
BROTTSOFFER

Vad har gjorts
Vad bör göras

§UU§

Bgtänkande Brottsofferutredningenav





minw Statens offentliga utredningar
WW 1998:40

PL Justitiedepartementet

BROTTSOFFER

Vad har orts

Vad bör göras

Betänkande Brottsofferutredningenav
Stockholm 1998



Dsremissutsändningar SOU ochSOU från Fritzes kundtjänst. Föroch Ds kan köpas svaraav
förvaltningsavdelning.RegeringskanslietsFritzes Offentliga Publikationer uppdrag av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm

91 91Orderfax: 08-690
Ordertel: 08-690 91 90

fritzes.0rder@liber.seE-post:
www.fritzes.seInternet:

Statsrådsberedningen, 1993.Svara remiss. Hur och Varför.
på remiss.skallför denEn liten broschyr underlättar arbetet som svarasom-

Broschyren kan beställas hos:
förvaltningsavdelningRegeringskansliets

Distributionscentralen
103 33 Stockholm

10Fax: 08-405 10
10 25Telefon: 08-405

91-38-20887-3ISBN
GöteborgGraphic Systems AB, 1998Elanders 0375250XISSN



SOU 1998:40

Till chefenstatsrådet och

Justitiedepartementetför

särskild utredarejuni 1995 tillkallaRegeringen beslutade den 15 att en
tioárspersiodenåtgärder denmed uppgift utvärdera de senasteatt som

brottsofferområdet.har vidtagits på
särskildBishop förordnadesDâvarande lagmannen Karin som

fr.o.m. 1996.utredare den januari1
fr.o.m. den 19har följande förordnats;Som i utredningenexperter

generaldirektörenLeif Appelgren,januari 1996 karnrnarâklagaren
MarjukkaadvokatenLindgren,Britta Bjelle, hovrättsassessorn Jan

hovrättsassessornLuotero-Salzmann, rådmannen Pettersson,Per
februariden 20Svärd, fr.o.m.Cecilia Renfors och polismästaren Lars

Mansnérus,Annikaoch socionomen1996 med. dr. Börje Lassenius
Staffan Mobergförbundsjuristenfr.o.m. den 26 september 1996 samt

Sjösten.fr.o.m. den januari 1997 rådmannen Mats1
följandetill utredningen haringå i refererensgruppAtt personeren

den 25Sonja Engdahl t.o.m.förordnats fr.o.m. den maj 19961
dent.o.m.Klette, Ebon Kramseptember 1996, Gun Heimer, Hans

fr.o.m. denMilleroch Gunnar31 maj 1996, Björn Lagerbäck samt
junil 1996 Angela Beausang.

Matsnuvarande rådmannenutredningen har varitSekreterare i
1996decemberden 31fr.o.m. november 1995Sjösten den 6 t.o.m.

oktober 1996.fr.o.m. den 16Jungerfeltoch hovrättsassessorn Karin
Brottsofferutredningen JuantagitUtredningen har narrmet

1995:07.
BROTTSOFFERbetänkandetöverlärrmaUtredningen får härmed

göras SOU 1998:40.Vad har gjorts Vad bör
härmed slutfört.Utredningens uppdrag är

Norrköping i 1998mars

Karin Bishop

Jungerfelt/Karin
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Sammanfattning

deoch analysgenomgångbetänkandetredovisar iUtredningen aven
brottsoffer-påvidtagitstioårsperioden haråtgärder den senastesom

ochförfattningsändringartillförslagVidare utredningenomrâdet. ger
situation.brottsoffrensför förbättrabehövsandra åtgärder attsom

brottsofferBegreppet

Utredningenolikadefinieras påbrottsoffer kan sätt.Begreppet avser
främst fysiskabrottsofferbenämningeni betänkandet med personer

behandlaravsnittvissadrabbats brott. ldirekt har ettavsom
anhörigadrabbadedirektvidare krets deutredningen dock än t.ex.en

brott.dödatstill någon har genomsom

brottsoffrenRättsväsendet och

informationsskyldighetåklagarensPolisens och

bestämmelserfinns1947:948förundersökningskungörelsenI om
målsägan-tillinformationskyldighet lämnapolisens och åklagarens att

fick iBestämmelsernaförundersökningen.den pä olika stadier av
år 1994författningsändringarlydelsehuvudsak sin nuvarande genom

Utredningenställning.målsägandenssyftade till stärkaatt ansersom
vilkainformationbrott fårhar drabbatsdet viktigt denatt omavsom

hjälpekonomisk ochfå juridisk,det finnsmöjligheter samtatt annan
Delämpligtoch påtillfälle sätt.informationen vid rättatt ges

Rikspolissty-tillräckliga.framstår inuvarande reglerna stort sett som
handläggningpolismyndigheternasvid inspektionerrelsen bör sina av

infonnationsskyldighetenhurbrottsofferfrågor uppmärksammaav
föreslårinformationsskyldighetBeträffande åklagarnassköts. ut-

åtalbeslututvidgas tillredningen denna skall även attattatt omavse
stärnnings-kopiaUnderrättelsen bör skeskall väckas. att avgenom en

málsäganden.ansökan skickas till
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Besöksförbud

julikraft den 1trädde ibesöksförbud,1988:688Lagen somom
kvinnorfrämst utsättsskyddasträvandenaled i1988, att somettvar

sammanlevtharde tidigaretrakasserierförföljelse och mänför somav
besökaförbud förinnebärbesöksförbud attmed. Ett ett personen

efterföljaellermedkontakt atteller på sätt taannat personannanen
årochår 1989tillfällen,två tidigarevidharLagendenna person.

rådet.Brottsförebyggandeutvärderats1995, av
kvinnojou-ochbrottsoffer-samtligaenkät tilliharUtredningen en

dettillgodoserdetochfungerarbesöksförbudetfrågat hur omrer
til. dr.harutredningenuppdragPåfinns.skyddbehov avsomav

såväl denhoslagenerfarenheternaundersöktSahlinIngrid somav
beslutet.meddelatshardenskyddaförbudet att somsomavser
enlighetoch irelativt välfungerarlagenvisarUndersökningarna att

frågadock ibesöksförbud börBeslutsyften.med dess omom
efterutsträckningiundantagochbegränsningar större avpassas

harsärskiltgäller närförhållanden. Detta parterna gemen-parternas
skallsocialnämndenutredningenföreslårdessa fallbarn. I attsamma

vadinformationenförbättra ettFörförbudet.underrättas att omom
uppdragfår iRiksåklagarenföreslås att tabesöksförbud innebär att

informationsblad.särskildafram

Äklagarens anspråkenskiltföra talanskyldighet att om

Åklagaren skyldigheträttegångsbalken§ attkap. 2enligt 22har en
kan skedetanspråkenskilt utantalanmålsägandensföra omom

Riks-ogrundat.uppenbartanspråket inteoch ärväsentlig olägenhet
brottmålMålsägande irådallmännautfärdatharåklagaren gersom

lagstiftningen ärfinnerUtredningenhandledning.godåklagarna att
tillämpningen.ibristervissapåtalarlångtgåendetillräckligt men

allmännai deuppdragfår iRiksåklagarenföreslår attUtredningen att
hjälpaskallåklagarenutsträckningvilkenråden klargöra i som

börRiksåklagarenskadestândsanspråk.sinaformuleramålsäganden att
följs.rådenallmännadekontrolleraregelbundetvidare att

stödpersonMålsägandebiträde och

lagenenligtoch harförordnasmålsägandebiträde rättenEtt av
imâlsägandenbiståuppgifttillmålsägandebiträde1988:609 attom

advokatallmänhetförordnas ibiträdeförfarandet. Somdet rättsliga en
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ersättningfåradvokatbyrå. Biträdetbiträdande jurist påeller enen
rättshjälpsla-enligtför biträdegällerprinciperenligt ettsamma som

målsägan-stödpersonligtavseddEn Stödperson är ettatt varagen.
Stöd-rättegången.ochförundersökningenden vid förhör under

rättegångs-iförhör reglerasvid sådananärvararätt attpersonens
ochförordnandefordras ingetmedverkanstödpersonensbalken. För

inställelse.ersättning för sindenne får ingen
målsägan-lagenutvärderingdelhar tagitUtredningen omavenav

genomförtsharstödpersondebiträde och användningen avsomav
enkätervidareUtredningen harår 1996.Domstolsverket egnagenom

söktSahlinIngrid utrönafil. dr.undersökningoch avengenom
stödperson. Detmålsägandebiträde ocherfarenheterbrottsoffrens av

kvalitets-haftharmålsägandebiträdesreformenkan konstateras att en
stärkabidragit tillochförfarandeträttsligahöjande effekt det att

brottsoffrens ställning.

målsägandebiträdeförordnandeVillkoren för av

villkordeändringomfattandeUtredningen har övervägt aven mera
i § lagen1målsägandebiträdeför förordnande omangessomav

punkten 3.§justering 1förmålsägandebiträde stannat avenmen
brottsbalkenenligttill brottbegränsningenföreslårUtredningen tasatt
målsägandebit-möjligtblirinnebär detbort. Lagändringen att ettatt
överträdelsefölja,fängelse kanpå vilkaräde vid alla brott t.ex. av

Övriga målsägandensprövningenförutsättningar förbesöksförbud. av
oförändrade.kvarstårenligt punkten 3behov biträdeav

uppgifterMålsägandebiträdets

målsägande-lagentillämpningenDomstolsverkets rapport omavom
Ut-har väckts.åtalförst sedanbiträdet ofta förordnasbiträde visar att

itidigareförordnasmålsägandebiträdetförordarredningen att proces-
målsägandebiträ-Utredningen harsker. övervägt ettän omsen som nu

lösning.sådanavvisatharåklagarende borde förordnas enmenav
enligtoch hari måletför talanmålsägandeEn är partsom

ochtilltalade, vittnentillställa frågorrättegångsbalkens regler rätt att
gällatillutvidgasföreslår frågerättenUtredningensakkunniga. attatt

målsägan-utökasPå säför talan. ävenmålsägande inte sättäven som
målsägandebiträ-föreslår vidareUtredningendebiträdets frågerått. att

arbeteavslutandesådantomfattadets uppgifter utvidgas till ävenatt
skadestånd.tilldömtmålsäganden fåhjälpa att ut ettattsom



1998:40souSammanfattning16

ianvändningoch rättsprocessenuppgifterStödpersonens

i detstödpersoneranvändningökadföreslårUtredningen aven
tillkomplementkanStödpersonförfarandet. En etträttsliga vara

rättsligafall dei destödtillräckligtmålsägandebiträdet eller utgöra ett
målsägandenstillvarakanåklagarendenfrågorna taär arten attav

kunnasärskild StödpersonskallförslagetEnligträttsliga intressen. en
Undersöknings-följa.kanfängelsepå vilketbrotti målförordnas om

sådantkunnaskallåklagaren, ettellerdvs. polisenledaren, ge
förordnaskallövrigt rättenförundersökningen. Iunderförordnande

§1520 kap.enligtstödpersonligttillRättenstödpersonen. ett
fortsätt-föreslåsStödpersonbegreppetbehållsrättegångsbalken men

Utredningenstödperson.förordnasendast demningsvis somsomavse
tillfårstödpersonen rättförordnadesärskiltdenvidareföreslår att

principerhuvudsakenligt iinställelseför sinersättning somsamma
målsäganden.

StödpersonochmålsägandebiträdetillEfterlevandes rätt

dödatshartill denefterlevandeföreslårUtredningen genomatt som
ochmålsägandebiträdetillfårförutsättningar rättvissaunderbrott

stödperson.

brottsojjferbemötandeochtillinformationRättsväsendets av

inom rättsvä-aktörerolikabl.a.tillenkäterutredningensI svaren
förslagetvanligastedetkvinnojoureroch ärbrottsoffer-sendet samt

börinformationenvittnenmålsägande ochför attförbättringartill
föreslårförbättringsådan ut-åstadkommaFörförbättras. att en

brottsof-lokalaoch depolisenmellansamarbeteutökatredningen ett
förverkabörpolisledningenlokalaDenorganisationerna.ferstödjande

organisationer,dessaförmedsamverkansgrupp representanteratt en
ochsjukvårdenochhälso-socialtjänsten,åklagarmyndigheten,polisen,
börpolismyndighetvarjestånd. Inomtillkommerkriminalvården
försärskiltmednågraellernågon ett ansvarvidare utses personer

brottsofferfrågor.
tillhandförstaiutredningenhänvisaråklagarnagällerVad

organiserasarbeteåklagarnasbörVidareråd.allmännaRiksåklagarens
målethandläggeråklagaremånmöjligastei ärså det somatt samma

huvudförhandlingen.tillförundersökningenfrån
denviktenutredningenunderstryker attdeldomstolarnasFör av
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går till alltidrättegångenskriftliga information finns bl.a. hursom om
någonvid domstolarnabifogas kallelserna.Vidare föreslås det utsesatt

frånfrågoreller ansvariga för besvaranågra attpersoner som
också dornstolslo-Utredningen föreslårmålsägande och vittnen. att

behövervittnen intekalerna utformas så målsäganden ochatt
finnstill detDomstolarna börkonfronteras med den tilltalade. attse

till allmän-anslutningeller personal i eller iexpeditionsvakter annan
utsträckningExpeditionsvakterna bör ihetens störreutrymmen. ges

och vittnen.målsägandearbetsuppgifter bemötanderör avsom
för ideelltverkaDomstolscheferna och de lokala jourerna bör att

kommer i gång.anordnad vittnesstödsverksamhet

Utbildningsfrágor

utbildning i olikadet finns behovUtredningen konstaterar att av
Godrättsväsendets samtliga yrkesgrupper.brottsofferfrâgor inom

förunderlättar inte barabrottsoffers behovkunskap reaktioner ochom
Utred-bevisvärdering.till säkrarebrottsoffret kan bl.a. bidrautan en

Domstolsver-ochRikspolisstyrelsen, Riksåklagarenningen föreslår att
utbildning iområde anordnarespektiveket får i uppdrag inomatt

brottsofferfrâgor.

skadeståndmålRättegångskostnaderi om

förfrågan målsägandensUtredningen har uppmärksammat ansvarom
brottgrundmål skadeståndrättegångskostnader imotpartens avom

rättegångsbalken reglertvistemål. ändrahandläggs Att omsom som
i tvistemål kräver över-rättegångskostnadernas fördelning noggranna

utredas ifrågan börUtredningenväganden. annatettattanser
sammanhang.

sjukvården socialtjänstenHälso- och samt

Hälso- och sjukvården

iviktig funktionsjukvården fyllerochPersonalen inom hälso- sam-en
därför angelägetbrottsoffer.omhändertagande Dethällets är attav

reaktioner.ochbrottsoffers behovutbildningdenna personal omges
1997/98:55Kvinnofrid prop.propositionenRegeringen har i
sjukvårdensochför hälso-utbildningsinsatserföreslagit ökade
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föreslår dessaUtredningenkvinnor.våld attfrågapersonal i motom
allmännainnehållaskall momentutbildningsinsatser även ommer

ocksåomhändertagandetförrutinerskapasdet börbrottsoffer och att
förharkvinnorbrottsoffer än utsattsbeträffande andra somgrupper av

uppdragSocialstyrelsensocksåföreslårUtredningenvåld i hemmet. att
skallkvinnorvåldfrågoriutvecklingsarbete motledaatt ett om

brottsoffer.förgällerallmäntproblematikinnehålla den som mer
ochförbättrasbörkvaliteträttsintygensfinnerUtredningen även att

tillämpningentillsynenSocialstyrelsen skärper överföreslår därför att
Fråganområde. rätts-utfärdats på dettarådde allmänna omsomav

utbildning.läkarnasbehandlas iocksåintyg bör

Socialtjänsten

brottsof-stöd tillgällerdetbetydelsefull roll närharSocialtjänsten en
harmänniskormedkontaktofta ipersonal kommerfer. Dess som

socialtjänstlageniföreslår detUtredningenför brott.varit attutsatta
brottsof-försocialtjänstensbestämmelsesärskildinförs ansvaromen

inompersonalförutbildningsinsatserdeföreslåsfer. Vidare att
Kvinnofridpropositionenföreslagit iregeringen harsocialtjänsten som

gällerbrottsoffer. Dettafrågorallmännainnehållaskalläven ommer
utvecklings-ledaSocialstyrelsentillregeringsuppdraget ettockså att

och rutinerHandlingsprogramvåld kvinnor.frågorarbete i motom
brottsoffer.omhändertagandetförsocialtjänsteninombör utarbetas av

påskadestånderhålletfråganvidareföreslårUtredningen ettatt om
försörjningsstödtillbrottsoffers rättskall inverkabrottgrund ettav

förutredningdenbehandlasbörsocialtjänstlagenenligt somav
ochsocialtjänstlagenrörandefrågorvissanärvarande överser

1997: 109.uppgifter dir.socialtjänstens

brottsojfrens intresseMedling i

pågårofferochgärningsmanmellanmedlingFörsöksverksamhet med
antingenengageradSocialtjänsteni Sverige. ärpå flera platser som

medlingkonstaterarUtredningenpå attellerinitiativtagare sätt.annat
detförutsättningunderbrottsofferför tastill fördel attkan vara

för-utvidgadEnmedlingssituationen.till dem ihänsyntillbörlig
bedömerutredningytterligareliksommedlingsöksverksamhet med

positivt.utredningen som
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brottsofferfondenBrottsoffermyndigheten och

Brottsojfermyndigheten

år 1994,inrättadesBrottsoffermyndigheten,Utredningen att somanser
myndig-hadelagstiftaren närintentioneruppfylla defår somanses

uppgiftövergripandeverksamhetensnämligenheten inrättades, att
och intressen.behovrättigheter,brottsoffersfrämjaskulle attvara
brottsofferom-tillskapaskäldet finnsinteUtredningen attatt enanser

chefsska-medföreningeller isärskild tjänstsigbudsman som envare
Brottsoffermyndigheten.förpet

Brottsojjfenfonden

Brottsoffermyndig-samtidigtinrättadesBrottsofferfonden, somsom
utbildning,forskning,stöd tillbetydelsefulltheten, lämnar ett
brottsoffer-gällerutvecklingsverksamhetochinformation somannan

brottsofferavgiften.medelhuvudsaktillförs iFondenfrågor. genom
fleraellerfördömsåläggs denkravgift på 300En sådan ettsom

Ut-brotten.för någotstraffskalaningår ifängelsebrott, avom
fårbarafondenbidragbegränsningenföreslårredningen attatt ur

skäl, bortsärskildafinnsdetverksamhet,löpande taslämnas till om
tillfå bidragomfattning kaniorganisationernade ideella störreså att

fråganocksåUtredningen harfonden. prövatverksamhet frånsin om
effektiviserasbehöverbrottsofferavgifternaindrivninguppbörd eller av

fallet.funnit så inte ärattmen
brottsoffer-utredningenföreslårmedelfondentillföra attFör att

beräknashöjningdennakr. Genomkr till 500avgiften höjs från 300
Utredningenår.miljoner krcirkatillskott på 7fonden få ett per

organisa-ideellatill deför bidragtillskottetföreslår att reserveras
verksamheten.löpandefrämst dentionerna,

ersättningsfrågorandraBrottsskadeersättning och

Brottsoffermyn-tillöverfördesbrottsskadeärendenHandläggningen av
medsambandiBrottsskadenärnnden attfrån den tidigaredigheten

Brottsof-konstaterarUtredningeninrättades år 1994. attmyndigheten
väl.fungerarbrottsskadeärendenahanteringfennyndighetens av

skadelidandeför denmöjlighetdet införsföreslårUtredningen att en
fall. Detömmandesärskiltförskott ibrottsskadeersättning ifåatt

erbjudsgrund brottpåförsäkringsskydd för skador genomsomav
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på grundskadoromfattarförsäkringar ochkollektiva och privata som
tillfredsställande.i huvudsakbrott ärav

Ideella organisationer

mfl.,och kvinnojourerbrottsoffer- utgörideella organisationerna,De
Utredningenbrottsoffer.stödtill samhälletsviktigt komplementett

ökar.organisationertill dessatillgänglighetenangelägetdet attanser
brottsofferfondenårkrcirka miljonertillskott 7Det per somom

därförbrottsofferavgiften börfå höjningenkommer att avgenom
brottsofferinriktadarbetar medideella organisationertillföras de som

brottsofferassistenter.anställninganvändas förverksamhet t.ex.att av
brottsofferassis-anställdastatligtordning medUtredningen avvisar en

riksförbund.Brottsofferjourernasanställdaliksom assistentertenter av
villorganisationerideellaoch andraföreslås de jourerI stället att som

brottsofferfondenmedel hosansökersamverka går och omsamman
såverksamhetordna sinför anställa assistent eller sättannatatt en

därplacerasassistenternaPå så kantillgängligheten ökar. sättatt
börorganisationerideellaolika lokalafinns. Samarbete mellanbehovet

fonden.medelstilldelningprioriteras vid ur

brottsoffrens ställningåtgärder för stärkaAndra att

målsägandeunderrättelseskyldighettillKronofogdemyndighetens m.m.

krono-enkätundersökning till landetsUtredningen har bl.a. genom en
syfta-år 1994frånreformförsökt utvärderafogdemyndigheter somen

skadestånd.tilldömtmålsäganden fåförde till underlätta ettatt utatt
självintefysiskmålsägande,Reforrnen innebär äratt person,somen

Domenverkställighetinitiativ till fråganbehöver tasattta upp.om
kronofogdemyndighetentillskickas direktstrafföreläggandeteller som

uppföljning hartillförlitligmålsäganden. Någonsedan underrättar
särskiltstatistikeftersom det saknasgått genomföradock inte att som

Riks-föreslårUtredningenunderrättelse sker.de mål därvisar att
i dettastatistiken förbättrastillskatteverket i uppdrag att attseges

framfår uppdragRiksskatteverket iföreslåsavseende. Vidare att taatt
kronofogdemyndigheternasförblanketteroch lättförståeligabättre mer

verkställighet.för ansökanmålsäganden ochunderrättelser till om
utarbetauppdragbör få iRiksskatteverketDomstolsverket och att

tillkanverkställlighetsförfarandetinformationsmaterial gessomom
med domen.i sambandden dömdebåde målsäganden och
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utomlandsBistånd till brottsojfer

utlandsangelägen-rättshjälp ide reglerbehandlatUtredningen har om
i utlandetsvenska medborgarebistånd tilloch ekonomisktheter som
undersöktshar år 1996tillämpningReglernasändrades år 1994. av

Utrikesdepartementeträttshjälp ochgällerDomstolsverket vad av
detUtredningen konstaterarbistånd.ekonomisktavseende attannat

därfördetochkategoriernabådafåtal ärendenendast finns ett anserav
under-ytterligarenågonnärvarandemeningsfullt förinte göraatt

sökning.

rättspsykiatrisk vårdLagstiftningen om

vårdinrätt-gällerbestämmelserbehandlat deUtredningen har som
denmålsägandenfall underrättaskyldighet i vissa attningarnas att om

vårdinrättningen.utanförrättspsykiatrisk vård vistashar dömts tillsom
140dir. 1995: överTvångspsykiatrikommitténMed hänsyn till att ser

delen.förslag i denskäl lämnaintetimer utredningendenna fråga att

målsägandentillunderrättelseskyldighetKriminalvårdens m.m.

