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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 kap. 10 § och 37 kap. 3 § rätte-
gångsbalken skall ha följande lydelse.

36 kap.

10 §2    Innan vittnesmål avläggs, skall rätten höra vittnet om hans fullstän-
diga namn och, om det behövs, ålder, yrke och hemvist. Rätten skall också
försöka klargöra om vittnet till part eller till saken står i något förhållande,
som kan vara av vikt för bedömandet av tilltron till vittnets berättelse, eller
om det annars finns omständigheter av betydelse i detta hänseende.

Står vittne till part i sådant förhållande, som avses i 3 §, skall vittnet erin-
ras om att han icke är skyldig att avlägga vittnesmål.

Om det namn som vittnet uppger ingår i en kvalificerad skyddsidentitet
enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, skall vittnet upp-
lysa om detta.

37 kap.

3 §3    Vid förhör enligt detta kapitel skall i övrigt 36 kap. 9 § andra stycket,
10 § första och tredje styckena, 13 § första stycket, 16 § samt 18 och 19 §§
tillämpas.

Vid förhör under sanningsförsäkran skall, förutom de lagrum som anges i
första stycket, 36 kap. 5 och 6 §§, 8 § andra stycket samt 14 och 15 §§ till-
lämpas. 

I brottmål skall, förutom de lagrum som anges i första stycket, 36 kap. 24
och 25 §§ tillämpas i fråga om ersättning till målsägande, som kallats till
förhör i anledning av åklagarens talan. Detta skall gälla även när någon an-
nan part än en målsägande eller en tilltalad kallats till sådant förhör.

1 Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298.
2 Senaste lydelse 1994:420.
3 Senaste lydelse 1987:747.
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

Vid tillämpning av de lagrum som anges i första–tredje styckena skall vad
som sägs om vittne gälla part eller målsägande som inte för talan och vad
som sägs om ed gälla sanningsförsäkran.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)


