten Bengt Ivarsson, som fogats till betänkandet (s. 501–
503). Alltså anser fakultetsnämnden att det, i enlighet vad som 
anförs i yttrandet, 

– är klokt av utredningen att avfärda förslaget att införa anonyma 
vittnen och 

– i utredningen inte presenterats argument av sådan tyngd att det 
motiverar införandet av en strafflindringsbestämmelse vid 
medverkan av utredningen om annans brottslighet. Se därtill 
Fängelsestraffkommitténs betänkande SOU 1986:14 Påföljd för 
brott, s. 452 f., och Påföljdsutredningens betänkande SOU 
2012:34 Nya påföljder, s. 229 f. 

 
Sekretess hos domstol för kontaktuppgifter till vissa förhörspersoner 

Fakultetsnämnden delar utredningens bedömning att det finns behov av 
att skydda kontaktuppgifter till vissa förhörspersoner på det sätt 
utredningen föreslår (bet. s. 383 ff. och s. 493 ff.). Emellertid anser 
nämnden att utredningen tar alltför lätt på den försvårade möjligheten 
för den som dömts att betala skadestånd att göra rätt för sig (bet. s. 
390 ff.). Denna problematik är både praktiskt och principiellt så tungt 
vägande att den föreslagna regleringen inte bör införas utan att det 
samtidigt införs en möjlighet att frivilligt betala utdömt skadestånd 
genom exempelvis Kronofogdemyndigheten (jfr den myndighetens 
remissvar i rubricerat ärende 2021-09-20, KFM 13126-2021). 
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Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av professorerna 
Magnus Ulväng och Eric Bylander. Yttrandet har på delegation avgivits 
av Juridiska fakultetens dekanus, professor Anna Singer. 
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