Ändringar prop.kriminalvårdslagstiftningen,iIpropositionen m.m.
tillunderrättelseförslaglämnatregeringen1997/98:95 har om

innebärFörslagetfall.utevistelser i vissaintagensmålsäganden om en
underrättelseskyldighetenfrånundantagrestriktivavissabl.a. att

anstaltenutanförvistelseplaneradunderrättelsemedges när enomen
framstårförhållandenandraellerbevakningpå grund somav

medföra faratänkasunderrättelse kanellerobehövliguppenbart när en
propositionenividareharRegeringeneller hälsa.den livför intagnes

föreslagit1997/98:96prop.pâföljdssystemetreformerVissa enav
ñmislagförslagetungdomsvård. Islutenverkställighetlag avomny

huvudsakmed imålsägandeunderrättelse tillbestämmelse omen
för-inteUtredningennärrmda. attinnehåll den anserovansomsamma

information.fåbefogade intressenmålsägandenasåsidosätter attslagen

Åtgärder och vittnenmålsägandehotanledningi motav

vidtaskan näråtgärderde olikahar gått igenomUtredningen ensom
utredningenVidare harhot.föreller vittnemâlsägande är utsattett

ochdomstolaråklagare,till polis,enkäterrättsstatistiken ochgenom
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ochadvokater försökt omfattningen och utvecklingen hotutröna av
andra enkäterna harmålsägande och vittnen. Genomövergrepp mot

för-karaktär harutredningen söktäven övergreppenssvar om
på detändrats. undersökning tyderResultatet utredningens attav

förrelativt sällan förekommer bevispersoner utsätts övergrepp.att
skett någonsig tyder på detVare rättsstatistiken eller enkätsvaren att

skulle haegentlig ellerökning antalet övergreppenövergrepp attav
bevisperso-åren. flesta fall hotändrat karaktär de I de motsenaste av

användaför närvarande kande åtgärder rättsväsendetärner som
väsentligt detemellertidtillräckliga för skydda dessa. Det är attatt

för bevispersonerfinns beredskap rutiner inom rättsväsendetoch att ge
det skydd behövs.som

föreslårallvarliga fallendeFör skapa bättre skydd iatt ett mer
samråd med Riks-får i uppdrag iutredningen Rikspolisstyrelsen attatt

handlings-nationelltoch Kriminalvårdsstyrelsen utarbetaåklagaren ett
imed vadbevispersoner i enlighetför skydd sägssomprogram av

vittnenEuroparådets rekommendation 97 13 hotR mot m.m.om
försöksverk-Vidare bör Domstolsverket få i uppdrag att starta en

imed hotade bevispersonervideoteknik vid förhörsamhet med
domstol.

för bevis-ordning med möjlighetUtredningen har även övervägt en
förhållandeifåunder vissa förutsättningaratt anonymavarapersoner

och andraförhållandet hottill den tilltalade. övergreppDet motatt
undersökningar före-enligt utredningensmålsägande och vittnen

omfattningi någonrelativt sällan och inte har ökatkommer större
framgåri övrigtliksom vadinföra sådan ordningtalar mot att somen

förekommernämligen deundersökningarna, övergreppatt somav
till. Enrelationtilltalade harfrämst riktas denmot ensompersoner

sådana fall.skydd ialltså inte någotmöjlighet till anonymitet skulle ge
försvararen,anonymitetsreglervägande skälEtt är atttungt mot som

fåoftavittnet kommermålsäganden ellervid utfrågningen attav
sindetta förmåste förtigaidentitet,kännedom bevispersonensom

klienten.konfliktsituationklient och på så hamnar isätt gentemoten
förhållandetomständigheter och detMot bakgrund nämnda attav

ifullständig insyntilloffentlighet ochprincipen rättpartsom
skäl finnerstarkamycketprocessmaterialet inte bör åsidosättas utan

sådanföreslåmotiveratför närvarande inteutredningen det en
ordning.

folkbokföringen,inomfinns för förföljdaskyddDet personersom
förbättratsadressen, harkvarskrivning den tidigaret.ex. genom

januarikraftträdde i den lhuvudsakförfattningsändringar isom
med särskildakompletterasföreslår skyddet1998. Utredningen att

föreslås detVidaretvistemål för förföljdaforumregler i attpersoner.
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personuppgifterinförs möjlighet för har fått fingeradesomen personer
samband med identitetsbytet.få ersättning för kostnader iatt

brottsofferperspektivBrottsförebyggande verksamhet ettur

sketthar detbeslutades i juni 1995Sedan utredningens direktiv
harbrottsförebyggande området. Regeringenmycket på det presenterat

bl.a. kopp-brottsförebyggandenationellt tarett som uppprogram,
Vidarebrottsofferarbete.brottsförebyggande arbete ochlingen mellan

tillsatts. Ut-för genomförandehar kommitté programmetaven
beaktar desitt arbeteredningen utgår från den kommittén iatt

brottsof-frånbrottsförebyggande åtgärderna harkonsekvenser desom
brottsoffrens situation uppmärksammasfersynpunkt. viktigtDet är att

den kopplingMed hänsyn tilli den brottsförebyggande verksamheten.
brottsofferarbete kanarbete ochfinns mellan brottsförebyggandesom

brottsförebyggande effekt.utredningens förslag hasägas även en

förslagEkonomiska konsekvenser utredningensav

nämnvärdagenomförasutredningens förslag kanDe flesta utanav
organisationernaideellaTillskottet till de ärkostnadsökningar.

samladebrottsofferavgiften. Denfinansierat höjninggenom en av
brottsof-förbättringförslag, nämligeneffekten utredningens avenav

samhällsekonomin ipåfrens få positiv inverkansituation, bör storten
lidande ochsjukskrivningar. Minskatminskat antalt.ex. ett engenom

går dockför brottför har varithögre livskvalitet utsattapersoner som
inte imätaatt pengar.
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English Summary

Introduction

A number of important better satisfy the interests oftomeasures
victims of crime began be seriously undertaken in Sweden in theto
middle of the 19805. Since then number of reforms widea on a
variety of have been carried through.matters

In June 1995, the Swedish decided initiate specialgovernment to a
inquiry for the of giving broad of theaccountpurpose a measures
taken the last behalf of victims of crime, analysingtenover years on
the effect of such and exarnining the forneed legislative andmeasures
other changes concerning further behalf of victims ofmeasures on
crime. judgeA assisted by panel of appointedexperts toa was
conduct the inquiry.

The following of the of the Governmentalreporta summary
Commission Victims of Crime entitled, in translation from theon
original Swedish, Victims of Crime: What has been done What
should be done. The identified SOU 1998:40.report as

The criminal justice and victims of crimesystem

The obligation of the police and provide victims withprosecutors to
information

The Ordinance Preliminary Crime Investigations 1974:948on
contains provisions the obligation of the police and prosecutors toon
provide information injured various of theto party at stagesan
preliminary investigation. The provisions exist in their formpresent
largely owing changes made in 1994 which sought strengthen theto to
position of injured The Commission considers importantparty.an
that who has been victim of crime should receiveany person a
information the possibility of securing legal, financial and otheron
forms of help. Such information should givenbe the rightat moment
and in the right The provisions would in the mainpresentway. seem

be adequate. The National Police Board, when carryingto out
inspections of the police administrations deal with mattersway
concerning victims of crime, should, however, give attention theto



1998:40SOUEnglish Summary26

thefarfulfilled. Soinformationprovidedutythe astoway
concerned, theinformationprovideofobligation prosecutors to

decisiontheincludewidenedthis bethatrecommendsCommission to
initiated.will beprosecutionthat a

visitingProhibition on

entered intowhich1988:688,VisitingofProhibitiontheThe Act on
chieflyefforttheinelement protectto1988,Julylforce onewason
whomwithbyharassmentandpersecutionexposed mentowomen

evaluated bybeenhasof the ActworkingTheliving.had beenthey
1995.and1989bothinPreventionCrimeCouncil forNationalthe

prohibitionwell thehowenquired intohasCommission onThe
intendedtheprovideswhetherandworks,visiting necessary
bureauxvictimallquestionnaire supportthroughprotection, sent toa

Sociologi-of theSahlinIngridaddition, Drshelters. Inwomensand
of thetheLund, has,of requestUniversitythe atInstitutecal at

bybothperceivedof the Actworkingstudied theCommission, as
ofsubjectmade thewhoand thoseintendedthose protect wereto

Actthat theshowstudiestheseofresultsTheorder.prohibitiona
with itsaccordanceand inwellreasonably purpose.quiteworks

should, invisitingprohibitionorderingdecisionsHowever, ona
thewithaccordanceinadjustedbeexception,andlimitationofmatters

whereparticularlyappliesThisparties.therelationship between two
CommissionthesuchIntogether.childrenhavepartiesthe cases

aboutinformedbeshouldboardwelfaresociallocalthethatproposes
whatunderstandingimproveorder aprohibition. In onthe to

thethatCommissiontheimplies,of visitingprohibition proposes
drawrequestedbe toPublic Prosecutor spec-Chiefof the up aOffice

subject.thepamphletinformationial on

for damagesclaimvictim stheobligations presentThe toprosecutor

JudicialofCodeof theSection 222,of ChapterprovisionstheUnder
victimstheobligation presenthas totheProcedure, prosecutor an

inconveniencemarkedwithoutbe donethisfor damagesclaim can
ChieftheofOfficeunfounded. Themanifestlyclaimand the not

inquestionthisinstructionsgeneralgivenhasPublic Prosecutor on
guidancegoodpublication giveswhichcases",criminalinVictims a

thislegislationthethatconsidersCommissionThe onprosecutors.to
therethatpointsbutfar-reaching out aresufñcientlymatter
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deficiencies in its implementation. The Commission that theproposes
Office of the Chief Public Prosecutor be clarifyrequested in theto
general instructions issued the which shall helpextent to prosecutors
victims formulate their claim for damages. OfficeIn addition, theto
of the Chief Public Prosecutor should regularly thatcheck these
general instructions being followed.are

Legal advisers and supportive persons

A legal adviser be appointed by the and has, under thecourtcan
provisions of the Advisers ofAct Legal 1988:609 the taskon
providing assistance the victim in of procedure.legalto matters
Customarily advocate legally trained assistant froman or an
advocates office appointed legal adviser. The legal adviseras a
receives fee in accordance with the principles laid down in the Acta

Legal Assistance. provideA supportive intended toon person
personal the victim during questioning during thesupport to
preliminary investigation and the hearing. The right of thecourt
supportive be times regulated the Codesuch into present atperson
of Judicial Procedure. be forrnallySupportive do havenot topersons
appointed and they receive fee for theirno appearances.

The Commission has studied the evaluation of the working of the
Act Legal Advisers of conductedand the supportiveon on use persons
in 1996 by the Commission hasNational Courts Administration. The
also sought through its questionnaires and study made byown a
Dr Ingrid Sahlin, ascertain how victims perceive legal advisers andto
supportive legalThe results of these studies show that thepersons.
adviser reform has had effect of improving the quality of thethe
various legal procedures contributed strengthening positionand theto
of victims.

The conditions under appointedwhich legal adviser bea may

The Commission consideration the desirability ofto moregave a
comprehensive change in for the appointmentthe conditions necessary
of legal adviser they stated in the Legal Advisers,Acta as are on
Section modification ofbut decided finally only recommendto a
Section point The the condition whichCommission thatproposes
limits the appointment criminal prosecutions underof legal advisers to
the wouldPenal Code be removed. Such change in the legislationa
make possible of offenceappoint legal adviser in theto case anya
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prohibitionofbreachexample,forimprisonment,punishable by ona
needvictimsdeterrnining theforrequirementsgeneralThevisiting.

unchanged.remainshould3described in pointlegal adviserof asa

legal adviserThe tasks a

madeAdvisersLegalof the Actimplementationof thestudyThe on
oftenadviserthethatshowsAdministrationNational Courtstheby

CommissionTheinitiated.beenhasprosecutiononly whenappointed
theinearlierappointedshould beadviserlegalrecommends that a

considerationCommissionThetheprocedure than gavecase.now
legaldesignateforshould be prosecutor tosuggesting that aato

solution.rejected suchbutadviser a
andin thefor damagesclaim partypresentingvictim caseA aa

JudicialCodeof theprovisionsthewithaccordancein onhas,
andaccused, witnesses experts.thequestionrighttheProcedure, to

widenedbeshouldquestionrightthethatCommission toThe proposes
for damages.claimpresentingwhovictiminclude not ato even a
adviserlegalvictims to putallowalsowouldkindof thischangeA a

legalof thetasksthethatalsoCommissionThequestions. utges
workcompletivesuchincludeexpandedshould be asadviser to even

damages.adjudgedobtainvictimassisting the to

supportiveandtasksThe personsuse

supportiveofincreasedrecommends personsCommissionThe usean
legalthecomplementbe tosupportiveAproceedings.in acanperson

legalthewhere aspectsinadditionalprovideadviser support casesor
legal interests.victimsthesuch that representprosecutor canaare

supportiveappointpossibleshould bethat toproposed aWhat
imprison-bypunishableoffencethewherein those casesperson

is,thatinvestigationpreliminarytheconductingWhoeverment. -
suchmakeempoweredshould be to anpolicethe prosecutoror a -

and inOtherwise,investigation.of thetheduringappointment course
appointment.themakebe for theshouldgeneral, court to

20,ChapterunderforprovidedpersonalrightThe supportto as
theretained butProcedureJudicialofCodeof theSection 15

shouldsupportiveofnotionthethatconsidersCommission persona
CommissionThesuch.appointedwhothoseonlyrefer asto are

shouldsupportiveappointedthosethat personsfurther asproposes

m
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have the right reimbursement for their broadly into appearance,
accordance with the principles that obtain for the victim.

The right relatives surviving killed victim legal adviser andtoa a
supportive person

The Commission recommends that the relatives surviving victima
killed result of crime should, under certain circumstances, haveas a a
the right legal adviser and supportiveto a person.

Criminal justice information and of, the victimsystem to, treatment

In the the questionnaires by the Commissionto sentanswers to
various in the criminal justice victim bureauxactors system, support
and womens shelters, the frequent suggestion for improving themost
position of the victim and witnesses that information them shouldto
be improved. To this end, the Commission intensiñedurges an
collaboration between the police and the various local organisations
providing victims. The of local police forcessupport to management
should work for the setting of Collaborative with representa-up groups
tives from victim assistance organisations, the police, the prosecution
service, the social welfare services, the health services and the prison
and probation service. A with special responsibilityperson or persons
for concerning victims of crime should be designated withinmatters
each local police force.

S0 far the prosecution service concerned, the Commissionas
emphasises firstly the general advice given by the Office of the Chief
Public Prosecutor. In addition, however, the work of the prosecutors
should be organised that the who deals withprosecutorso same

from the preliminary investigation the trial.toa case up
So far the concerned the Commission emphasises thecourtsas are

importance of always appending the currently available written
information inter alia the ofconduct trials, theto toon summons
appear.

The Commission also recommends that shouldorone more persons
be designated questions from victims andat court toevery answer
witnesses. Court premises should also be constructed that victimsso
and witnesses need face face with the accused. Courtnot tocome

should for attendant other member of themanagement arrange an or
staff be in the neighbourhood of the general waitingto present or

The duties of attendants should be enlarged include thecourt toroom.
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localandChief judgeswitnesses.andvictimsofreceptionhelpful
supportivevoluntaryaboutbringstriveshouldorganisations tosupport

witnesses.activities for

Training aspects

need fortherethatfacttheattentiondrawsCommission atoThe
of theallwithincrimeofvictimsconcerningtraining matterson

of victimknowledgegoodAprofessionalsystemsjustice groups.
alia,interbutvictimsforsolaceonlyneedsand can,reactions not a

CommissionTheevidence.ofandgivingthe assessmentcontribute to
Officeof theOfficetheBoard,PoliceNationalthethatrecommends

AdministrationCourtsNationaland thePublic ProsecutorChiefof the
theirwithinvictimswithdealingtrainingrequiredbe to onarrange

administrations.respective

damagesforclaimswithconnectioninLitigation expenses

victimsof thequestiontheattentiongivenCommission has toThe
whereinlitigationcounterparfs casesfor theresponsibility expenses

action.civilwithdealtcrimefromarisingfor damages aclaim asa
theProcedureJudicialCodeof the onprovisionsthechangeTo on

demands the mostcivilinlitigationofapportionment casesexpenses
thisthattherefore,considers,CommissionTheexamination.careful

anotherindepth context.studied inshould bequestion

serviceswelfaresocialand theservicesmedicalandHealth

medical servicesandHealth

inimportantplay partservicesmedicalandhealthstaff of the anThe
crime.ofvictimsforresponsibilitycommunitythethe assumesway

trainingsuitablereceivestaffsuchthat onimportanttherefore,is,
ofProtectiontheBilltheInvictims.ofreactionsandneeds onthe

proposedhasthel997l98z55, government anIntegrityWomens
medicalandhealthstaff of thethefortraininginincreased investment

Theagainstdirectedviolenceconcerning women.inservices matters
modulescontainshouldtrainingsuchthatrecommendsCommission

establishedshould beroutinesand thatgeneralof crime invictimson
exposed tothanothercrime,ofvictimswhich womeninthefor way
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violence, received and dealt with. The Commission also thatare urges
the responsibility given the National Board of Health and Socialto
Welfare lead and evolve development work into concerningmatters

exposed violence should also include the problems thattowomen
apply victims of crime in general. Furthermore, the Commissionto
considers that the quality of medical Certification of victims of crime
needs improvement and therefore that the National Boardproposes
of Health and Social Welfare strengthens its supervision of the
implementation of its general instructions this The questionmatter.on
of medical Certification should also be taken of doctorspartup as a
training.

The social welfare services

The social welfare services have important play in thepart toan
provision of victims of crime since its staffs frequentlysupport to

in with them. The Commission recommends thatcontactcome a
special provision be introduced into the Act WelfareSocialon
Services afñrming the responsibility born by the social welfare
services for victims of crime. In addition, thatproposed the
improved training for the staffs of the social welfare services that
suggested in the Bill the ofProtection Womens Integrity shouldon
also include the question of dealing with victims of crime general.in
A similar recommendation applies the governmenfs requirementto
that the National Board of Health and Social Welfare should lead and
evolve development work in the of violence againstmatter women.
Action and routines should be established for dealingprogrammes
with victims of crime. The Commission also recommends that the
question of whether damages awarded by of crime shouldreason
influence the right of under the Act Socialto supportmeans on
Welfare Services, should be studied by the committee which
currently examining certain of the operation of the Act and theaspects
tasks of the social welfare services Directive 1997: 109.

Mediation

Experiments being conducted in various of Sweden withpartsare
mediation between of crime and their victims with theperpetrators
social welfare services initiating these activities being involved inor
other The Commission that mediation have advantagesnotesways. can
for victims of crime always providing that due regard paid themto
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trialswidenedthatconsidersCommissionThesituations.mediationin
valuetheirofcontinuedwith assessmenttogethermediationwith

beneficial.bewould

and theAuthoritySupportandCompensationVictimCrimeThe
of CrimeVictimsforFund

Authorityand SupportCompensationVictimThe Crime

VictimCrimethethatopiniontheofCommissionThe
whichactivitiesthrough thehas,Authorityand SupportCompensation

ofthe timelegislatortheof atintentionsthefulfilleddeveloped,has
activitiesof these tooverridingThe1994.inception inits purpose

Thecrime.ofVictimsofinterestsandneedsrights,thepromote
victimcrimeneed createthat there toconsiders aCommission no

withcombinationininstitutionwhetherombudsman separate oras a
and SupportCompensationVictimsCrimeof thedirectorshipthe

Authority.

CrimeVictimsFund forThe

timethewhich asatCrime, setof sameVictimsforFund upThe was
providesAuthority,SupportandCompensationVictimCrimethe

andinformationtraining,research,significant tosupport
FundThecrime.ofvictimsconcerningactivitiesdevelopmental
Swedish300offee,Thisfee.victimcrimethebyfinancedlargely
offencesforsentencedoffenders morepayable by oronecrowns,

forpunishmentofscaletheincluded in anyimprisonmentwhichfor
thethatrecommends presentCommissionTheoffences.of theone

beFundthefrom tocontributionsfinancialallowswhichlimitation
doingforspecialthereonlyactivities reasonsongoing arespent on

receiveorganisationsvoluntarythat canremovedshould be soso,
work extent.their greatertoFundthefrom support acontributions to

voluntarythewhetherstudied oralsohasCommissionThe
buteffectivemadebeneedsfeesof these to morecompulsory payment

thebethisfoundhas to case.not
Commis-theFund,for theprovide incomehowever,order,In to

500increasedshould be tofeevictimcrimethethatsion suggests
withFundtheprovidewould anincreaseSuchSwedish ancrowns.

CommissionThe proposesSwedishmillion7 year.crowns perextra
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voluntarycontributionsreserved forshould bethat the income toextra
activities.for ongoingprimarilyorganisations, and

ofquestionsothercompensation andinjuriesCriminal
compensation

compensationinjuriescriminalwithfor dealingresponsibilityThe was
theBoardCompensationInjuriesCriminaltransferred from the to

the latterwhenAuthorityCompensation and SupportVictimCrime
of crimeconsiders thatCommissionin 1994. The paymentset upwas

thewell. However,worksAuthorityunder thecompensationinjury
forintroducedpossibility berecommend thatwishesCommission to a

receivenecessitousespeciallyininjuredthe to ancases,person,
throughofferedprotectionThepayable.compensationadvance on any
crimefromarisinginjuriesagainstinsuranceand privatecollective

satisfactory.the wholeon

organisationsVoluntary

andbureauxthe victimwhich includeorganisations, supportVoluntary
complementimportantconstitute toorganisations,shelterwomens an

Thecrime.ofvictimscommunityby thegiventhe tosupport
theseenlargevitalthatholds toCommission to access

Swedishmillionof 7The incomeorganisations. yearcrowns perextra
VictimsFund forthepayablefeein thefrom increasederived toan

voluntaryavailablemadetherefore beshouldof Crime to
Thesecrime.ofvictimswithworkfocusingorganisations on
victimcrimeemployexample,used, forcould becontributions to
shouldsuch assistantsthatthe idearejectsCommissionTheassistants.

SupportVictimsNationalby theemployed by thebe state or
victimtheproposed that supportwhatInsteadAssociation.

ininterestwithorganisationsnationalotherandbureaux an
thefromfundingforand applytogetherjoincollaboration should
beassistantscrime victimthisof Crime. lnVictimsFund for canway

variousthecollaboration betweenexists. Suchneedplaced where the
whenpriorityaccordedbeshouldorganisationsvoluntarylocal

Fund.from thefinancialallocating support
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ofof victims crimestrengthen the positionOther tomeasures

information victims,obligation giveThe debt collection agencies toto
etc.

questionnairealiaof interCommission attempted, byThe has ameans
reform datingagencies, evaluatedebt collectionthe countrys toto a

obtainfor victimeasierintended makefrom 1994 which toto a
physicalThe victim,by judicial decision.damages ordered person,as

decision. Theof theimplementationinitiate thelonger needs tono
collectionlocal debtdirect thejudicial decision tosent agency

hasvalid follow-upvictim. However,thereafter notiñes thewhich no
show thestatistics existroutinepossible sinceproved to casesno

thatrecommendsCommissionThenotiñcation shouldwhere ensue.
agenciescollectionwhich the debtthe National Tax Board to are

improvedstatisticsthat therequiredsubordinated be to to aresee
deviseshould,BoardNational Taxthis Thein respect. moreover,

collectiondebtfor theunderstandable formseasilybetter, more
ofthe makingand fornotifying victimwhenagencies to ause

AdministrationNational CourtsThefor implementation.application
requiredbeshould alsoNational Boardand the Tax to prepare an

beprocedure whichimplementationpackage theinformation canon
judicialthewhensentencedand theboth the victimgiven to person

taken.decision

abroadof crimevictimsAssistance to

inlegal assistancethe provisionsexaminedCommission hasThe on
whichabroadcitizensSwedishassistanceand financialforeign tocases

legalof provisionsimplementation thealtered in 1994. The onwere
AdministrationNational Courtsthestudied in 1996 byassistance was

forMinistrystudied by theassistancefinancialwhile those wereon
concernedstudiesthesenoted thatCommissionForeign Affairs. The

would bepointtherefore thatconsidersof andonly handful nocasesa
study.making freshserved by a

psychiatricLegislation forensic careon

with thedealwhichprovisionsexamined theCommission hasThe
victiminform theunit in certainpsychiatricobligation of tocasesa

beallowedwill bepsychiatricsentencedthat to awayto carea person
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Psychiatricfrom Coercivethe unit. Since, however, the Committee on
Care has taken this question, the Commission toreasonsees noup

recommendations.present

provideProbation ServiceThe responsibility the Prison and to
with informationvictims

legislationin thesubmitted Parliament entitled ChangesIn Bill toa
hasBill 1997/98:95, thethe of prisoners governmenttreatmenton

information underquestion of providingpresented proposal theona
alia thatWhat proposed intercertain circumstances victims.to

obligationfrom theshould be allowedcertain limited exceptions to
from theplanned sojourn of prisonerinform victims about the awaya

otherSurveillance providedby of theprison when, orreason
whenmanifestlysuch informationcircumstances, unnecessary, or

dangerthought occasionof such information bethe provision to acan
presentedalsofor The hasthe prisoners life health. government aor

1997/98: 96Billof sanctions"Bill Certain changes in the system
ofimplementationthefor lawwhich contains proposal ona a new

therethis proposed lawoffenders. Inclosed fortreatment ayoung
similaressentialsin allinformation victim whichprovision toon a

that theseconsidersCommissionwhat recommended above. Theto
victimsofthe rightful interestdo interfere withproposals tonot

fromsojourns byinformation aboutreceive perpetrators away
of confinement.conditions

and witnessesagainst victimsoccasioned by threatsMeasures

takenbethatstudied the variousThe Commission has measures can
hasCommissionTheexposed threats.when victim witness toa or

otherthreatsand trends in,the of,also sought investigateto orscope
study ofthroughwitnesses,forms victims andof aggression against a

the police,by questionnairesthe criminal statistics and prosecutors,to
Commissionquestionnaires, theThrough theand advocates.courts,

changedhasof threatsthe character thehas also tried findto out
relativelythatenquiriesThe results of thesetime. suggestover

other formssubjected threatsand witnesses befor victims toto orrare
doquestionnairesthestatistics and repliesof And theaggression. to

increasedhaveof aggressionother formsthat threats andnot suggest
theInchanged their characterin frequency have recent years.overor

witnesses thevictims andof againstmajority of threats measurescases



36 English Summary 1998:40SOU

underjusticecriminaltaken by thewhich be presentsystemcan
Nevertheless,protection.sufñcient for theirprovisions are

within theroutinespreparedness andshould beimportant that there
protection.give suchjustice system to any necessarypersons

protection in theforms offor betterorderIn moreto arrange
PoliceNationaltherecommends thatCommissionserious thecases,
Publicof ChiefOffice thewith thecollaborationBoard be required, in

deviseServiceand ProbationNational Prisonand theProsecutor to a
witnessesof victims andprotectionfor theactionnational programme

Recommendationinlaid downprincipleswith thein accordance
of Europe.of CounciltheWitnesses,Threats against97 13R etc.on
requiredshould beAdministrationNational Courtsaddition, the toIn
threatenedofthe hearingforvideo technologyexperiments usingstart

witnesses in the courts.
ofquestiontheconsiderationgivenCommission has alsoThe to

for victimscircumstancescertainpossible underwhether should be
accused. Fromtheforfear threats bewitnesses whoand to anonymous

and otherthat threatsCommissionmade by thethe enquiries appears
and witnessesvictimsdirected againstbehaviouraggressive occur

Thisincreasedand haveinfrequentlyrelatively great extent.tonot any
findinganotherdoessuchintroducingagainst asmeasureaargues

aggressiveandthe threatsthatundertaken, namelystudiesfrom the
againstdirectedprimarilywhich doesbehaviour personsareoccur

Makingrelationship.had,hasaccused has,whom thewith aor
suchinprotectionprovidethereforewouldpossibleanonymity not

underthatanonymityprovisionobjectionA tostrong onacases.
would often becomewitnessesof victims andidentityquestioning the

conceal thatwould havewhoadvocates,defenceknown toto
situationconflictintotherebyandfrom their clientsknowledge acome

thefact thatand theforegoing,of thethe lightthe latter. lnvis-â-vis
fullrightpartiesand the toaccessibilityprinciple of public to access

thereaside unlessbeshouldthatmaterialproceduralthe setnotone
doesCommissionthedoingforexceptionally strong so,reasonsare

therecommendinginjustifiedwould beconsider that presentatnot
victims.andfor witnessesof anonymitypossibility

registration,nationalofinthreatenedProtection for matterspersons
despiteoriginal addressofof registrationretentionexample,for an

beenhasbe keptwhichaddress secret,removal toto a new
forceintoenteredwhich, for theprovisionsimproved by part,most

wherestill arisedifñcultiesNevertheless,1998.1 January canon
theparticular,Incivilinvolved inthreatened cases.persons are
thepossibleonly beof thedeterrnination courtcompetent may

Commissionrevealed. Theaddresspersonsthreatened new
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recommends, therefore, that the protection of threatened bepersons
further improved by the addition of special provisions theon
determination of furtherthe in civilcompetent court cases.
proposed that possibility should be introduced for threatened personsa
who have ñctitious beobtained personal identity registrations to
reimbursed for ofthe incurred in connection with changeexpenses a
identity.

Crime fromprevention the victims standpoint

Since much hasthe Commission began its work in June 1995
happened presentedconcerning crime prevention. The hasgovernment

national crime which takes the questionpreventiona programme up
workinter alia of crime prevention work andthe connection between

beenbehalf of victims of crime. special committee hasA set toon up
implement the crime prevention The Commission wishesprogramme.

ofemphasise the importance of considering the situation of victimsto
activities and thatcrime when developing crime prevention assumes

this of work will bear in mind thecommittee in the itscourse
ofcrime have for victimsthat preventionconsequences measures can

workprevention andcrime. Since there connection between crimea
Commission that itsimprove the situation of victims, the notesto

preventive effect.proposals be said have crimetocan a

recommendationsFinancial of the Commissionsconsequences

the CommissionThe majority of the recommendations made by can
noteworthy Thebe carried through without entailing expense.any

organisations would beproposed increase in voluntarygrants to
Fundñnanced offenders theby increase in the fee payable by toan

of the Commissionsfor Victims of Crime. The total effect
situation of victimsrecommendations, namely improvement in thean

for societysof crime, be expected have positiveto consequencescan
numberin thein general through, for instance, decreaseeconomy a

sufferingof theduration of periods sick leave. A reductionand on
enhancedcrime andendured those have exposedby who been to an

inbe measuredof life for them advantages thatquality cannotare
oftenns money.
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Författningsförslag

till ändring i 1988:609l Förslag lag lagenom om
målsägandebiträde

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1988:609 målsägande-omom
biträde

dels lagens rubrik skall ha följande lydelse,att
dels följande lydelse,1-4, 7 och 8 §§ skall haatt

ochdels det lagen införas fyra paragrafer, 1 a-1i skallatt cnya
5a§§.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

målsägan-målsägan- 1988:609Lag 1988:609 Lag omom
och Stödpersondebiträde debiträde

1
biträde förinletts skall särskiltNär förundersökning har ett

målsäganden förordnas i målmålsägandebiträde om
uppenbartbrottsbalken, det intebrott enligt 6 kap. är attom

målsäganden sådant biträde,saknar behov av
vilket fängelse kanbrott eller kap. brottsbalken, på2. enligt 3 4

försök, förbe-följa, brottsbalken ellereller enligt 8 kap. 5 eller 6 §
tillhänsynsådant brott, det medredelse eller stämpling till om

eller andrarelation till den misstänktemålsägandens personliga
sådant biträde,målsäganden har behovomständigheter kan antas att av

fäng-brott på vilketenligt brottsbal-brott annatannat
medkan följa, detelseken, vilket fängelse kan om

målsägandenshänsyn tillfölja, det med hänsyn till per-om
övrigaförhållanden ochsonligamâlsägandens personliga för-

omständigheter kanhållanden och övriga omständig- antas att
särskiltmålsäganden harheter kan målsäganden ettantas att

sådant biträde.starkt behovhar särskilt starkt behovett avav
sådant biträde.

1 1994:59.Senaste lydelse
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§1 a
harförundersökningNär

lämpligkaninletts personen
hjälpstöd ochförordnas som

målsågandeåtstödperson som
påmål brotthöras iskall om

följa,fängelse kanvilket om
behovmålsäganden har ettav

sådant stöd.

I b §
efterlevande make,Har sam-

moderfader,bröstarvinge,bo,
dö-till någonsyskoneller som

hänsynbrott meddats genom
förhållandenpersonligatill sina

omständigheterandraeller
målsägandebiträdebehov ettav

förord-biträdesådantskall ett
harförundersökningnärnas

inletts.
också förstycket gällerFörsta

förstödpersonförordnande av
efterlevande.

enligtförordnandeFör ett
övrigtgäller iparagrafdenna
förbestämmelser ettsomsamma

stöd-ellermålsägandebiträde
målsägande.åtperson en

1 §c
stöd-ochMålsägandebiträdefår förord-Mâlsägandebiträde

högreförordnas ifåråklagareni högre rätt, personomnas
denelleråklagarentilltalade harden rätt,eller över- om

domenöverklagattilltalade haransvarsdelen.iklagat domen
ansvarsdelen.i
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Mâlsägandebiträde får inte Målsägandebiträde eller stöd-
förordnas sedan åklagaren har får förordnas sedaninteperson
beslutat allmänt åtal inte åklagaren har beslutat all-att att
skall väckas eller sådant åtal åtal inte skall väckas ellermäntatt
skall läggas ned. sådant åtal skall läggas ned.att

skallMålsågandebiträdet skall Målsågandebiträdetta
till målsågandens målsäganden med föraintressen bistå attvara
i målet lämna stöd och talan enskilt anspråk isamt an-om
hjälp till målsäganden. ledning brottet, detta inteav om

Målsågandebitrådet åklagaren. Målsägande-skall görs av
bistå tillmålsäganden med föra biträder skall i övrigtäven taatt
talan målsågandens ienskilt anspråk i intressenom varaan-
ledning brottet, detta målet och bistå målsägandeninteav om

skadeståndåklagaren. med få tilldömtgörs att utav
lämna stöd och hjälp isamt

behovden mån målsågandens i
tillgodosesdet avseendet inte av

stödperson.en
uppgift Målsägandebiträdets ochMålsägandebiträdets

kvarstårkvarstår uppgifttalan avskilts stödpersonensäven om
talan avskilts enligt 22enligt 22 kap. § rättegångs-5 även om

balken rättegångsbalken förför handläggas kap. 5 § attatt som
särskilt målsärskilt mål enligt reglerna för handläggas som

för tvistemål,tvistemål, såvida målet enligt reglernainte
inte handläggshandläggs enligt kap. d§ såvida målet1 3
d § rättegångs-rättegångsbalken. Målsägande- enligt kap. 3l

ochbiträdets uppgift kvarstår också Målsägandebiträdetsbalken.
tingsrättens dom överklagas uppgift kvarstårstödpersonensom

endast fråga enskilt domi också tingsrättensom an- om
språk. i frågaöverklagas endast om

enskilt anspråk.

2 1994:59.Senaste lydelse
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4§3
stöd-ellerMålsägandebiträdeförordnasMålsägandebiträde

på begäranförordnasellermålsägandenpå begäran avpersonav
detellermålsägandenanledning närfinnsdetnär an-annars

Vidtill det.anledningtill- finnsförordnandetVidtill det. nars
målsägandebi-förordnandeförsta stycketlämpas 26 § rätts- av

första26 §tillämpas1996: 1619. trädehjälpslagen styc-
rättshjälpslagen 1996:1619.ket

biträdeför sådantmålsägandebiträde och rätt attbytefrågaI avom
styckenaoch tredjeandra26 §tillämpasi sitt ställenågonsätta annan

rättshj älpslagen.
får ske,stödpersonByte av

det.skäl förfinnsdetom
stöd-ellerMålsägandebiträdetskallMålsägandebiträdet

entledigas,skallpåkallatentledigas, det är ompersonenom
tillmed hänsynpåkallatförhållandena itill detmed hänsyn är
detmålet ellerifinns förhållandenadetmålet eller annarsom

för det.skälfinnsskäl för det. annars
rättegångsbalkensmâlsägandebiträdefrågatillämpas iövrigtI om

rättegångsbiträde.regler om

§5 a
tillharStödpersonen rätt

medelallmännaersättning av
undervid förhörinställelseför

och rätte-förundersökningen
bestämmelserenligtgången som

meddelar.regeringen

3 1996:1644.Senaste lydelse
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7§4
Beslut stödpersonsom avser

fattas under förundersökningen
undersökningsledaren. Be-av

slutet skall prövas rättenav om
ntâlsäganden begär det.

Beslut frågori i Beslut i frågorövrigasom avses som av-
denna fattaslag I de i denna lag fattasrätten. rätten.av ses av
fall i 6§ får dock I de fall i 6§ fårsom avses som avses
målsägandebiträdet själv besluta dock målsägandebiträdet själv

utredning i utsträck- besluta utredning iom samma om samma
ning enligt 17 § rätts- utsträckning enligt §17som som
hjälpslagen 1996:1619 gäller rättshjälpslagen 1996:1619
för biträde vid rättshjälp. gäller för biträde vid rättshjälp.

8§
Bestämmelserna i 31 kap. Bestämmelserna i kap.31

rättegångsbalken skyldighet rättegångsbalken skyldighetom om
för den tilltalade eller för den tilltalade elleratt attannan arman
till återbetala kostnader kostnadertill återbetalastaten staten
för försvarare enligt för försvarare enligträttens rättenssom som
beslut har betalats allmänna beslut har betalats allmännaav av
medel gäller frågai medel gäller i frågaäven ävenom om
kostnader för målsägandebiträ- kostnader för målsägandebiträde
de. I mål där målsägandebiträ- och Stödperson. mål där mål-I
dets uppgifter kvarstår enligt sägandebiträdets och stödperso-
3 § andra gäller beträf-stycket uppgifter kvarstår enligtnens
fande kostnaderdessa bestäm- beträf-3 § andra stycket gäller
melserna i 18 kap. rättegångs- fande dessa kostnader bestäm-
balken för rättegångs-melserna i 18 kap.motpartsom ansvar
rättegångskostnader. balken för motpartsom ansvar

rättegångskostnader.

Denna lag träder i kraft juli 1999.den 1

4 Senaste lydelse 1996:1644.
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rättegångsbalkeniändringtill lag2 Förslag om

1023 kap.kap.l520kap. l10föreskrivsHärigenom att
skall harättegångsbalkenkap. 5 §och 49kap. 10 §4036 kap. 17

följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.10
1 §

därdeniallmänhettvistemål i är rätten ort,domstol iLaga
hemvist.svaranden har sitt

Är hemvist denhans orti Sverigefolkbokfördsvaranden anses som
föregående år.novemberfolkbokförd den 1handår var

sådanellerstiftelsesamfund,ellerföreningbolag,För annat annan
eller,har sittstyrelsen sätedärdenhemvistgälleinrättning ort,som

förvalt-därfinnes,styrelseellerbestämtstyrelsenför ärsäteom
sådanellerkommunfrågaiföres. Lagningen annanomsamma vare

menighet.
skolatdödedendärvid denDödsbo sökes rätt, svara.

riketellerinomsighemvistkänt utomickeDen äger varesom
Är ochmedborgaresvenskhanuppehåller sig.hansökes där

sökesokänd,uppehållsorthansriket ellersig äruppehåller han utom
sig.uppehållitellerhemvisthaftrikethan inomhan där senast
medgettsharOm personen

fingeradeanvända person-att
1991:483enligt lagenuppgifter

personuppgifterfingeradeom
kap.enligt 7sekretesseller om

1980:100sekretesslagen§15
folkbok-förgäller personens

väck-får talanföringsuppgijcter,
denvid idenne rättenmotas

hem-harkäranden sittdärort,
hemvist ikärandenSaknarvist.

vidväckastalanfårSverige
Stockholms tingsrätt.

1 1991:485.lydelseSenaste
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kap.20
15

hörs medMålsägande, hörs med Målsägande, somsom
anledning åklagarens talan, anledning åklagarens talan,av av
får åtföljas lämplig får åtföljas lämpligav person av en person

stöd underpersonligtpersonligt stöd stödperson rät-somsom
rättegången. tegången. sådanunder Sådan stöd- En somperson

skallhar kännedomhar kännedom rättenrätten omperson som
möjligt underrättasskall möjligt underrättas rätte-om omom om

gången.rättegången.om
målsägande-vissa fall kanvissa fall kan mâlsägande- II

Stödperson förord-biträde ochbiträde förordnas enligt lagen
1988:609enligt lagenmälsägandebiträ-1988 609 omnasom:

de. målsägandebiträde och stöd-
Målsägandebiträde skall person.

stöd-kallas till huvudförhandling eller Målsägandebiträde och
huvudför-sammanträde i där skall kallas tillrättenannat person

målsäganden eller målsägandens handling eller annat samman-
ställföreträdare skall målsägandenhöras. träde i därrätten

ställföreträ-eller målsägandens
skalldare höras.

23 kap.
10

anmodatundersökningsledarenVid förhör skall såvitt möjligt ett av
trovärdigt vittne närvara.

vittnebestämma någonUndersökningsledaren skall än ettom annan
hållsandra stycketfår förhör. enligt 18 §vid Vid förhör,närvara som

hans försvararepå den misstänktes begäran, har han och rätt att
Även skedet kanfår försvararevid förhör närvara,närvara. annat om

för utredningen.utan men
harMålsägandebiträdeMålsägandebiträde har rätträtt attatt

målsä-förhör medmålsä- vidvid förhör med närvaranärvara
gällerganden. Detsammaganden. Detsamma gäller enen

Stödperson, hansStödperson, hans närvaronärvaro omom
utredningen,till förinte till för utredningen. inte ärär menmen

stöd enligtpersonligtliksom ett
rättegångsbalken.kap. 15 §20

2 1994:420.Senaste lydelse
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Är vårdnadenharår, bör denhörs under 15den omsomsom
förskeförhöret, det kanvidhonom närvarande utan menomvara

utredningen.
vidförekommitvadfår förordnaUndersökningsledaren att som

förhör inte får uppenbaras.

36 kap.
17

förhöret,åberopatdenskall inledasvittnesförhörEtt part somav
förstskall vittnetförhöretVidinte bestämmerrätten armat.om

med stödbehövs,dethand eller,tillfälle påberedas att avomegen
i sammanhang.berättelsefrågor sin ettavge

inteOmhöra vittnet.få tillfälleskall sedan motpartenMotparten att
ledabehövs, böranledning rätteneller detnärvarandeär annanom av

förhöret.denna del av
ochDärefter får rättenDärefter får och parter-rätten parter-

tillfrågorytterligareställafrågor tillytterligareställa nana
åberopatvittnet. Denåberopatvittnet. Den part sompart som

tillfå tillfälleförstbörförhörettillfälle tillförst fåförhöret bör
Även målsägandedetta.detta. somen

ställaharför talan rättinte att
till vittnet.frågor

skall dettaförhöret,båda åberopatellerHar ingen parternaav
någonlämpligaredet inteinledas är parternarätten, att avomav

inleder förhöret.
för derasform ellerinnehåll, sin sättetsittFrågor, genomsom

detställasinte änfårtill visstframställande inbjuder annat omsvar,
månundersöka i vadförbehövsandra stycketförhör enligtvid att

Rättenhändelseförloppet.verkligamed detvittnets berättelse stämmer
ellersaken ärtillinte höruppenbartfrågor,skall avvisa somsom

otillbörliga.förvirrande eller sättannat

40 kap.
§10

sakkunnig höresDå munt-Då sakkunnig höres munt-
förhöretföretagesligen,förhöretföretagesligen, avav

måtillståndMed rättenstillstånd må rätten.Med rättensrätten.
sakkunnig hörasdock parter-sakkunnig hörasdock parter- avav

och ägeRätten parternaochRätten ägeparterna na.na.
sakkunnige.till denfrågorställasakkunnige.frågor till denställa

Även intemålsägande somen

3 1987:747.lydelseSenaste
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får ställa frå-för talan måleti
till denne.gor

ellerskall avvisa frågor, uppenbart höra till sakenRätten som
förvirrande otillbörliga.eller eljestärosom

finnerHar den sakkunnige avgivit skriftligt utlåtande, må, rättenom
det lämpligt, utlåtandet helt eller delvis uppläsas.

49 kap.
5

tingsrätten i beslutettingsrätts beslut får överklagas särskilt,En om
försvarare eller ogillatavvisat ombud, biträde ellerett ett en

yrkande detta,ett om
få delta i rättegången2. ogillat yrkande tredje attett sommanav

fråga enligt 13 kap. 7 §intervenient eller målsägande eller prövat om
käromål,Övertagande ettav

skriftligt bevisframförelagt eller någon läggapart attannanen
vidbesiktning ellereller tillhandahålla föremål för elleratt syn

tryckfrihetsför-andra stycket 4 eller 5prövning enligt 3 kap. 3 §
yttrandefrihetsgrund-andra stycket ellerordningen eller 2 kap. 3 § 4 5

uppgift därlagen synnerlig viktfunnit det att avsesen somvara av
sanningsför-förhör med underlärrmas vid vittnesförhör eller parten

säkran,
ellereller häkteutdömande förelagt vite4. frågaprövat en om av

skyldighet för någonrättegångenför förseelse i eller attom omansvar
rättegångskostnad,ersätta

medelförskott allmännafråga ersättning ellerprövat aven om
förskott tillellertill eller ersättningmålsägande eller enskild part om

sakkunnig eller någonbiträde, försvarare, vittne, annan,
enligtåtgärdkvarstad ellerfråga i tvistemål6. prövat annanomen

kap. 5enligt 24brottmål häktning, restriktioner15 kap. eller i om
omhändertagande enligt25-28 kap. elleråtgärd ia en som avses

28 kap. brottsbalken,
begäranavslagitbegäran7. avslagit omenen om

för-till biträde ellerbiträde eller försvarare eller Stödperson,
sådant uppdragsådant någon eller tilluppdrag utsett svarare

föreslagit, någon änän partenutsettparten annanannan
föreslagit,

rättshjälpslagenrättshjälp enligtfråga gäller8. prövat en som
eller1996:1619 fall i 5i änannat avsessom

4 Senaste lydelse 1996:1624.
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åberopatsersättning till vittnebegäranavslagit9. att avsomomen
andra24 §medel enligt 36 kap.skall utgå allmännaenskild part aven

stycket eller
avräkningbrottsbalkenkap.fråga enligt 3310. prövat avomen

frihetsberövanden.vissatiden för

juli 1999.i kraft den llag träderDenna
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3 tillFörslag lag ändring i äktenskapsbalkenom

föreskrivsHärigenom 3 § äktenskapsbalken skall ha14 kap.att
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 kap.
3 §

Äktenskapsmâl Äktenskapsmâltas tas upp avupp av
tingsrätten den där kvinnani den där kvinnan tingsrätten iort ort
eller har sitt hemvist. eller har sitt hemvist.mannen mannen
Har ingen dem hemvist här iingen dem hemvist här i Harav av
landet, målet eller har den makeStock- landettas upp av som
holms tingsrätt. medgettshar hemvist här att

använda fingerade personupp-
gifter 1991:483enligt lagen

personuppgifterfingeradeom
enligteller gäller sekretess

sekretesslagen7kap. 15 §
för den makens1980:100

folkbokföringsuppgzfter, tas
Stockholms tings-målet avupp

rätt.

träder i kraft den juli 1999.Denna lag l
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föräldrabalkenändring itillFörslag lag4 om

skall haföräldrabalken17§6 kap.föreskrivsHärigenom att
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

6 kap.

ellervårdnadFrågorvårdnad ellerFrågor omom
i denrätteni den umgängerätten tasumgänge upp avtas upp av

hemvist.har sittdär barnethemvist.har sittdär barnet ortort
medgettsbarnetHar attfrågor kanSådana även an-tas upp

personuppgifterfingeradevändaäktenskapsmål.samband medi
1991:483lagenenligtbehörigfinns någonOm det inte om

ellerpersonuppgifterfingeradefrågornadomstol, tas upp av
kap.enligt 7sekretessgällerStockholms tingsrätt.

1980:100sekretesslagen§15
folkbokföringsupp-barnetsför

frågorsådanagifter tas avupp
kärandendärdenirätten ort

denneeller,hemvisthar sitt om
Sverige,ihemvistsaknar av

FrågorStockholms tingsrätt. om
kanochvårdnad umgänge tas

äkten-samband mediävenupp
finnsintedetskapsmål. Om

domstol,behörignågon tas
Stockholmsfrågorna avupp

tingsrätt.
andra10 b §10 §§ochi 4-8vårdnad samtFrågor avsessomom
i denhandläggsi 15 §frågorstycket umgänge avsessamt somom

vårdnadunderStår barnettvistemål.förföreskrivenordning ärsom
iföräldrarna överensochdem ärellerföräldrarnabåda en avav

ansökan.väcka talanfår desaken, gemensamgenom
förgällerÖvriga ordningi denhandläggsvårdnadfrågor somom

domstolsärenden.
yrkasbarnetförunderhållsbidrag utanvårdnad kanmålI om

stärrming.

1 1994:1433.lydelseSenaste
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mål huvudför-Dom i vårdnad eller får meddelasumgänge utanom
handling, i saken.är överensparternaom

Denna lag träder i kraft den juli 1999.1
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Förslag till5 lag ändring i lagen 1991:483om om
fingerade personuppgifter

Härigenom föreskrivs fingerade7 § lagen 1991:483att om
personuppgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Rikspolisstyrelsen fåttskall bistå den har medgivande attsom
använda fingerade personuppgifter vid kontakter med andra myndig-
heter och i övrigt lämna den hjälp krävs, den enskildessom om
hjälpbehov inte kan tillgodoses sätt.annat

Rikspolisstyrelsen får skäligi
omfattning tillerkänna den per-

medgettshar attson som an-
personuppgiftervända fingerade

för de kostnaderersättning som
följdkan ha uppkommit till av

medgivandet, den måni ersätt-
kan utgå påning inte annat

sätt.
Rikspolisstyrelsens beslut i

påersättningsfrågan skall be-
enskildedengäran prövas avav

Stockholms tingsrätt. Begäran
skallsådan prövningom en

Rikspolisstyrelsen,hosgöras
så fall skall överlämnaisom

ärendet till rätten.

kraft juli 1999.Denna lag träder i den l

1 Senaste lydelse 1997:988.
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förordningenändring iförordningtill6 Förslag om
besöksförbudtillämpningen lagen1988:691 omavom

till-1988:691förordningenföreskrivs 4 §Härigenom att om
lydelse.följandeskall habesöksförbudlagenämpningen omav

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4
besöksförbudbeslutmeddelaråklagaredomstol ellerOm omenen

beslutetskall kopiabeslut,sådant genaständrarellereller häver ett av
helt ellerförbudetdärpå denpolismyndighetentillsändas ort

gälla.huvudsakligen avses
ärendeiOm ettparterna om

besöksförbud har gemensamma
förbudetellerbarn ettavserom

beslutetkopiaskallbarn, aven
social-tillsändas ävengenast
barnetdärpå dennämnden ort

huvudsakligen vistas.
frågaRikspolisstyrelsen itillrapporteringBestämmelser omom

rättsväsendets1970:517förordningenibesöksförbud finns om
beslutregistreringBestämmelserinformationssystem. omavom

efter-och1969:38polisregisterkungörelsenfinns ibesöksförbud
1969:293.lysningskungörelsen

i
L
i juli 1999.denkraft 1träder iförordningDenna

2 1996:86.lydelseSenaste
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till ändring i 1987:7137 Förslag lag lagen omom
homosexuella sambor

homosexuella samborHärigenom föreskrivs lagen 1987:713att om
följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förhållande,i homosexuelltOm två bor tillsammans ettpersoner
följande ochfråga sambor enligt lagarskall vad gäller isom om

bestämmelser tillämpas på de homosexuella samborna:även
hem,lagen 1987:232 sambors gemensammaom

2. ärvdabalken,
jordabalken,
10 kap. 9 § rättegångsbalken,4.

första utsökningsbalken,4 kap. 19 § stycket5.
sjundeoch punkt 3första nionde stycket19 § stycket, punkt 1

och3 b 4stycket anvisningarna till 31 § punkterna 3samt ava,av
kommunalskattelagen 1928:370,anvisningarna till 33 §

och gåvoskatt,lagen 1941:416 arvsskatt7. om
bostadsrättslagen 1991:614,

okända borgenärer,lagen 1981:131 kallelseom
1970:988,fastighetsbildningslagen10. kap. 18 § tredje stycket5

insiderlagen 1990:1342,11. 10 §
tredje stycket vallagenoch 8 §kap. tredje stycket12. 14 3 4 §

1997:157,
kyrkofullmäktigeval,1972:70413. 36 § första stycket lagen om

m.m.,
fall,i vissabrevröstning14. 4 § lagen 1997:159 om

bostad,uppskovsavdrag vid bytelagen 1993: 146915. avom
§§och 812 kap. 7kap. och 16 §§,16. 10 kap. 18 11 15

föräldrabalken,16 kap. 7 och 9 §§samt
säkerhetsskyddslagen17.säkerhetsskyddslagen17.

1996:627,1996:627, samt
1996:123118. lagenlagen 1996:123118. omom

för fastighets-skattereduktionskattereduktion för fastighets-
1997-2001fall vidskatt i vissaskatt vissa fall vid 1997-2001i

års taxeringar,års taxeringar. samt

1 Senaste lydelse 1997:775.
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1988:609lagen19. om
stöd-målsägandebitrâde och

person.
skallsambornabestämmelserellerdessa lagarFörutsätter att vara

samborna.homosexuellaockså degäller detogifta,

1999.julikraft den 1träder ilagDenna
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8 Förslag till lag ändring i lagen 1994:419om om
brottsofferfond

Härigenom föreskrivs § lagen 1994:419l brottsofferfondatt om
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den döms för för ellereller Den dömsett ettsom som
flera brott skall, fängelse flera brott skall, fängelseom om
ingår i straffskalan för straffskalannågot ingår i för någotav av
brotten, i domen åläggas brotten, i domen åläggas attatt
betala avgift 300 kr. betala avgift på 500 kr.en en
Detsamma gäller fråga frågaDetsamma gällernär närom om

för brott för brott tastasansvar upp av ansvar upp av
åklagare strafföreläggan- åklagare strafföreläggan-genom genom
de. de.

Avgift skall inte pâföljdseftergift meddelas.tas ut om

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den juli 1999.l

brott har före ändringens ikraftträdande gäller inteFör begåttssom
den högre avgiften.
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9 Förslag till ändring i socialtjänstlagenlag om
1980:620

skallHärigenom föreskrivs det i socialtjänstlagen 1980:620att tas
in paragraf, 8 följande lydelse.en ny a av

lydelseFöreslagen

8 §a
bör verka förSocialnämnden

har drabbatsdenatt avsom
och den hjälpbrott får det städ

brottsdrabbadeden perso-som
anhöriga be-liksom dennesnen

häver.

juliDenna lag träder i kraft den l 1999.
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i brottsskadelagentill ändring10 Förslag lag om
1978:413

1978:413 skallbrottsskadelagenföreskrivs det iHärigenom tasatt
följande lydelse.paragraf, 18in aven ny

lydelseFöreslagen

18 §
dentillmed hänsyndetOm

omedel-skadelidandes behov av
skäl,synnerligahjälp finnsbar

heltbrottsskadeersättningenfår
förskott.betalas idelviseller ut

juli 1999.kraft denträder i 1lagDenna
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ll Förslag till förordning ändring i förtmder-om
sökningskungörelsen 1947:948

Härigenom föreskrivs 13 13 b § och 14§ förunder-att a
sökningskungörelsen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l3a§
Målsäganden skall möjligt Målsäganden skall möjligtom om

underrättas åklagaren underrättas åklagarenatt attom om
under vissa förutsättningar kan under vissa förutsättningar kan
föra talan enskilt anspråk i föra anspråk italan enskiltom om
anledning brott och möj- anledning brott och möj-av om av om
ligheterna få ersättning enligt ligheterna ersättning enligtatt att
brottsskadelagen 1978:413. I brottsskadelagen 1978:413. I
samband därmed bör också på samband därmed bör också på
lämpligt upplysning lämnas länmaslämpligt upplysningsätt sätt

de regler gäller för de regler gäller förom som om som
handläggningen sådana handläggningen sådanaan- an-av av

Är Ärspråk. språk. detbrottet sådant det brottet sådantatt att
kan komma i fråga förordna kan komma i fråga förordnaattatt
målsägandebiträde enligt lagen målsägandebiträde eller stöd-
1988:609 målsägandebiträ- enligt lagen 1988:609om person
de eller meddela besöksför- målsägandebiträde ochatt om
bud enligt lagen 1988:688 Stödperson eller meddelaattom
besöksförbud, skall målsägan- enligtbesöksförbud lagen
den så möjligt under- besöksförbud,1988:688snart som om

de regler gällerrättas skall målsäganden så snartom som som
för förordnande målsägande- möjligt de reglerunderrättasav om
biträde eller meddelande gäller för förordnandeav avsom
besöksförbud. och stöd-målsägandebiträde

be-eller meddelande avperson
söksförbud.

Målsäganden skall Målsäganden skall i lämpligi lämplig
utsträckning information utsträckning informationges omom ges
reglerna stödstödperson reglerna personligti 20om om
kap. kap.15§ och 23 kap. 10§ enligt 20 kap. 15 § och 23

rättegångsbalken,rättegångsbalken, möjlig- 10 § omom

1 Senaste lydelse 1997:411.
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rättshjälpfåmöjligheternarättshjälp ochfåheterna attatt
enligtrådgivningoch rätts-rättshjälpsla-rådgivning enligt

1996:1619hjälpslagenvilka1996:1619 samtsamt omgen
organisa-myndigheter,vilkaochorganisationermyndigheter, om

kan lämnaandraochoch tionerstödkan lämnaandra somsom
hjälp.ochstödhjälp.

13b§2
tillfrågasskallMälsägandentillfrågasMålsäganden skall

bli under-villeller honhanunder-vill blihan eller hon omom
förun-besluträttadförun- atträttad beslut att omomomom

inledasskallintedersökninginledasskalldersökning inte
förunder-inleddellerinledd förunder-eller attatt enen

beslutned,skall läggassökningbeslutskall ned,sökning läggas
ellerskall väckasåtalskall väckas, attåtal inte attatt omom
tidpunktskall väckas,intehuvudförhandling i åtaltidpunkt för

måletihuvudförhandlingförmålet.dom imålet samt
målet.idomsamt

skallinteåtaleller beslutasnedförundersökning attLäggs en
för brottetmisstänktskäligenhörtsskall denväckas, somsom

underrättas
. ellerväcktsåtal harBeslutförundersökningBeslutas attatt

skallförundersökning inteinledas ellerskallinte att atten
för-inleddinledas ellerskallförundersökninginledd att en
nedskall läggasundersökningåtal intened ellerläggas att

väckas,skallåtal inteunderrättelse ellerväckas, skallskall att
mål-tillskeunderrättelseskallmålsägandeske till angettsom
ellerbrottetsägandeenskiltanmälteller angettbrottet som

anled-anspråk ienskiltanmältbrottetanledninganspråk i av
begärtellerbrottetunderrättad. ning attblieller begärt att av
denunderrättad. Harbliövertagit målsä-denHar somsom

anspråkmålsägandensövertagitanmälananspråk gjortgandens
enskiltanmälangjortanspråk, skallenskilt även an-omom

under-hanskallspråk, ävenunderrättas.han
rättas.

beslutvidintebehövsstycketandraenligtUnderrättelse av
förunder-nedläggaellerinledaintepolismyndighet att enattom

2 1994:429.lydelseSenaste
3 1996:469.lydelseSenaste



Författningsförslag 61SOU 1998:40

sökning, utredningen inte lett så långt någon varit skäligenattom
misstänkt för brottet. Underrättelse till målsäganden skall dock alltid
ske mâlsäganden har begärt det.om

Om myndighet, kommun, landsting kyrkligelleretten en en
kommun har handlägga disciplinärenden enligt lagenattsom
1994: 181 disciplinansvarl inom totalförsvaret, har gjortom m.m. en
åtalsanmälan, skall den gjort âtalsanmälan underrättasgenastsom om

åtgärd i andra stycket eller väckt åtal har lagtsatt etten som avses om
ned.

förordningDenna träder i kraft den juli 1999.1
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förordningeniändringförordningtillFörslag12 om
vittnen,tillmedelersättning allmänna1982:805 avom

m.m.

1982:805förordningen§ i5föreskrivsHärigenom omatt
följandehaskallvittnen,medel tillallmännaersättning m.m.av

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

fårtidsspillanförErsättningfårtidsspillanförErsättning
grundpåtill denbetalasgrundpåtill denbetalas avsomavsom

ellerinkomstmisterinställelsenellerinkomstmisterinställelsen
förlust.ekonomiskekonomisk förlust. görgör annanannan

tillbestämmasfårErsättningentillfår bestämmasErsättningen
denbeloppdetden motdet belopp svararmot somsom svarar

dock högstförlusten,faktiskadock högstförlusten,faktiska
eller,dagkronor300dag.300 kronor omperper

ersättningsberättigade ärden
Stödperson,förordnad som

dag.600 krhögst per
betalastidsspillanförersättningfårföreliggerskälsärskildaOm

utrikespåbosatttill den ort.belopp ärmed högre som

1999.julikraft den liträderförordningDenna

1 1988:323.lydelseSenaste
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13 Förslag till förordning ändring i förordningenom
1994:426 brottsofferfondom

Härigenom föreskrivs förordningen1 § 1994:426 brotts-att om
offerfond skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1
Bidrag från brottsofferfonden får förlämnas stödja forskning,att

utbildning, information och utvecklingsverksamhet gällerannan som
brottsofferfrågor och bedrivs ideella organisationer eller isom av
privat eller offentlig regi.

Bidrag får lämnas till löpande
verksamhet bara finnsdetom
särskilda skäl.

förordningDenna träder i kraft den l juli 1999.

1 Senaste lydelse 1995:348.
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förordningeniändringförordningtillFörslag14 om
målsägandebiträde1997:408 om

1997:408förordningen§§2 och 5föreskrivs omHärigenom att
lydelse.följandeskall hamålsägandebiträde

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

innehållerförordningDennainnehållerförordningDenna
tillämpningbestämmelsertillämpning avbestämmelser omavom

målsägan-1988:609lagenmålsägan-1988:609 omlagen om
stödperson.ochdebiträdedebiträde.

lagentillämpningVidlagentillämpning avVid av
målsägandebiträ-1988:609målsägandebiträ-6091988 omom:

och dennastödpersonochdeförordningoch dennade anses
biträdandeförordningpåjuristbiträdande somansesensom

advokatbyrå denpåjuristavlagtharadvokatbyrå den ensom
kunskapsprovdeavlagtharföre-harkunskapsprovde somsom

behör-förföreskrivitshartill do-behörighetförskrivits som
och hardomarämbetettillighetantecknatsharochmarämbetet

hosregisteriantecknatsadvo- ettSverigeshosregisteri ett
advokatsamfundSverigesanställd somkatsamfund somsom

byrån.påbiträdeanställdbyrån.påbiträde som

hartill denErsättninghartill den somErsättning som
enligtutredningvidmedverkatenligtutredningvidmedverkat

målsägan-1988:609lagenmålsägan-1988:609 omlagen om
be-Stödpersonochdebiträdeskäligttillbestämsdebiträde ett

Denbelopp.skäligttillstäms ettkostnadbelopp. Den angessom
§17i rätts-kostnadrättshjälpslagen§ angesi 17 som

skall1996:1619hjälpslagenberäknasskall1996:1619 ex-
mervärdes-exklusiveberäknasmervärdesskatt.klusive

skatt.
vidmedverkathardenförinställelseförersättningfråga somI om

ersättningberäkningbestämmelserna avtillämpasutredningen avom
vittnen.medel tillallmänna
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deskyldig lämnaför utredningbegär ersättningDen är attensom
Denskall kunna bestämmas.för ersättningenuppgifter behövs attsom

alltiduppdraget skalltid har lagts ned anges.som

juli 1999.kraft denförordning träder i 1Denna
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och arbeteUtredningens uppdrag1

Utredningsuppdraget1 l
.

de åtgärderutvärderadirektiven, bilagaskall enligtUtredningen
brottsofferområdet.påvidtagitstioårsperioden harden senastesom

fåbetydande svårigheterdetdirektiven föreliggerEnligt att en
brottsof-vidtagits påharsamtliga åtgärderöverblicksamlad över som

detutfallit. Det ärferomrâdet och hur de har storatt avanges
därinåtgärdernaekonomiska skäl, sättsbetydelse, inte minst attav

samord-måni möjligasteolika åtgärderochde verkligen behövs att
deredogörelse förinnehålla bredskall därförUtvärderingen ennas.

inriktasskallbrottsofferområdet och denvidtagits pååtgärder harsom
genomförda lagändringarnaeffekten desamladepå frågan hur den av

Enligtbrottsoffren.försituationenpåverkatövriga åtgärdernadesamt
påtillämpasregelsystemetbelysa hurdirektiven det viktigtär att

praktiken.ihar fallitlagändringarmyndighetsnivå, dvs. hur utm.m.
utvecklingytterligarebehovetbelysaUtredningen skall vidare av

kvinnojourer,ochbrottsofferjourerstödfunktionersådana t.ex.somav
liknandebrottsoffer påstöd tillmed lekmäni form ett system somav

börkrimininalvården. Detlekmannaövervakarna inomde s.k.sätt som
skulle kunnaBrottsoffermyndighetenenligt direktiven övervägas om

sammanhanget.ha roll i deten
ochundersöka görautredningsuppdragetVidare ingår i att en
medel. Denbrottsofferfondensanvändningenbedömning avav

vidtagnaochockså belysasskallverksamhetenbrottsförebyggande
brottsoffersyn-fråneffekterna analyserasredovisas ochåtgärder bör

punkt.
hotomfattningenundersökaskall motUtredningen även avom

gällerdetskettförändring har näroch någonm.fl. har ökatvittnen om
undersökautredningenskallVidareförekommer.hotdearten somav

medlösaskunnafimis skulleproblemvilken omfattning dei som
åtgärderomfattning andraoch i vilkenanonymitetmöjligheter till

krävs.
målsägandebi-utvärdera lagenockså i uppdragetingårDet att om

påförändringsförslageventuellai direktiventräde. Det attanges
harhur lagenundersökningföregåsområdet bör omnoggrannav en

praktiken.fungerat i
förändringarutvärdera deingåruppdragutredningens ävenI att
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tillbiståndrättsligttillmöjlighetenfrågagjorts ihar omsom
utlandsangelägenheter.brottsoffer i

lagenerfarenheternaundersökaocksåskallUtredningen omav
brottsoffersynpunkt.frånbesöksförbud

ochlagändringartillförslagdelämnaingår vidareuppdragetI att
anledningkanutvärderingenavseendeni andraförändringar gesom

måni denochredovisasskallkostnadskonsekvenserFörslagenstill.
förslagenfinansieringskallkostnaderökadeinnebärförslagen aven

påsiktehandförstai attskall arbetetdirektiven taEnligtanvisas.
desåomfördelning attinnebärlösningarfinna resursernaavensom

situation.brottsoffrensfrämjarbästanvänds på det sätt som

arbeteUtredningens1.2

januari 1996.den 1inleddesarbeteUtredningens
tiovidmedsammanträdenhafthar experternaUtredningen

två dagarsformihar skettsammanträdenaEtttillfällen. enavav
konferens.

tillfällen.vidreferensgruppenmedhar treUtredningen sammanträtt
BrottsofferjourernasförföreträdareingåttharreferensgruppenI

Psyko-Sverige,iKvinnojourerförRiksorganisationenriksförbund,
miss-kvinnorförUppsalaiRikskvinnocentrumlogförbundet, som

StockholmiABLänsförsäkringsbolagens samtvåldtagits,handlats och
dessaVidVarandra.Våga VärnabrottRiksorganisationen mot

deltagitförordnats ävendeförutomsammanträden har sompersoner
förRiksorganisationenfrånSvenssonoch PerHassel-CalaisEva

riksförbund.Brottsofferjourernasrespektivei SverigeKvinnojourer
omfattningenbl.a.bedömningförunderlagskaffaFör avomatt en

haroch vittnenmålsägandenandraochantalet hot övergrepp mot
åklagarmyndigheter,ochpolis-tillenkäterskickatutredningen

sammanställningAdvokatsamfund. Entill Sverigestingsrätter avsamt
2-5.bilagornafinns ienkätsvaren

ochbrottsoffer-samtligatillenkäterskickatvidareUtredningen har
frågordeflera ut-synpunkterinförkvinnojourer somatt av

i bilagasammanställdafinnsmed. Svarenarbetatredningen
samtliga krono-blandgenomförtsenkätundersökningVidare har en

syfteilagändring1994 årshur attundersökaförfogdemyndigheter att
fungerat.harskadeståndtilldömtfåmålsägandeförunderlätta ut ettatt

9.1.2.avsnittredovisas ienkätundersökningDenna
Svenskastift inomsamtligatillskrivithar vidareUtredningen

riksorganisation,MansjourersSvenskaFrälsningsarmén,kyrkan,
SverigesSamhället BRIS,IRättriksförbund, BarnensRädda Barnens
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för upplysningarKvinnojourers riksförbund och Barnombudsmannen
förbrottsofferinriktat bedrivs i organisationernaarbete samtom som

få in synpunkter till utredningen.att
lagstiftningsyfte våra nordiska grannländersI undersökaatt om

behandlingen har utredningen inhämtatmålsägande och vittnenav
Upplysningarnaupplysningar från respektive lands Justitiedepartement.

finns sammanställda i bilaga
Sociolo-ñl. Ingrid Sahlin,Vidare har utredningen uppdragit dr

brottsoffersbl.a.giska universitet, undersökainstitutionen, Lunds att
mâlsägande-erfarenheterna besöksförbud och lagenlagen omav om
Brottsoffersmâlsägandebiträde:Besöksförbudbiträde. ochRapporten

avsnittpresenterad ierfarenheter finns bilaga 8 och är närmaresom
4.3.3.

lämnatjuni 1996enlighet direktiven har utredningen den 12I med
inledande arbete.utredningensredovisning till regeringenen om

remissyttrandeUtredningen har den 22 oktober 1997 överavgett ett
brottsskadeersättning DsNågra frågordepartementspromemorian om

1997:45. Yttrandet finns bilagasom
vidNämndemannaföreningenUtredaren har vid årsmötet för

föredragåhörtfebruari 1996Norrköpings tingsrätt den 29 ett
Norrköping.Frideborg, ikvinnovåldsprojekt, projektangående ett

seminariumdeltagit i RiksâklagarensUtredningen har grovaom
konferensKöpmannaförbundets1996,våldsbrott den 10-11 april

Brottsoffer-1996,april"Crimes against Retail Business" den 17
1996,aprilden 19-20nordiska konferensjourernas riksförbunds

Brottsofferjourernasanordnad"Brottsoffer i fokuskonferensen av
brottsoffersemina-augusti 1996,denriksförbund i Södertälje 15 ett

19i Lund denKriminalvetenskapligt Nätverkrium anordnat av
brottsofferforskningseptember 1996, seminarium arrangeratett avom

1996,oktoberStockholm den 16Brottsoffermyndigheten i ett
Brottsoffer-anordnaträttsprocessenseminarium "Brottsoffret i -av

SverigesDomstolsverket,Riksâklagaren,jourernas riksförbund,
1996novemberden 12BrottsoffermyndighetenAdvokatsamfund och

i Göteborg.
före-Sjösten harsekreterare MatsUtredningens tidigare som

seminariumriksförbundsBrottsofferjourernasdragshållare deltagit i
Brottsoffer-och iapril 1996fokus" Lund den 23"Brottsoffret i i

den 19Stockholmordförandekonferens ijouernas riksförbunds
september 1996.

England dentillstudieresahar företagitVidare har utredningen en
CombinedCroydondärvidbesökteUtredningen2-5 december 1996.

Knightbridge CrownServiceWitnessCourt Center, Victim Support at
CriminalScotland YardNational Office, NewVictim SupportCourt,
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VictimsandProcedureOfficeoch HomeUnitProtectionJustice
Unit.

vidföredraghållitharutredareni ochdeltagitharUtredningen
HelsingborgBrottsofferdag iBrottsofferjoursföreningsHelsingborgs

1997.januari28den
vittnen"Vittnesstöd Utanseminariumdeltagit iharSekreteraren ett

20riksförbund denBrottsofferjourernasanordnaträttegång"ingen av
Göteborg.ifebruari 1997

Brottsof-medsammanträdenvidnärvarandevaritharUtredningen
dennämndmyndighetensmedochapril21råd denfennyndighetens
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SymposiumInternational9thdeltagit iutredningen onVidare har

1997.augusti25-29denNederländernaAmsterdam,Victimology i
förmed ettsarnmanträffat representanterocksåharUtredningen

1997.juniden 11försäkringsbolagendeantal störreav
ipoliserutbildningvidföredraghållitharSekreteraren av

1997.september25denPolishögskolanbrottsofferfrågor
seminariumföredraghållitoch ettdeltagit iharUtredaren
Jönköping.i1997novemberden 14Rättsprocessen"iBrottsoffret

iriksförbundBrottsofferjourernasarrangeradesSeminariet av
Riks-Domstolsverket,Brottsoffermyndigheten,medsamverkan

Advokatsamfund.Sverigesochåklagaren
bl.a.medkontakterhaftgångarbetetsunderharUtredningen

Kriminalvärdsstyrelsen,Domstolsverket,Brottsoffermyndigheten,
ochRättshjälpsmyndighetenRiksskatteverket,Rikspolisstyrelsen,

140.1995:dir.Tvångspsykiatrikommittén
utredningentillaugusti 199622denbeslutharRegeringen genom

MâlsägandebiträdeDomstolsverkets enöverlänmat rapport -
1996:2,DV-rapportmålsägandebiträdelagenutvärdering omav

ochmålsägandebiträden,tillersättningfrågor ensåvittutom omavser
Utrikes-upprättad1996,februari7daterad denpromemoria, av

lagen§enligt 4våldsbrottföroffertillbiståndetdepartementet aom
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utlandet.medborgare i1973: 137 ekonomiskt bistånd till svenskaom
utredningen.antal skrivelser tillVidare har regeringen överlärrmat ett

lämnats ioch skriftliga synpunkterTill utredningen har muntliga
i sittorganisationer,olika brottsofferfrägor från olika personer som

brottsofferfrágor enskildayrke kommer i kontakt med samt personer.

direktiv1.3 Generella

generellasärskilda utredare gäller vissakommittéer ochFör samtliga
konsekvenserredovisa regionalpolitiskadirektiv, nämligen direktiv att
1994:23,offentliga åtaganden dir.dir. 1992:50, pröva attatt

ochkonsekvenser dir 1994:142jämställdhetspolitiskaredovisa att
brottsförebyggandeoch detredovisa konsekvenser för brottsligheten

kapitel Brotts-Utredningen kommer i 11arbetet dir. 1996:49. om
redovisabrottsofferperspektivförebyggande verksamhet över-ettur

övrigtgenerella direktivet. Iinnefattar sistnämndaväganden detsom
uppdragetstillbeaktats med hänsynhar de generella direktiven men

särskildanâgrafunnit skälkaraktär har utredningen inte göraatt
beträffandeöverväganden dessa.
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2 Allmän bakgrund

Inledning2. 1

ibortglömdBrottsoffren eller mindrelänge gruppen mervar
uppmärksammadeslagstiftningellersamhället. Varken inom forskning

från 1980-taletSverige främstderas förrän tämligen isituation sent,
och framåt.

brottsofferdefinitioner begreppetredovisas olikaI detta kapitel av
förVidare redogörsoch utredningens användning begreppet.av

Våldskommissionensochcentralbyråns offerundersökningarStatistiska
NationernasDärefter behandlas Förentaofferrisker.redovisning av

rekommenda-Europarådetsochdeklaration brottsoffers rättigheterom
Av-straffrättsligai dention brottsoffers ställning processen.om

reaktioner hosavsnitt vanligaslutningsvis återfinns ett personerom
för brott.har utsatts ettsom

2.2 Brottsofferbegreppet

Utredningenpå olikabrottsoffer definieraskan sätt.Begreppet
fysiskabrottsoffer främstmed benämningeni betänkandetavser
avsnittvissabrott.drabbats Idirekt har ettavpersoner som

drabbadedirektkrets dedock vidarebehandlar utredningen änen
brott.har dödatsanhöriga till någont.ex. genomsom

saknasspråket. Detsvenskabrottsoffer relativt i detBegreppet är nytt
AkademiensSvenskaEnligtdefinition begreppet.officiell svensk aven

och brottdrabbas någotoffer "personordlista äratt som avenanges
ord,bådadessaKombinationen"förbrytelseförklaras avm.m.som

för förekomstenbeläggenbrottsoffer, saknas. förstaDedvs. begreppet
från årordboksredaktionAkademiensenligt Svenskabegreppet ärav

1970.
legaldefintion. Detbrottsofferfinns begreppethellerInte som

fårochrättegångsbalkeni bl.a.begrepp används varaansessomsom
begrepp,Dettamålsägande".brottsofferbegreppetdet juridiska"" är

8 §definieras i 20 kap.i avsnitt 4.1.1,beskrivs ingåendesom mer
begångetvilken brott"den, ärrättegångsbalkenfjärde stycket motsom
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lidit skada.därav blivit förnärrnad ellereller som
konstaterar begreppetBrottsoffrets 1995Christian Diesen rätt, att

brottsoffer.definition begreppetfunktionellmålsägande har änen mer
syftabrottsoffer i första handmed uttrycketEnligt Diesen torde man

personskada,skadahar drabbatspå enskild avperson, somen
användatill följd brott. Atteller sakskadapsykiskt lidande ettav
föreningför rån ellerbankbrottsoffer för ettutsattstermen ensomen

främmande.enligt Diesenförskingringhar drabbats synesav ensom
ochmålsägandebegreppenskillnad mellanpåpekar detHan äratt en

målsägandejuridiska kanbrottsoffer just därför att menvarapersoner
brottsof-ordetvardagliga användningenbrottsoffer enligt deninte av

till fysiskafer, begränsar sig personer.som
frånrättigheterbrottsoffrensdeklarationNationernasI Förenta om
liditharbrottsoffer "victims"1985 definierasår en person somsom

påtaglig försämringellerekonomisk förlustfysisk eller psykisk skada,
underlåtenhethandling ellergrundläggande rättighetersina genomav

kanlagstiftning. Enstraffrättsligastrider landetsmot ansespersonsom
gripits,identifierats,hargärningsmannenbrottsoffer oavsett omsom
mellanfinnsfarniljerelationvilkenåtalats eller dömts och oavsett som

ibrottsoffer omfattaroffret. ävengärningsmannen och Begreppet
ochbrottsoffretdirektamån närstående till detlämplig sompersoner

eller föroffretundsättaingripa förlidit skadahar attattattgenom
förhindra brott.

kriminali-föröktSterkerenorska utredningen stötteI den vern og
samlings-"offerbegreppet1992: 16 användstetsofre NOU som en

kriminelltförför har blivit övergrepp.beteckning dem utsatt ettsom
Åkerström litteratur-forskningenBrottsoffren iMalinEnligt en-

grundläggandehandlar denUniversitet, 1995studie, Lunds mest
traditionellfördessabrottsofferdefinitionen utsättsattomav
Brottsoffertillgreppsbrott.ochoffer för vålds-dvs. debrottslighet, är

brottslighet elleroffer förtill demassocieras inte är statenst.ex.som
deninriktningen ikritiseratforskare harkriminalitet. Vissaekonomisk

det flerpåpekat ärochbrottsofferforskningen ärnuvarande att som
demiljöförstöringbrottslighet, änoffer för ekonomisk somm.m.

brottslighet.offer för traditionellfaller
Även såledesochbrottsofferbegreppetlyckas definieramanom

vissauppkommerbrottsofferbetraktaavgöra är att somvem som
imänniskoruppfattningdenkomplikationer på grund somav

brottsoffer.egentligavilkaallmänhet har ärom som
withMaxfield CopingochSkoganamerikanska sociologernaDe

skrivitharreactions,1981neighborhoodIndividual andcrime: om
riktningvinklad ioftaoffret.perception Dennaallmänhetens ärom

fysiskt"oskyldiga, de ärdesårbaramot sommergrupper,mer
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förlora imindre benägna stå attack, de haratt emot mest atten som
bli offer och de vidtar försiktighetsåtgärder brott.att motsom

Christie har i sinDen norske kriminologen och sociologen Niels
artikel skrivit offret socialIdeal Victim 1986 typ somom som en

förrädaren.kan liknas vid andra sociala hjälten ochtyper t.ex.som
sjukakan den på för hjälpa sinMan gamla damen väg attse som

blir rånad manlig narkotikamissbrukare ettsyster somav en vuxen
idealtypiskt sådant offer.

idealoffer Christie åtminstone fem egenskaper,Ett har enligt
Offret är svagt.
Offret involverat i respektabel aktivitet.2. är en

för.Offret på till plats hon inte kan anklagas3. är väg en som
och kanförhållande till offret i överläge4. Gärningsmannen ivar

beskrivas i negativa termer.
offret.relation tillGärningsmannen okänd och hade ingen5. var

offretidealtypiskaförsta viktigt detDet för detär notera attatt
andradetidealtypiske gärningsmannen. Förkräver sin motpol den-

Christieexempel kan enligthar det idealtypiska offret sin Ettmotsats.
rånadtvivelaktig bar blirden berusade påsom envara unge mannen

det falleti med. finns inågra han har slagit sig slang Detav som
gått tillhan borde inte haför moraliska ansvarskrav;utrymme en

tagitborde intesådan inte ha blivit berusad, hanbar, han borde
kontakt icke-respektablamed osv.

Åkerströms människorsamtidigtlitteraturstudie framgårAv att som
verklighetenvisar det sig ihar associationeri allmänhet dessa att

oftakategorierna offer/gärningsmanutsträckningöverlappar i stor
visaroffer för brottsådana fallitvarandra. Vid undersökningar somav

kriminellainvolverade ivaritofta dessa tidigare hardet sig att
erfarenhetersjälvrapporteradeUndersökningaraktiviteter. avav

iför brottkriminella har varitkriminella visar också de storutsattaatt
utsträckning.

offer ochslående likheter mellanfinsk forskare har visatEn
Victimiologybeträffande våldsbrott Anttila,särskiltgärningsmän, --

Överlappningen mellancriminology, 1974territory ina new
och konstateratshar studeratsoffer gärningsmänpopulationerna och

VictimizationSteinmetz,Dijk ochockså beträffande inbrott van
of crime, 1983.measuring the volumeSurveys: Beyond

offer ochentydigtbildenMånga forskare har förmedlat ett enav
emellertidutvecklasvåldsincidenterflestaentydig gärningsman. De

finnsbåda Dekonflikt mellanfrån interaktion präglad parter.aven
tilloffrets delaktighet ochgjortockså vissa forskare har ansvarsom

belagt offretför hakritiseratssitt centrala Sådan studier harämne. att
skuld "victim-blaming".med
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definitionerolikafinnsframgår detredogörelsenAv att avovan
brottsofferbrottsoffer och ärbegreppet attatt ansevem somsynen

med begreppetbetänkandetihar valtUtredningenskiftande.är att
Juridiskaför brott.harfysiskbrottsoffer ettutsattssompersonavse en

direktfrämst denocksåDefinitionenomfattas inte. somavserpersoner
vidaredockbehandlasvissa avsnitt ävenbrottet. Ihar drabbats enav

Brottsof-brott.dödatshartill någonanhörigakrets, t.ex. genomsom
rättegångsbalkensmålsägande medkapiteli någrafer benämns

dock intebådaterminologi. De ärtermerna synomyma.
brottsoffer,det finnsmedvetenUtredningen är att grupper avom

särskildakrävakanhandikapp,med vissabarn ocht.ex. sompersoner
valtemellertidUtredningen har attoch åtgärder.överväganden

särskildaintesåledes över-generellt ochbrottsofferbehandla gör
brottsoffer.vissabeträffandeväganden grupper av

offerundersökningarcentralbyrånsStatistiska2.3

offerundersök-genomfört1978årcentralbyrån har sedanStatistiska
levnadsförhållandenaundersökningarderassamband mediningar av

harbl.a.ställts frågorharundersökningarnasi Sverige. I manom
för konse-haftfall hari såvad dettaochför vissa brottvarit utsatt

1992-1993årenavseendeofferundersökningenEnligtkvenser.
000480omkringSverigeettårsperioden idenunder personerutsattes

allvarligtsåvåldetdessa140 000cirkavåld eller hot. Förför varav
000och 45märkensynligakroppsskador ellerledde tilldet varatt

Cirkasjuksköterska.ellertandläkareläkare,besökaatttvungna
allvarligasåupplevdesvåldför hot310 000 utsattes somompersoner

rädd.blevfarligaeller att man
hothändelserochvålds-antaletuppskattasundersökningenEnligt

årsedanökninginnebär000. Dettaettårsperiod till 1 040under enen
50cirkamedgenomföras,börjadeofferundersökningarna1978, när

fjärdedelvid cirkadet baraUndersökningen visar är avatt enprocent.
med polisen.kontaktdethothändelseralla vålds- eller tassom

ålder, kön,bl.a.medvarieraroch våldför hotRisken utsättasatt
undersökningennationalitet.boendes ochfamiljeförhållanden,

våldför ärriskendär utsättasriskgrupperföljandepreciseras atttre
allmänheten.bredaför denbetydligt högre än

nöjeslivet.ideltarår,16-35Yngre män, som
bostads-ivåldförblirensamboende,oftaKvinnor, utsatta2. som

lägenheter.
personal inomochväktarepoliser,yrkesgrupper,Vissa t.ex.

kollektivtrafik.
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020 000 hushåll,Enligt undersökningen vidare omkring 1utsattes
för skadegörelse och25 under ettårsperiod stöld ellerprocent, en

storstadsom-polisen kontaktades hälften fallen. Hushållen ii drygt av
flerfamiljshusrädena de bodde i högredrabbade ochvärstvar som

i villa.drabbades oftare de boddeän som

Risken för brott2.4 utsättasatt

brottsoffer SOUVåldskommissionens betänkande Våld ochI
situationsoriente-ff. de s.k.1990:92 bl.a. följande 134s. omanges

söka förklarakriminologin förrade modeller används inom attsom
offerrisken.risken för brottvariationerna i utsättasatt

andrai högre gradhar benägenhetVissa individer änatten
våldsbrott etc.brottskritiska situationerantingen själva hamna i

stölder etc.. Sompå kritiskteller sina ägodelar sättettexponera
denlättillgängligadeoffer eller angreppsobjekt betraktas avsom

potentielle gärningsmannen.
förutsättningarinträffa måstebrott skallFör treatt ett vara

motiverad gärningsman,modeller: Enuppfyllda enligt dessa ett
förtillgängligtoffer angreppsobjekt dessutomlämpligt ärsom

för någonföremålsituationen integärningsmannen, dvs. äratt
övervakning.form kontroll eller yttreav

oftarevissa individerfaktorer det då änVilka görär attsom
högreför brottriskenhamnar i situationer där ärandra utsättasatt

ungefär följandefråga besvaraskan sätt.Denna
erhållerhangärningsmannendet förstaFör ettattatt anser

begåsitt Attutbyte eller värdetillräckligt ettstort angrepp.av
sida och defrån gärningsmannensinnebär risktagandebrott ett
alltid delarifrånlåt vi långtrationellaflesta brott är attvara

kanvärderationellt. Dettavadbrottslingarnas är varasomsyn
psykologiskt sommateriellt ochinbrott,materiellt vidsom ett
psykologiskt somvaruhus eller"tävlingssnattar" iungdomarnär

för demnågonupp"ungdomar på "spöarnär gäng stanett
misshaglig individ stan.

offretsskydda sig;offret har svårtdet andra krävsFör attatt
beroende på brottetsochsårbarhet. Konkreteller angreppsobj ektets

ochmuskelstyrkasåväldenna sårbarhetkaraktär kan avgöras av
ochsäkerhetsdörrarlås, larm,utseende förekomstenyttre avsom

bostaden.hundar i denskällande egna
Riskentillgänglighet.synlighet ochoffrets gradFör det tredje av

s.k. farligavistas iför givetvisfalla offer brott ökaratt om man
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tidpunkter där inslagetoch vidplatsermiljöer. Med detta menas
och dennormalthögregärningsmänpotentiella änär yttreav

offretsjälvfalletkritiskt blir detSpecielltkontrollen lägre.är om
elleromoraliskbetraktasi någon verksamhetsjälv deltar somsom

påbesökmängd aktiviteterbrottslig. kanDen somsenare avse en
med prostituera-eller kontaktersvarttaxiillegala klubbar, färder i

de.
komponenterför dessasammanfattande begreppSom treett -

talasynlighet/tillgänglighet brukarutbyte/värde, sårbarhet, man-
livsstil.dvs. offretsindividensom

bestämssammanhanget,härinnebörd, och i detTill sin konkreta
sådanaeller frånvaronaktiviteterde olikalivsstilbegreppet avav

fritidssysselsätt-skolgång, arbete,liv;vårt dagligapräglarsom
olikabl.apåverkasi sinAktiviteterningar, nöjesliv turetc. avsom

egenskaperfolkbeskrivandeellerindivid-,demografiska grupp-
farniljeför-ekonomi,utbildning, yrke,ålder, boende,kön,som

hållanden etc.
offrenpotentielladelivsstilsmönster hosdettavi så läggerNär

gärningsmänpotentiellatillgången påhurdet visarmot som
få bravi oftakanpå olika tiderområden ochi olikavarierar en

varierar.för brotthur riskernabild utsättasattav
anknytningvåldsbrottsligheten haranmäldaandel denEn stor av

påstäder,högre isåledesRiskerna störretill nöjeslivet. är
tillanslutningomedelbarsommartid och ihelger ochkvällstid,

sådantoffret förtypiskanöjeslokaler. Detoch andrarestauranger
sådana brott.vidtypiske gärningsmannenlik denvåld påtagligtär

stad.och bor iår större20-25ensamståendeEn är enman som
omgivenoch hanberusadsig, han ärförHan ärär avattute roa

ochför stölderriskenvi talar utsättaslikasinnade. När attom
viprylarmängdensjälvfalletskadegörelser år avossomgersom

båtar,bilar,detvälfärdsstatenmodernaden ärbetydelse. Istor
angreppsobjekten. Vartde ständigaoch cyklarmopeder ärsom

på dessaformnågonanmälstredje brott angreppavavsersom
objekt.

brottsoffersdeklarationNationernas2.5 Förenta om

rättigheter

principergrundläggandevissafrån år 1985deklarationenI somanges
gärnings-ersättning fråntillbrottsoffer, nämligenskall gälla för rätten

erforderligtillersättning från rättentillrätten staten,mannen,
dentillsocial hjälppsykologisk och rättenmateriell, medicinsk, samt
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egna processen.
deklarationen brottsoffer skall behandlas medI bl.a. att ettanges

Vidare börmedkänsla och respekt skyddas rättsordningen.samt av
kan fåså brottsoffer snabbt och enkeltskapas gott-ettsystem att

rättigheter och fågörelse. Brottsoffren skall information sinaomges
det stöd behövs under rättsprocessen.som

kroppsskada eller nedsattbrottsoffer har fått betydandeOm ett
ersättning frånoch kan få fullhälsa till följd allvarlig brott inteettav

offret. Stateneller från håll börgärningsmannen ersättastatenannat
avliditfall anhöriga till harbör vidare i sådana ersätta person somen

brott.eller blivit arbetsofönnögen genom
få den materiella,Enligt bör vidare brottsofferdeklarationen ett

eller påsociala hjälpmedicinska, psykologiska och annatstatenav
socialtjänstenrättsväsendet, hälso- och sjukvården,Personal inomsätt.

brottsoffer bör fåkontakt medliksom personal kommer iannan som
förutbildning brottsoffers behov och instruktioner ettatt garanteraom

omhändertagande.snabbt och lämpligt

rekommendationer2.6 Europarådets m.m.

brottsoffers ställning85Europarådets rekommendation No. R ll om
förfarandetstraffprocessuellai det straffrättsliga och antogs av

juni 1985.ministerrådet den 28
har främstbeaktar tidigareministerrådetInledningsvis attattanges

ochuppmärksammatsrättigheter igärningsmannens rättsprocessen
angelägetdärförbrottsoffren. Dettillräcklig hänsyn inte tagits är att
förfarandet.i rättsligabrottsoffrens intressen detpå olika tillvaratasätt
följa bl.a.medlemsstaternaMinisterrådet rekommenderar att

följande anvisningar.
medkänsla.medbrottsofferi bemötaPolismän skall utbildas att

fåmöjligheternabrottsoffretVidare skall polisen informera attom
hållaocksåPolisen skallekonomisk hjälp.praktisk, juridisk och

förundersökningen. För-resultatetbrottsoffret informerat avom
förlusterskador och andraredovisa deundersökningen skall som

brottsoffret tillfogats brottet.genom
åtalsfråganfatta beslut iinte skallVidare åklagaren utanattanges

rekommenderastill ersättning. Det ävenbrottsoffrets rättövervägaatt
fömndersökningen.beslut underolikamälsäganden informerasatt om

beak-ske medbrottsoffret skallmedförhörenDet även attanges
värdig-rättigheter ochsituation,personligatande hans eller hennesav

liknandeellervårdnadshavarelämpligt börhet. Om det möjligt ochär
handikappade.sjuka ellerförhör med barn, psykiskvidnärvara
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för för-tid och platsinformerasBrottsoffret skall också om
Vidarehar för.eller hondet brott hanhandlingar rör utsattssomsom

ochtill juridisk hjälpmöjligheternabrottsoffret informerasskall om
hur hanupplysasför brottmåletersättning inomtill samt omramen

imöjligtutgång. skallfå målets Deteller hon kan attveta vara
skall få hjälpoch dennebrottsoffretskadestånd tillbrottmålet utdöma

verkställd.skadeståndmed få domatt en
möjligaundersökarekommenderas medlemsstaternaSlutligen att

ochstödjamedlingolika formerfördelar med uppmuntrasamt attav
brottsoffer.åtgärder förändamålsenligaforskning om

1987 börfrån årEuroparådetrekommendationYtterligare aven
förhindrandebrottsoffer ochtillbiståndNo. R 87 21närrmas, avom

rekommendationbrottsoffer. I dennamänniskor blir uppmanasatt
kartläggabehov,brottsoffersundersökamedlemsländerna bl.a. attatt
brottsof-olikautvecklingenunderlättabrott förförekomsten att avav

allmänhetensökaorganisationerstödja ideellaferprogram, samt attatt
brottsoffers behov.medvetenhetoch myndigheternas om

från årEuropakonventionenocksåsammanhang kanI detta nämnas
ratificeradeSverigeoffer för våldsbrottersättning till1983 somom

brottsoffer ochharkonventionenEnligtseptember 1988.den 30
ersättningtillbrotthar dödats rätttillnärstående genomsompersoner

utgå påersättning inte kan sätt.från annatstaten om

reaktionerBrottsoffers2.7

Christian DiesenssammanfattningredogörelseFöljande är aven
fördet hänvisasff., dit37Brottsoffrets 1995 s.iredogörelse rätt,

litteraturhänvisningar.närmare
integritetskränkandeoch någotför våldsbrottAtt utsättas annatett

ochupplevelsetraumatiskdrabbadeför denbrott är enpersonenen
chockfasenskedetinledandeUnder detin fyra faser.kan delas i --

tidEfterrationellt.handlaförmågasaknaden drabbadekan att somen
chockfasen iövergårdygntimme tillvariera frånkan ett enen

ställeti smärtanförvirring minskar trängerreaktionsfas. Offrets men
och detmånadoch halv ärtillfas kanfram. Denna en enuppvara

ocksåDetoch ärhat, ångestmedvanligt offretatt sorg.reagerar
inträffade.bagatellisera detförtränga elleroffret försökervanligt att

fasdennaUnderbearbetningsfas.följerskedeEfter detta en
upplevelsen brottetde känslorbrottsoffret bearbetaförsöker avsom

vanligabl.a.informationperioddennaUnderhar skapat. är om
rehabilite-offretsförviktigutredningbrottetskrissymptom och om

ring.
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kriscy-beskrivnaövergår dennormaltutvecklingen gårOm ovan
tillåtervänderföroffretnyorienteringsfas därkeln i steg steg enen

vardag.normal

det vanligtkriminelltför ärövergreppHos utsatts ettperson somen
tillstånd uppkommerföljande emotionellaatt

otrygghetövergivenhet ochkänsla aven-
självsäkerhetförlorad-

isoleringocksånärhet och omtanke,behov men avav-
panikkänslamisstänksamhet, allmänökad-

tolka in-förstå ochsvårigheterkoncentrationssvårigheter, att-
formation

overklighetkänslaen av-

såsomreaktionerpsykosomatiskaofta tilllederkänslorDessa även
förlamningskänslafysisk svaghet,-

hjärtklappningandningssvårigheter,-
aptitlöshet-
sömnlöshet-
gråtattacker.-

vanligen istårbrottsoffer uppvisarpsykiska reaktionerDe ettsom
Generellt kanföljder.och dessgrovhetproportion till brottets man

drabbatsoffretomfattningvilkentill iproportionockså direktse en
lindrigaocksåunderstrykasdockbörfysisk skada. Det attäven av en

psykiskasvårainnebärakanskadorlett till fysiskabrott intesom
efterverkningar.

sorgearbetetavseendenmångaliknar ikrisförloppetnormalaDet
emellertidbrott uppkommerdöd. Vidnaturliganärståendesefter en

och denhända igendet skallrädslankomplikationersärskilda attsom
själv.på sigoftabrottsoffret läggerinträffadeskuld för det som

individuellt ochvarierar ärkrisenför sigFörutsättningarna att ta ur
särskilt denlivssituation,allmännaoffretsberoendegradi hög av

behöverMångasaknar.i ellerdelaktiggemenskap är pro-man
sinstöd fråntillräckligt närmasteandra kanhjälp medanfessionell

bearbetamöjligtsällan traumat.omgivning. Det är att ensam
ellertraumatiseringsekundärtalarsammanhangdettaI man om

uppstår tillpsykiskadenMed dettaviktimisering. stress sommenas
efternegativtoffret sättföromgivningenföljd ettatt reagerarav

förvärraellerförstärkakanförståelseOmgivningens bristbrottet.
ellerbagatelliseralika illakankrisreaktioner. Detbrottsoffrets attvara

offrethändelsen. För ärförstorainträffadenonchalera det att uppsom
bearbeta.tidlängstdetpåbli attofta rädslan tarnyttutsattatt som
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Det därför viktigt inte ytterliga skrämmaär den drabbade.att upp
Genom och praktiska föranstaltningar bör försökatröst till attman se

drabbadeden känner sig och möjligt återgår till sinatrygg snarast
normala rutiner. Det också väsentligt inte rikta förebråelserär att mot
den drabbade denne på något har varit oförsiktig vidäven sättom
händelsen.
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ochlagstiftningtio årensDe3 senaste
brottsofferområdetpååtgärderandra

åtgärderdeförredogörelseingår lämnauppdragutredningensI att en
Redo-brottsofferområdet.vidtagitsharårentiode senastesom

finns iöversiktdenutgångspunkt imedlämnasskallgörelsen som
bilaga 1.direktiven

deanalyseraochredovisabetänkandetivaltharUtredningen att
samladavsnitt. Förrespektiveanslutning tilliåtgärdernaolika en mer

beskrivningenutförligatill denhänvisasutvecklingenredogörelse för
lagstiftningbeträffandenedanföljertilläggmed dedirektiveni som

direktiventillkommit sedan gavs.som

folkbokföringenSkyddet inom

NågrabetänkandetiharfolkbokföringsfrågorvissaUtredningen om
förbättringartillförslagfram1996:68 lagtSOUfolkbokföringsfrågor
Utredningenförföljdaförfolkbokföringeninomskyddet personer.av

ochkvarskrivningförförutsättningarnaiändringarvissaföreslagithar
någratagitutredningenharpersonuppgifter. Dessutomfingerade upp
valetgällerdetsekretessmarkering. Närochsekretessfrågor rörsom

det börutredningenföreslårpersonförföljelse attvidskyddsåtgärdav
skallförståtgärdeningripandeden minstutgångspunkt imedske att

därför denfolkbokföringsregistren äriSekretessmarkeringvidtas.
befarakan atttillgripasbör närskyddsåtgärdförsta mansom

Även skyddsåt-personförföljelse.föranvändsfolkbokföringsuppgifter
mångaibesöksförbud kanfolkbokföringenutanför t.ex.gärder som

besöksför-ellersekretessmarkeringFörstskydd.tillräckligtfall omge
tillgripabetänkandetenligtskallåtgärdtillräckligintebud är manen

personuppgifter.fingeradehandi sistaochkvarskrivning
författningsändringarbeslutat1997höstenunderharRiksdagen om

Ändringarna iträddeförslag.utredningenssiggrundarsom
bet.1997/98:9,1998 prop.januarikraft den 1huvudsak i

1997/98:SkU5.
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Propositionen Kvinnofrid

Propositionen prop. 1997/98:55 bygger bl.a. på Kvinnovâldskom-
missionens betänkande Kvinnofrid SOU 1995:60. I propositionen
behandlas åtgärder för motverka bl.a. våld kvinnor och blandatt mot

nämnasförslagen kan följande.
Det föreslås brott sikte på upprepade straffbaraatt ett nytt tarsom

kränkningar anhöriga kvinnor barn och andra närståen-näramot samt
de kvinnofridskränkninggrov fridskränkningpersoner resp. grov
skall införas i brottsbalken. Vidare föreslås utvidgning våldtäkts-aven
brottet. lagenI 1982:316 förbud omskärelse kvinnormotom av

begreppet omskärelse med könsstympning och straffskalanersätts
skärps.

Vidare föreslås paragraf i socialtjänstlagen 1980:620 atten ny om
socialnämnden bör förverka kvinnor eller har varitäratt utsattasom
för våld eller andra i hemmet får stöd och hjälp förövergrepp att
förändra sin situation.

Kvinnojourerna får förslag i 1998 års budgetproposition ettgenom
ökat stöd 6 miljoner kr. Medel skall till vissa övrigaäven avsättasom
frivilligorganisationer Socialstyrel-för projekt och utvecklingsinsatser.

har nyligen fått i uppdrag leda utvecklingsarbete i frågoratt ettsen
bl.a. våld rådkvinnor och utarbeta allmännarör mot attsom som
utvecklar hur socialtjänsten bör arbeta med dessa frågor.närmare

l propositionen skall genomförasvidare det störreattanges en
satsning på öka hand-kunskaperna hos olika yrkesgrupperatt som
lägger eller på kontakt med våldkommer i ärenden rörsättannat som

kvinnor.mot
Regeringen lämnade idecember s.k. myndighetsgemensarnma1997

uppdrag Syftettill berörda myndigheter på central och regional nivå.
med uppdraget regeringen ställerbl.a. förtydliga de kravär att som
på myndigheterna våld kvinnor.i deras arbete med frågor motom
Vissa myndigheter får särskilda Brottsförebyggandeuppdrag bl.a.
rådet skall förstudie praktiska och tekniska förut-degörasom en om
sättningarna för försöksverksamhet med elektronisk övervakning aven

brutit besöksförbud.män motsom

Ändringar kriminalvárdslagtzjiningen,Propositionen i m.m.

Ändringar kriminalvârdslagstiftningen,I propositionen i m.m.
1997/98:95 underrättelseskyl-föreslås beträffande kriminalvårdens
dighet kriminalvårdtill målsäganden enligt § lagen 1974:20335 om
i anstalt bl.a. följande.
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deni dagförslaget liksomenligtUnderrättelseskyldigheten bör avse
Under-frid.frihet ellerhälsa,liv,drabbats brotthar motavsom

fall därallatillutvidgasrättelseskyldigheten bör vidare att enavse
bevakning.anstaltenutanförintagen kan vistas utan

vissamedförsesunderrättelseskyldighetenpropositionen börEnligt
föreslåsunderrättelseskyldighetenfrånUndantagrestriktiva undantag.

ellerbevakninggrundpåanstaltenutanförvistelsegälla när aven
underrättelseutformningsådanharförhållandenandra att enen

påsikteandra undantagetobehövlig. Detframstår uppenbart tarom
ellerlivför den intagnesmedföra farabefaraskanunderrättelsenär en

rivaliseran-tillhörmålsägandenfall därgälla ihälsa. Det kan ettt.ex.
hotbild frånkonkretfinnsdetellerde MC-gäng enannarsom

omgivning.i denneseller någonmålsäganden

påföljdssystemetreformerVissaPropositionen av

1997/98:96prop.påföljdssystemetreformerVissapropositionenI av
frihetsbe-införasskallungdomsvårdslutenföreslås bl.a. nyatt som en

verkställighettill lagenförfattningsförslagetpåföljd.rövande I avom
tillunderrättelsebestämmelseföreslåsungdomsvårdsluten omen

denhuvudsak detsammaiinnehållBestämrnelsens årmålsägande. som
enligtunderrättelseskyldighetkriminalvårdensföreslagna ändringen av

kriminalvård i anstalt.1974:20335 § lagen om
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brottsoffrenochRättsväsendet4

ibehandla frågorutredningenkapitel kommer stort settI detta att som
advokateråklagare,polis,rättsväsendets aktörerförär gemensamma
kontakteroch andrabrottsoffrentillinformationnämligenoch domare,

brottsofferfrågor.iutbildningför brottharmed dem samtutsattssom
ansvarsområdevissthänförliga tilldirektFrågor är ettmerasom

avsnitt.respektiveunderbehandlas särskilt

Gällande4.1 rätt

Målsägandebegreppet4. 1

brottsofferbe-rättegångsbalkenskapiteldettaanvänder iUtredningen
stycketfjärde20 kap. 8 §finns iDefinitionenmålsägande.dvs.grepp

ellerbegångetvilken brottden, är"Målsägandeoch lyder är mot som
åtgärderFlera deskada."liditförnärmad ellerblivitdärav somav
till begreppetknutnaställningbrottsoffrensstärka ärförvidtagits att

Stödpersonmålsägandebiträde ochtill samtmålsägande, rättent.ex.
1947:948.förundersökningskungörelsenenligtinformationtillrätten

betydelseharmålsägandefalli visst ärVem attett somansesom
enskildaDenanmärktsharvadavseendenflerai än ovan.som

möjlighetenliksomtill åtal,brott attvissaåtalsrätten, rätten att ange
allmänhetigällerbrottetanledninganspråk ienskiltföra talan avom

detförhållande tillimålsägandeendast för den är att somansesom
hänseendeformelltiMålsäganden attbegångna brottet. är somanse

framställertalan, dvs.hon förellerhanrättegången endasti närpart
skadestånd.elleryrkandeett ansvarom

intekanManpersonligrättighetMålsäganderätten natur.är aven
övergåhellerintekanMålsäganderättenåtal.enskilttillöverlåta rätten
i vissanödvändigtdockharDet atteller ansettstestamente.genom arv

mâlsäganden attandra rättfall tillerkänna även somsammapersoner
ansvarstalan.eller förabrottange

någon"Harstadgasrättegångsbalkenstycketförstakap. 13 §I 20
bröstarvinge,make,efterlevandehansdödad,blivitbrott ägegenom

angivamålsägande attsyskonmoder eller rättfader, att somsamma
därå.talabrottet eller

den,eljest"Avliderföreskrivs motstyckeparagrafens andraI
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vilken brott begånget eller därav blivit förnärmad eller liditär som
skada, närstående, angiva brottetäge rätt attsagts,som nu samma
eller tala därå, det icke omständig-tillkom den avlidne,som om av
heterna framgår, denne velat angiva eller åtala brottet."att

hålla minnetVid tillämpningen första stycket måste i attmanav
närstående kan målsägandevissa de uppräknade att anse somav vara

egentlig mening enligt 20 kap. § fjärde stycket rättegångsbalken.i 8
gäller underhållsberättigade barn till den avlidne. GenomDetta t.ex.

underhållsbe-första stycket vidgas kretsen till närstående inte ärsom
får målsäganderätt och de börrättigade. Dessa partiellpersoner en

förlämpligen målsägande i mål, de inteinte betecknas ett omsom
uppträdereller skadeståndstalan. Så länge de inte partansvars- som

kan de höras vittnen.som
från förbudetAndra stycket kan uppfattas undantag motettsom
framgårsuccession målsäganderätten. bestämmelsenAv att enomav

dödadhan har blivitmålsägande avlidit på något sätt änannat att
brottetnärståendebrott, har de uppräknade rätt attsamma angegenom

tillkom den avlidne.föra skadeståndstalan på grund brottetoch somav
målsägande och fårsåledes i hänseenden medDe jämställs vissa en
närstående dock intepartiell målsägandeställning. talerätt förDenna äri

målsäganden inteovillkorlig. Framgår det omständigheterna attav
partiellinte någonville eller åtala får de efterlevandebrottetange

frågan.målsäganderätt. skall självmant denRätten pröva
bli taleberättiga-personligen kanendast de efterlevandeDet är som

målsäganderätt jfr NJApartiellde. Ett dödsbo kan således inte
1954 319.s.

inforrnationsskyldighetåklagarens4.1.2 Polisens och

målsägandeninformationsskyldighetPolisens och åklagarens mot
förundersökningskungörelsen.och §regleras i 13 a-l3 §§ 14c

underrät-möjligtstycket skall målsägandenEnligt 13 § första oma
talankan föraåklagaren vissa förutsättningarundertas att en-omom

brotts-möjligheterna fåskilt anspråk på grund brottet och attomav
upplysaslämpligtMålsäganden ocksåskadeersättning. bör sättett

anspråk.sådanaför handläggningende regler gäller avom som
såmålsägandenstycke föreskrivsparagrafens andraI snartatt som

förordnandeförgällerde reglermöjligt skall underrättas avsomom
besöksförbud, brottetmeddelande ärmålsägandebiträde och omom

i fråga.sådant dessa åtgärder kan kommaatt
i lämpligskall målsägandenparagrafEnligt tredje stycket i samma

möjligheternaStödperson,informeras reglernautsträckning omomom
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få allmän rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagenatt samt om
vilka myndigheter, lämna stöd ochorganisationer och andra kansom
hjälp.

tillfrågasI 13 b § finns bestämmelse målsäganden skallatten om
han förundersökningeller hon vill bli underrättad beslut attom om

inte väckas,skall inledas eller läggas ned, beslut åtal inte skallattom
tidpunkten för huvudförhandling målet i målet.i domsamt

föreskrivs gripen,I 13 § målsäganden skall underrättasattc om en
anhållen eller häktad avviker, påkallat.det ärperson om

Enligt § andra skall målsägande har14 stycket angettsomen
brottet, anledning brottet eller begärtanmält enskilt anspråk i attett av
bli underrättad skall inledas ellerupplysas förundersökning inteattom

övertagitläggas ned eller åtal Om någon harinte skall väckas.att som
målsägandens ocksåenskilt anspråk, skall hananspråk har anmält ett
eller hon underrättas.

Underrättelse tredje inte ske vid beslutbehöver dock enligt stycket
utredningen inteinte inleda eller lägga ned förundersökning,att om

har misstänkt för brottet. Harlett så långt någon har varit skäligenatt
målsäganden dock alltidbegärt bli underrättad skall underrättelseatt
ske.

4. 1 Besöksförbud

strävandenaLagen infördes led i1988:688 besöksförbud ettom som
förföljelse och trakasseri-skydda främst de kvinnor förutsättsatt som

lagensammanlevt med. Genomde tidigare harmän geser av som
också andra motsvarande skydd.utsatta personer

eller påFörbud får meddelas för besöka sätt taannatattpersonen
dennakontakt eller följa eftermed att personen annan person

finnsbesöksförbud, på grund särskilda omständigheterdetom av
begå brottgälla, kommerrisk för den vilken förbudet attatt mot avses

förbudetförfölja allvarligt trakassera deneller sättmot, annat som
denVid bedömningen skall särskilt beaktasskydda. den motomavses

andravilken förbudet begått brott dengälla har mot personensavses
andraliv, hälsa, frihet eller frid. I vissa situationer kan även typer av

brottUndantagsvis börbrott komma in vid riskbedömningen. även
särskild omständig-riktade sådantredje kunnamot en person vara en

het bör beaktas.som
tillgodosesförbudetfår syftet medBesöksförbud inte meddelas om

med hänsynåtgärd. Kontakternågon mindre ingripandegenom som
inteomfattastill särskilda omständigheter uppenbart befogadeär av

förbudet.
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uppehålla sig iförbudtillBesöksförbud kan utvidgas attatt avse
ställearbetsplats ellerellerbostadnärheten annatpersonsav en amian

besöksförbud.utvidgatbrukar vistas, s.k.där den ettpersonen
undantagbegränsningar ochförses med debesöksförbud skallEtt

fallet.det enskildaförhållandena ipåkallade med hänsyn tillärsom
dock längstviss tid,meddelas förbesöksförbud skall vidareEtt ett

fåromedelbart. Detbesöksförbudetgällerinte bestämsår. Om annat
förlängsbeslutethindrarår iförlängas med högst Inget attett taget.

besöksför-tid förabsolut längstaoch det finns inte någonflera gånger
bud.

förbudetvilkendelges denbesöksförbud skallbeslutEtt motom
gälla.avses

Åklagaren denbegäranbesöksförbudfrågorprövar somavom
det.anledning till Detfinnsdetskydda ellerförbudet när armarsavses

medtillräckligtdetsådan begäranformkrav för ärfinns inget utanen
handläggasbesöksförbud skallFrågorframställning.muntlig omen

skyndsamt.
ipå åklagarenbesöksförbud ankommerPrövningen frågor omav

ellerbli tillämpathuvudsakligenhelt ellerdär förbudetden ort avses
hemvist ellersittgälla harvilken förbudetdär den meramot avses

Är gällaförbudetvilkendenvaraktigt uppehåller sig. attmot avses
fårbesöksförbud,för fråganbetydelsemisstänkt för brott har omsom

åtal förväckabehörigåklagarefrågan är attprövas även somav
Åklagaren utredningpolismyndighet förbiträdefår anlitabrottet. av

besöksförbud.frågorav om
besöksför-ärendevilket åklagarenbeslut avgörEtt ett omgenom

ochskyddaförbudetdenskriftligt ochbud skall avsessomangevara
deomfattning,ochinnebördförbudetsförbudet gälla,den avsessom

vidpåföljdenlagrum,åberopadeutgången,har bestämtskäl som
fåmöjlighetenupplysningsamtöverträdelse förbudet attomav

inteomprövning. Det ärbegäraochbeslutet rättenprövat attav
denuppgifterliknandeochtelefonnummernödvändigt adress,att om

framgår beslutet.skyddabeslutet att avavserperson
förbudeteller denbesöksförbudålagtsden harOm avsessomsom

besöksförbud prövasbeslutskall åklagarensskydda begär det, avom
Åklagaren förbudetdenbegäranskyldigtingsrätten. är att somav

särskildaintevidtalanskydda föra den rätten, ompersonensavses
begäraskallobehövligt rättenOm det inteskäl talar det. ärmot

åklagaren.yttrande av
frågabeslut iprövningnågon har begärtOm rättens ett omav

förmisstänktgällaförbudetden vilkenbesöksförbud och är mot avses
fårförbudet,fråganför prövningbetydelsebrott har omavsom

brottet.rörandeallmänt åtali målbeslutet prövas om
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Om det grund ändrade förhållanden finns skäl till det, fårav
åklagaren häva eller ändra beslut i fråga besöksförbud harett om som

Ärmeddelats åklagaren eller beslutet föremål för rättensrätten.av
prövning får åklagaren inte det.ompröva

bryter för överträdelseDen besöksförbud dömsmot ett avsom
besöksförbud till böter eller fängelse i högst år. ringa fall skallIett
inte dömas till ursprungliga lydelse straffskalanI lagensansvar. var
böter åreller fängelse i månader. lagändringhögsta Genomsex en
1990 höjdes straffmaximum fängelse år. ustitieutskottettill i högst Jett

straffet föruttalade bet. 1989/90:JuU5 visserligen bör16 f. atts.
detöverträdelse besöksförbudet i normalfallet bli böter attav men

under bestämmelsen faller allvarliga överträdelsermycketäven vars
straffvärde ligger frågafängelse i månader. Det kundeöver varasex

ofta förekommande med starka inslag passivtöverträdelsert.ex.om av
hot höjningpågått lång talade förunder tid. Något annatsom som en

straffrnaximum det möjligtsådan höjning skulle göra attattav var en
avbryta häkta denserie allvarliga överträdelser att somen genom

åtalsbegränsningenöverträder förbudet. särskildaSamtidigt dentogs
bort och överträdelse under allmänt åtal.besöksförbud ladesav

Åklagarens enskilt4.1.4 skyldighet föra talanatt om
anspråk

Till för målsäganden 2 § rättegångsbalkenstöd finns i 22 kap. en
enskiltbestämmelse talanskyldighet för åklagaren föraatt omom
skade-innebäranspråk på grund alltidbrottet, vilket nästan enav

ståndstalan.
allmänthör underOm enskilt anspråk grundas brottett ett som

påstycke skyldigåtal, åklagaren enligt bestämmelsens förstaär att
förbereda och utföramålsägandens begäran samband med åtaleti även

det kanförutsättningmålsägandens talan. Skyldigheten gäller under att
anspråk inteske väsentlig olägenhet och målsägandens ärattutan

anspråketenskildauppenbart obefogat. Om målsäganden vill detatt
hon anmälaåtalet, skall han ellerskall i samband medtas upp
och lämnaanspråket eller åklagarentill undersökningsledaren
anspråket.grund föruppgifter de omständigheter ligger tillom som

utredningenundersökningsledaren eller åklagaren vidOm ettom
skall dennebrott grundas på brottetfinner enskilt anspråk kanatt ett

åtaletgod tid föreenligt paragrafens andra stycke, det kan ske, iom
skalltredje stycketunderrätta målsäganden detta. Enligt sammaom
övertagitsbestämmelser enskilda anspråket hartillämpas det avom

någon annan.
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StödpersonMâlsägandebiträde och4.1.5

Mâlsägandebiträde

förfarandeträttsligadetundermålsägandens ställningstärkaFör att
målsägandebiträde. Lagens1988:609år 1988 lagentillkom om

1994.årtillfällen,utvidgats vidtillämpningsområde har senastett par
målsägandebiträde.frågabesluta iuppgiftdomstolensDet är att om

brottsbalkenenligtmålförordnas i vissaskallMålsägandebiträde
kap. Omenligt 6målet brottGällerinletts.förundersökning harnär

det inte ärförordnas,målsägandebiträdesexualbrott skall om
biträde.sådantbehovsaknarmålsägandenuppenbart att av

enligt 3 kap.brottvidmålsägandebiträde förordnasskallVidare
frid,ochfrihetkap. Om brotteller 4liv och hälsaOm brott motmot

§eller 6kap. 5enligt 8vid brottellerfölja,på vilket fängelse kan
sådana brott,tillstämplingellerförberedelseförsök,rånbrott eller

till denrelationpersonligamålsägandenstilldet med hänsynom
harmålsägandenkanomständighetermisstänkte eller andra attantas

biträde.sådantbehov av
enligtbrottvidockså förordnasskallMålsägandebiträde annat

tillmed hänsyndetfölja,kanfängelsepå vilketbrottsbalken, om
kanomständigheterövrigaochförhållandenpersonligamålsägandens

biträde.sådantbehovsärskilt starktharmålsäganden ett avantas att
åklagarenhögreförordnas ifår rätt,Målsägandebiträde även om

Sedanansvarsdelen.iöverklagat domenhartilltaladeeller den
sådantellerväckasskallåtal inteallmäntbeslutat attåklagaren har att

förordnas.målsägandebiträde intefårned,åtal skall läggas
måletiintressenmâlsägandenstillskallMålsägandebiträdet ta vara

hjälperinteåklagarenmålsäganden. Omoch hjälp tillstödlämnasamt
anledningianspråkenskiltföra talanmedmålsäganden avatt om

med detta.målsägandenbiståmålsägandebiträdetskallbrottet,
avskilts förtalanuppgift kvarstår attMålsägandebiträdets även om

intesåvidatvistemål,förreglernaenligtsärskilt målhandläggas som
målsägan-kvarstårVidaretvistemål.förenklathandläggsmålet ettsom

till högregår vidare rätt attmåluppgiftdebiträdets genomettom
ellerskuld-idomtingsrättensöverklagartilltaladedenåklagaren eller

brottmålidomtingsrättensgäller ettpåföljdsfrågan. Detta näräven
avskiltidomenskadeståndsdelen liksom näri ettendastöverklagas

1993/94:26 52.tvistemål överklagas prop. s.
ellermålsäganden närbegäranMålsägandebiträde förordnas av
advokat,förordnaskan ärtill det. Deanledningfinnsdet somannars

förlämplignågon äradvokatbyrå ellerjurist påbiträdande somannan
sådantförochmålsägandebiträde rättbyteI frågauppdraget. avom
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biträde någon i sitt ställesätta gäller regler föratt annan samma som
rättshjälpsbiträde. Målsägandebiträdet skall entledigas, det ärom
påkallat hänsynmed till förhållandena i målet eller detom annars
finns skäl för det.

Målsägandebiträdet har till ersättning enligt principerrätt samma
gäller för biträde enligt rättshjälpslagen. Om målsägande-ett ettsom

biträde förordnas, målsägandens därefter uppkommandeersätts
kostnader för bevisning och utredning med anledning talanav om
enskilt anspråk i utsträckning målsäganden beviljatssamma som om
rättshjälp med anledning sådan talan.av en

Bestämmelserna i 31 kap. rättegångsbalken skyldighet för denom
tilltalade eller till återbetala kostnader för försvarareatt statenannan

enligt beslut har betalats allmännarättens medel gäller iävensom av
fråga kostnader för målsägandebiträde. anspråkNär enskiltettom
avskilts och handläggs tvistemål eller enbart det enskildaettsom
anspråket förts i högre instans gäller beträffande kostnader förupp
målsägandebiträde dessai mål bestämmelserna i 18 kap. rättegångs-
balken för rättegångskostnader.motpartsansvarom

Om målsäganden under förundersökningen begär fåatt ett
målsägandebiträde skall undersökningsledaren anmäla detta till rätten.
En sådan anmälan skall också det finns anledninggöras attom annars
förordna sådant biträde, 23 kap. 5 § rättegångsbalken.ett

Enligt kap.23 10 § tredje stycket rättegångsbalken har ett
målsägandebiträde vid förhör undermed målsägandenrätt närvaraatt
förundersökningen. § i målsägande-Av 11 kapitel framgår attsamma
biträdet förhör målsägandenvid med ordninghar i denrätt att
undersökningsledaren bestämmer ställa frågor till målsäganden.

I 20 kap. § tredje15 stycket rättegångsbalken att ettanges
målsägandebiträde huvudförhandlingskall kallas till eller annat
sammanträde i eller målsägandens ställföre-målsägandenrätten när
trädare skall höras.

Stödperson

120 kap. första15 § stycket rättegångsbalken stadgas målsägande,att
hörs med lämpliganledning åklagarens talan, får åtföljassom av av

personligt stöd Stödperson under rättegången. Detperson som anges
vidare sådan stödperson har kännedom skallrättenatt som om om
möjligt underrättas rättegången.om

I 23 kap. 10 § tredje stycket rättegångsbalken attanges en
stödperson har förhör hansvid med målsägandenrätt närvaraatt om

inte till för utredningen.närvaro är men
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infonnationsskyldighetåklagarensPolisens och4.2

Bakgrund4.2.1

vissa1988förbättrades årinformationtillMålsägandens rätt genom
polisensBestämmelsernaförundersökningskungörelsen.iändringar om

nuvarandehuvudsak sinfick iinfonnationsskyldighetoch åklagarens
stärkasyftade tillår 1994författningsändringar attlydelse somgenom

ställning.målsägandens
påabsolut kravnågotfinns det inte attutformadereglernaSom är

Brottsoffrendepartementspromemoria,denIskall lämnas.information
ställning Dsbrottsoffrensstärkaföråtgärderblickpunkteni att-
följande. Närbl.a.ändringarnagrund förlåg till1993:29, angessom

stycket§ första13brottsskadeersättninginformationgällerdet aom
iinformationhuvudregelnbörförundersökningskungörelsen attvara

undantagdock kunnamåste göraslärrmas. Detalltid skallprincip om
möjlig-Informationmycketmålsägande ärkretsen stor. omt.ex. av

andraa§13besöksförbudmålsägandebiträde ochtillheter om
dåfalldeibaraskall lämnasförundersökningskungörelsenstycket

informationgällerdetaktuell. Nårblikanåtgärderna omnågon av
styckettredjea§13stödjanderättshjälp ochStödperson, organ

utsträckning.lämpligiskall den lärrmasförundersökningskungörelsen
informationregelinslag börintegritetskränkandebrottetHar som

lämnas.
införaskälfinnaspromemoriani atthelleransågs inte enDet

under-fåskallfortlöpandemålsägandebestämmelsegenerell attom
framhöllsDetbrottsutredningen.ihändelserviktigarerättelser om

beskedskall fåså önskarmålsägandeallarimligt omdock att somsom
iförändringarinnebärochärendetifattasbeslutolika somsom

hantillfrågasmöjligtdärförbörMålsägandenhandläggningen. omom
förunder-b §13beslutsådanabeskedfåvilleller hon om

sökningskungörelsen.
enligtdettabörinformationlämnagällerdetNär sättet att

muntligen.skriftligensåvälskedepartementspromemorian kunna som
bådelämnasuppgifternabästgångermånga ärdetpåpekas attDet att

skriftligadetangelägetdetskriftligt är attochmuntligt samt att
uppdateras.ochkontinuerligtmaterialet överses

har"Till dig utsattsbroschyrernaskallpolisstationPå varje som
framtagnaBrottsoffer", ärInformation tilloch avför brott" som

till-finnasRikspolisstyrelsen,respektiveBrottsoffermyndigheten
polismyndigheternaolikade tarocksåförekommergängliga. Det att

Även informa-informationsbroschyrer. annatanpassadelokaltfram
tillhjälporganisationerideellationsmaterial som gert.ex.om
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brottsoffer kan finnas tillgängligt.
Åklagarens skyldighet informera målsäganden och underrättaatt

denne olika beslut kommer in på stadium i rättsproces-ettom senare
Denna skyldighet har behandlats i Riksåklagarens allmänna rådsen.

RÅCMålsägande i brottmål 1:122 år 1994. I dettautgavssom
cirkulär till början i den mån polisen inte har lämnatatt,anges en
föreskriven information, får det åvila åklagaren lämnaattanses
upplysningar. Enligt Riksåklagaren bör åklagaren förunder-som
sökningsledare eftersträva målsäganden så tidigt möjligt fåri att som
kännedom de regler gäller för talan enskilt anspråk. Närom som omlj det fråga brottär uttalas i de allmärma rådenmotom attgrova person,
det i enstaka fall kan krävas åklagaren personligen talar medl att
målsäganden och kort redogör för förutsättningarna driva ersätt-attj

l ningskrav i brottmålet. Liknande svåra situationer för målsäganden
kan förekomma i samband med våldsbrott eller olyckor dåt.ex.
målsäganden närstående har omkommit eller skadats svårt.personer

I de allmänna råden berörs också åklagarens skyldighet enligt
13 §förundersökningskungörelsen underrätta målsägandenattc om en
anhållen eller häktad avviker. I det sammanhanget påpekas det inteatt
finns några regler underrättelse till målsäganden frihetsbe-ettom om
rövande upphör. Det det i undantagsfall dock kanattanges vara
angeläget underrätta den har för brott denatt utsatts ettsom om
misstänkte har frigetts, vid kvinnomisshandel eller andrat.ex.
långvariga eller allvarliga frids- eller våldsbrott.

Slutligen behandlas åklagarens skyldighet enligt 14 § förunder-
sökningskungörelsen underrätta målsäganden olika beslutatt attom
inte föra domstol.talan vid detI sammanhanget råd lämpligges om
form för sådana underrättelser.

4.2.2 Utredningens överväganden och förslag

Det viktigt denär drabbats brott får informationharatt som av
vilka möjligheter det finns få juridisk, ekonomisk ochattom

hjälp informationen vid tillfälle och pårättsamt attannan ges
lämpligt Rikspolisstyrelsen bör vid sina inspektionersätt. upp-

Åklagarnasmärksamma hur infonnationsskyldigheten sköts.
skyldighet underrätta målsäganden vissa beslut utökas tillatt om

beslut åtal skall väckas.Z ävenatt attavse om

I detta avsnitt utredningen de frågor direkt hängeröverväger som
med polisens åklagarensoch författningsreglerade informa-samman

tionsskyldighet. Mer allmänna frågor information och bemötandeom
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4.6.avsnittnedan ibehandlas
hardenangelägetdetmening attutredningens ärEnligt som

finnsdetmöjlighetervilka attinformationfårbrottdrabbats ett omav
betydelseocksåhjälp. Det ärekonomisk och storjuridisk,få avannan

på görochtillfälle sätt attvid ettinformationen rätt somatt ges
sig den.tillägnakanmålsäganden

SverigeiBrottsofferarbetetBrottsoffermyndighetensI rapport -
under-redovisas fleraff.401997:1kunskapsöversikt rapport s.en

erfarenheterbrottsoffersbeträffandegjortshar avsökningar som
mednöjdaundersökningarnaenligtbrottsoffrenhuvudsakpolisen. I är

emellertidmissnöjetill ärorsakenfrämstaagerande. Denpolisens
framförefterfrågas ärinformationinformation. Denpåbristen som

upplysningarärendetdetiutvecklingen samtuppgifterallt egnaom
harkostnaderförersättningochkompensationtillmöjligheter somom

följd brottet.tilluppkommit av
informationsskyl-polisensredogörelsen ärframgåttSom ovanav

frånbedömningfårdet görasabsolutinteflesta falldedighet i utan en
harBrottsofferlämnas.skallinformationvilken somtill fallfall som

behovhaintekanallvarliga brottmindreförvarit sammaansesutsatta
allvarligt,förmålsäganden ettutsattsinformation somensomav

skiljaförsökaförfattningiAttintegritetskränkande övergrepp. en
Denlämpligt.mindreframstårmålsägandeolika somtyper av

tillöverlämnasfortsättningenikan ävenbehöveravvägning görassom
omdömesgilltpåtillämpadebestämmelserna, ettnuvarandepolisen. De

denfåskallmålsägandenförtillräckligaframstår attsätt, som
polisenkommerTill detta attbehöver.eller honhaninformation som

datorisera-sittversioninstallerabörjathar1997under hösten avnyen
börvilketRAR,amnälningsrutinRationellanrnälningssystem,de

kommerochförbättras attbrottsoffertillinformationenmedföra att
utsträckning.ilämnas större

nämndaden rapporteniundersökningarDe presenteras ovansom
21och6mellanendastvisar43s.Brottsoffermyndigheten attfrån

skriftlignågonfickundersökningarnaibrottsoffrenprocent av
deocksåvisarUndersökningarna attpolisen.fråninformation

intebroschyrernanämndadenågonfåttharbrottsoffer ovanavsom
påtydervilket attinformation,ytterligarebehovhar avsamma

brottsoffreninformationbehovdettillfredställerbroschyrerna somav
har.

vidlärrmasinformationmuntlignaturligtdetfallflestade är attI
gånger närmångaemellertidkanMålsägandenanmälningstillfället.

händelsetraumatiskadeneftertillståndi upprörtanmälan görs ettvara
Även upplevtsinte harhändelseninneburit.hakanbrottet omsom

tillsvårthaändå oftamålsäganden att tatordetraumatisksärskiltsom
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sig den information lämnas. därför enligt utredningensDet ärsom
särskiltmening angeläget det skriftliga informationsmaterialatt som

finns också lämnas till målsäganden. På så målsäganden ocksåkansätt
vid och lämpligt tillfälle del informationen.ett tasenare mer av

Givetvis det informationväsentligt den lämnas aktuellär äratt som
och korrekt. Brottsoffermyndigheten och Riks-Det ankommer på
polisstyrelsen till tillhandahålls vid behovde broschyreratt attse som
uppdateras. informationsmaterial detNär det gäller lokalt äranpassat
den lokala polisledningen för innehållet korrekt.ärattsvararsom

Rikspolisstyrelsen har under år 1997 påbörjat inspektion av
handläggningen brottsofferfrågor polismyndigheterna.hos de olikaav
Som infonnationsskyldig-led i inspektionen ingår studier hurett av
heten uppfylls. polismyn-Det har framkommit brister i den delen som
digheterna åläggs till. Utredningen det angelägeträtta attatt anser
Rikspolisstyrelsen fortsätter inspektionen och följer denna.upp

Åklagarens målsägan-skyldighet enligt gällande informerarätt att
råd.den Riksåklagarens allmännautförligt och väl kommenterad iär

målsägandenaHär får åklagarna handledning hur kontakterna medgod
bör skötas.

förundersökningskungörelsen skyldig-Bestämmelserna i §14 om
denheten målsägande olika beslut har emellertidunderrättaatt om

väckabegränsningen underrättelseskyldigheten inte gäller beslut attatt
åtal. medordning gäller har målsäganden kontaktEnligt den som

fårpolisen förhörvid anmälan och eventuellt veta attett mensenare
åtal får underrättelsehar väckts först han eller honnär atten om
huvudförhandling skall hållas eller till förhandlingen. Omkallelseen

häktad hålls huvudförhandling kort tid efter detgärningsmannen är att
fall naturligtvisåtal väckts i andra kan det dröja. Dethar ärmen

åtal harmöjligt fårangeläget målsäganden så veta attatt snart som
stämningsansökan. Omväckts innehållet ioch får kännedomäven om

väckandeåklagaren målsägande åtalsålades underrättaatt genomom
omgående fåkopia målsägandenstämningsansökan, skulle enen av

domstolensådan åläggaunderrättelse. En lösning attattvoreannan
kallasförhandling ochunderrätta målsäganden. tillOm målet sätts ut
i dettill målsägandendröjsmål kunde underrättelse ututan en

sådomstolenkunde det åliggasammanhanget. Vid fördröjning atten
åtalunderrätta målsägandenkommit instämningsansökan har attsnart

har väckts.
målsäganden skallunderrättelsen tillEn utgångspunkt bör attvara

Enbart upplysningha formen stämningsansökan.kopia omenen avav
ochmellan åklagaretillräcklig. I valetåtal har väckts inteäratt

ordningen bördomstol finner utredningen den smidigaste attatt vara
underrättelseskyldighetenåklagaren åtals väckande. Förunderrättar om
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stycket§ andrai 14gällaförutsättningarbör angessom nusamma
skallåtal inteupplysningbl.a.förundersökningskungörelsen för attom

tilltilläggiinförasunderrättelsen börföreslagnaväckas. Den ett
bestämmelse.nämnda

Besöksförbud4.3

utvärderingargjordaTidigare4.3.1

Inledning

BRÅ tvågjortuppdragregeringenspåharBrottsförebyggande rådet
i1989juniden 5redovisadesförstalagen. Denutvärderingar av

BRÅ-PM 1989:2. LagenuppföljningbesöksförbudLagen enom -
månader. Denkraft ivarit iendastgjordesuppföljningenhade då sex

Uppföljning1995 imajden 2redovisadesutvärderingenandra av
förredogöraskortfattatkommerNedanbesöksförbud. attlagen om

utvärderingar.dessa båda
gjorts1997vårterminenunderPolishögskolanvidare vidharDet

till-dessnâgrabesöksförbud ochexamensarbete Lagen avett om-
vidSterup-PrejdeMariakarnmaråklagarenlärnpningsproblem av-

dettasammanfattningkortfattadBorås. Eniåklagarkammaren av
redovisas nedan.

BRÅ-PM 1989:2uppföljningbesöksförbudLagen enom --

denperiodenunderinkomnaärendentillhar begränsatsUppföljningen
ärendenibeslut121tiden harUnder den1988.decemberjuli-311

harärendendessaprocent84 69meddelats. Ibesöksförbud avoml utvidgades.k.procent10åttadessaAvmeddelats.besöksförbud var
besöks-begäranavslogsprocentärenden 3137besöksförbud. I om

förbud.
16till denframochhävtsbesöksförbudetharärendenfyraI

besöksförbud.överträdelsefördömts1989 harjanuari avpersonersex
lagentillämpningenbildden omI att avrapporten avanges

gjordesUtvärderingkomplett.ifrånlångtbesöksförbud ärsom ges
månader.endastkraftvarit ihadelagennärnämnts sexsom ovan

harhittillsbesöksförbudlagenslutsatserI attrapportens omanges
fall. Desvåramycketoftast ioch dåfå fallförhållandevisitillämpats

starktvaritfalli flerabesöksförbud harmedhar belagtssompersoner
ochmissbruksproblemhaft allvarligaförmodligenbrottsbelastade samt
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andra registerade isociala problem. Många dessaav personer var
och belastningsregistret för våldsbrott. Många männen varperson- av

också besöksför-tidigare dömda för våldsbrott denmot person som
budet före och iavsåg skydda. brott dessa begickDe mänatt som -

betydligtåtskilliga fall efter besöksförbudet i de flesta fallvar-
allvarligare besöksför-överträdelse besöksförbud. Lagenän omen av

del de fallbud har tillämpats i samband med endast liten av aven
polisen undervåldsbrott kvinnor varit aktuella hosharmot som

uppföljningsperioden.
lagförts för kvinno-Vidare anförs forskning harmänatt om som

beträffar kriminell ochmisshandel bekräftar uppföljningsresultaten vad
Socialtbesöksförbud.social belastning hos dem meddelatssom
Enligtundersökningsmaterialet.välanpassade sällsynta imän är

andra brottdetta bero på misshandel ochkan motattrapporten
och/ellersällsyntakvinnor begås socialt etablerade män är attsom av

de sällan anmäls till polisen.

BRÅUppföljning besöksförbud 1995lagenav om

följastudien, utfördes Ove Sterfeldt,Syftet med att uppvarsom av
1990 årsundersöka eventuella effektertillämpningen lagen och avav

överträdelsestraffmaximum förlagändring, innebar att avsom
åtal.föll under allmäntbesöksförbud höjdes till år och brottetattett

föremål förhar varitStudien har omfattat totalt 984 personer som
den 301988besöksförbud fr.o.m. den 1 juliansökan t.o.m.om

september 1991.
avslogsbesöksförbudtredje ansökanResultaten visade att omvar

besöksförbud 654meddeladesvid åklagarens prövning. Av dem som
p år.mellan 30 och 50flertaletalla ochpersoner männästanl varvar

gångerhadeinnebär de30 invandrare, vilket treattprocent enI var
andelderashögre i materialet vadrepresentation än motsvarar avsom

befolkningen.
vid denbesöksförbudutvidgat6 36 fick s.k.personerprocent ett

förbud vidmed sådantförsta Något vanligare detprövningen. ettvar
upprepade besöksförbud.

besöksförbud hävda. Detfick sina6 36 personerprocent var
upprepadehävdesbesöksförbudetnågot vanligare det första änatt

förbud.
för besöks-bestämdes tidenfallen 388 personerI 62 procenti av

således kortaretredjedel fickförbudet år.till Mer änett enen
besöksförbudförbudstid. till upprepadefanns tendensDet att varen

något första förbudet.kortare detän
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fleravid elleröverträdde förbudet20 124 personer ettprocent
förbud.förstaöverträdde sitt80 intetillfällen. innebärDet procentatt

överträdelser blevantaletmedförde inteLagändringen år 1990 att
färre.

överträdde sittdembegick 80Enligt procentrapporten av som
överträdelsen.samband medbrott ibesöksförbud andraförsta även

överträdelsefördömdes enbartendastDet 15 avsomvar personer
debero påså få skulle kunnabesöksförbud. deAtt att personervar

skeröverträdelser de inteanmälerförbudet inteskyddas omsom av
fåttpå deberokansamband med andra brott. Deti även att som

också begå andra brott.lagenbesöksförbud inte överträder utan att
funktionbeaktande denmedintressantenligtDetta är rapporten av

demångaförarbetenaavsågs få. Ilagen attatt avangavssom
förnågonbeteenden innebär utsätteratt personen annansom

bestämmelsernastraffbelagda. Förutomallvarliga trakasserier är om
bestämmelsernaslag,olikastraff för kroppsliga övergrepp omgerav

ansågsomfattande skydd. Detganskaofredandehemfridsbrott och ett
bl.a.heltäckandeskyddet inteförarbetena klartdock enligt äratt

hänföras till detpersonförföljelse inte kanfallvissaatt avgenom
därförskullebesöksförbudstraffsanktioneratstraffbara området. Ett

bestämmelserna.till de nämndakomplementmotiverat ettsomvara
besöksför-lagenstudienresultatetpekarEnligt attrapporten omav

komplement.sådantbud inte fungerar ettsom
debesöksförbudet visarfråga överträdelseI attrapporten avavom
18begickbesöksförbudetförstaöverträdde det124 personer som

denvåldsbrottöverträdelsensamband medi22 personer motprocent
tillförsökfrågafall detavsåg skydda. Iförbudet ettatt omvarsom
falldessaflertaletmisshandel. Igällde detdråp och i övrigt av
ochofredandehot,främst olagaandra brott,omfattade domen också

efterskeddeöverträdelsefallde 80hemfridsbrott. Av somav
fall därsjude59 procent. Avhäktades 47lagändringen personer

ihäktningskeddeandra brottkombinerad medinteöverträdelsen var
förbudetdenbegåttsvåldsbrott hadefall därfall. Av 17 mot somsex

gällerdomarfall.i tolv Deskedde häktningavsåg skyddaatt som
överträdelser. Avserflertaloftabesöksförbudöverträdelse ettavserav

frihetsbe-ickebesöksförbudöverträdelseenbartdomen envarav
brottslig-avsågfall domenpåföljd vanligast. derövande I även annan

påföljd.fängelsehet dominerade som
iingickde18Uppföljningen visade procentatt personer somav

prövningandraförföremålpersoner blevstudien 179 aven
förstavid denbesöksförbudfåtthadedembesöksförbud. För som

förlängningfallflestai deprövningengällde denprövningen avnya
detdemhälften överträttmindredockförbudstiden. Det än somavvar
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första dem intebesöksförbudet fick förbudet förlängt. Av somsom
blevblev meddelade besöksförbud vid första tillfället 330 personer

14 13332 föremål för ansökan. Sammantaget procentvaren ny
46föremål för två prövningar och fem personerpersoner procent

undermeddeladesför fler två prövningar. Somän mest personen
uppföljningstiden tio besöksförbud.

gjorda studienkonstateras det svårt utifrån denI är attrapporten att
effektivitet. För dettadra några vittgående lagensslutsatser ommer

intervjuer medbehövs ingående studier de olika besluten samtmer av
meddelatsbesöksförbud demsåväl dem skyddas ett som somsom av

förbud.
effekt ieventuella förebyggandeVad gäller lagens rapportenanges

trakasseri-brottslighet och fortsattalagen i huvudsak fortsattatt avser
princip denbesöksförbud skall meddelas krävs iFör attatt ett somer.

frihet ellersökandens liv, hälsa,tidigare dömd för brottprövas är mot
lik-fall sådana brott ellerfrid. används mycket restriktivt i därLagen

Även vikt vidläggerinte förekommit. åklagarnanande har om
innebär detbesöksförbudsökandenas redogörelse för behovet attav
stadium. Medingripa på tidigaredet finns små möjligheter att ett

brottsoffer innan lagenregel sökandenandra ord måste ettvarasom
tillämpas.

tillämpningsproblembesöksförbud och några dessLagen om av -
Polishögskolanspecialarbete vid

Åklagarkanunaren tiden deni Borås underStudien har vidskett
berördes 461996. Under periodenjuli-31 december1 personer av

Ansökanhar studerats.ansökan besöksförbud och varje ärende omom
vilandeförklaradesfall ochbesöksförbud bifölls i 24 fall, avslogs i 21

i fall.ett
arbetar medåklagarenSyftet med belysa hurattuppsatsen var

områden,lagen främst utifrån följande fyra
beslut,från ansökan tillskyndsamhetskravet tiden-

besöksförbud,åklagarens bedömning ansökningarav om-
besöksförbud ochfrågantillvägagångssättet vid utredning omav-

delgivningen beslutet.av-

hosövervägande del höllstidsfristen tillStudien visar bl.a. att
åklagarenomedelbart skall underrättaåklagaren. Kravet polisenatt om

tvåendast iuppfylldes dockbesöksförbud har gjortsbegäranatt en om
fall. Delgivningsförfarandet bedrevs effektivt.

polisenhos främsthandläggningsförfarandetI föreslåsuppsatsen att
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effektivaresnabbare ochskallhos åklagarnaäven göras genommen
besöks-för ansökantillhandahåller formulärRiksåklagaren ettatt om

fårskedetidigtden sökande iskulle innebäraförbud. Detta ettatt
skulleinnehåller. Detbesöksförbud verkligenklart för sig vad ett

fyllapolisentidsbesparande eftersomvidare noggrantattgenomvara
åklagarenuppgifteransökan medkompletteraformuläret slipperi som

åklagarenfårbeslut. Slutligensig behöva för sitt genomanser
förhör med denundvikaoch kanpå väsentliga frågorformuläret svar

sökande.

utredningentill4.3.2 Enkätsvar m.m.

besöksför-hurfråganpåkvinnojourernasBrottsoffer- och omsvar
finnsskyddbehovtillgodoser detdetbudet fungerar och somavom

varierande.är
fungerarbesöksförbudenharflesta brottsofferjourerDe attsvarat

besöksförbudetdel jourerskydd. Enochbra är attett gott anser
Några jourerskyddsbehovet.alls tillgodoserdelvis eller intefungerar

harproblempraktiskaofta blir närpåpekat dethar parternaatt
framförts detdet ärharFrån jourerbarn. attett pargemensamma

fördåreaktionenoch ärförbudetmed överträdelservanligt attav
meddelas ibordebesöksförbud störreNågon jour har ansett attsvag.

utsträckning.
fungerarbesöksförbudeti huvudsakKvinnojourerna har svarat att

jourerlindrig. Fleraföröverträdelsevidreaktionen ärbra, attmen
haroch vissadelvisfungerar endastförbudet angetthar framfört att

besöksförbudvadinformationendåligt.fungerar Attdet ettatt om
jourer harhåll. Flerafrån flerapåpekatsharinnebär måste förbättras
medkompletterasoftare ochanvändasförbudet borde t.ex.ansett att

bordeförbudenframförtjourer harskyddspaket. Ett att mervarapar
missförstånd.undvikafördetaljerade att

lämnatsbrottsoffer harförförbättringarBland de förslag till som
användas ikunna störrebesöksförbud börpolisen har nämnts attav

Utredningenoch vittnen.målsägandedet gällerutsträckning när utsatta
åtgärder ibehandlarkapiteldettill fråga iåterkommer denna som

i enkätsva-Vidare haroch vittnen.målsägandeanledning hot motav
besöksförbudöverträdelsepåframförtsfrån polisen att avsynenren

straffet.skärpas liksombör
inställdapositivtiinhämtats de äråklagarhâll harFrån settatt stort

dockväl. Manpolisen fungerarmedsamarbetettill lagen och anseratt
i olikavadavgränsningenproblem medkandet somatt avvara

vissadet iochkontakterbefogadeuppenbartsituationer attär
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situationer kan svårt få skyddas förbudetdenatt attvara avsom avses
inse allvaret besluti besöksförbud.att ett om

4.3.3 Forskningsrapporten Besöksförbud och

målsägandebiträde: Brottsoffers erfarenheter

Utredningen Ingrid Sahlin undersöka bl.a.har uppdragit åt fil. dr. att
erfarenheterna den förbudetlagen besöksförbud hos såväl somav om

skydda den har meddelats förbudet. Hennes rapportattavser som som
målsägandebiträde: Brottsoffers erfarenheter,Besöksförbud och som

fortsättningsvis finns bilaga 8 tillbenämns forskningsrapporten, som
betänkandet.

intervjuer.Underlaget till består 18 Fyrarapporten sammantagetav
intervjuerna för polisen, åklagar-har gjorts med representanterav

övriga 14myndigheten, brottsofferjouren och Stångbyanstalten. De
haft personligaintervjuerna enskildahar gjorts med personer som

och/ellererfarenheter lagstiftningen målsägandebiträdeomav
septemberbesöksförbud. har under tidenIntervjuerna ägt rum

har1996-juli de enskilda intervjupersonerna1997. Kontakten med
förfråganskett de flesta har påolika sätt; attsvarat omen

besöksför-till meddelatsmedverka skickats harut personer somsom
misslyckatsbud. kontakt intervjupersoner harFlera försök få medatt

medverkasvårt fåoch det har huvud varitöver att atttaget personer
i undersökningen.

gåttstill beslut besöksförbudVidare har underlaget cirka 50 om
gjortsigenom En statistisk bearbetning haroch sammanställts. även av

ibesöksförbudsärenden vid första âklagarkarnrnmaren150 beslut i
uppgifter harMalmö vid åklagarmyndigheten Lund. Dessaoch i

jämförts statistik riksnivå.med på

övervakning4.3.4 elektroniskRegeringens förslag om

Kvinnofrid SOUbetänkandeKvinnovåldskommissionen har i sitt
med intensiv-försöksverksamhet1995:60 197 f. föreslagits. en

kan förmåsför de inteövervakning med elektronisk kontroll män som
Kvinnofrid prop.besöksförbud. propositionenrespektera meddelade I

till riks-överlämnade199/98:55, den februari 1998regeringen 5som
Brottsförebyggande rådet idagen, regeringen har gettattanges

förut-tekniskapraktiska ochuppdrag förstudie degöraatt en om
övervakningelektroniskför försöksverksamhet medsättningarna aven

besöksförbud.brutitmän motsom
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förslagochövervägandenUtredningens4.3.5

besöksförbudlagenhurundersökningarUtredningens omom
besöksför-Beslutrelativt väl.fungerarvisar denfungerar att om

efterutsträckningdock ibud bör parternasstörre avpassas
harde fallsärskilt igällerförhållanden. Detta parterna gemen-
underrättassocialnämndenföreslåsdessa fallbarn. I attsamma

besöksförbudetsinformationenförbättrabeslutet. För att omom
framuppdragiRiksåklagarenföreslåsinnebörd att taatt ges

informationsblad.särskilda

Allmänt

antaletredovisas81ochbilaga 8 15seforskningsrapportenI s.
överträdelseranmäldaantaletochbesöksförbudmeddelade beslut om

kontinuerligt ökatharförbudmeddeladeAntaletbesöksförbud.av
tordeår 1996. Dettabeslut7181988 till lbeslut årkraftigt från 62

besöksförbud.fåmöjlighetentillfler känneralltfrämst bero på attatt
Även år 1995fram tillkraftigtökatharöverträdelseranmäldaantalet

därefter sjunka.för att
könsför-redovisas20bilaga 8 ävenseforskningsrapportenI s.
kvinnorAndelenbesöksförbud.meddelatsharför demdelningen som

övervägandehelttillsåledesDettvå fyra ärendastutgör procent.-
könfördelad påstatistikNågonbesöksförbud.meddelasdel män som
kaninte,skydda finnsförbudetdemavseende att manmenavsersom

medvilketkvinnor,andelen stämmerdominerarfrån härutgå attnog
intentioner.lagens

BrottsförebyggandegjordeslagenuppföljningEnligt den avsomav
vilketbesöksförbudet,654124överträddeår 1995rådet personerav

12endast 15dömdesdessaAvknappt 20innebär personerprocent.
Över 80besöksförbud. procentöverträdelseenbartförprocent av

uppföljningenEnligtsamtidigt.brottandrasåledes fördömdes även
anmälerinte över-skyddadedenbero påkan detta att personen

brott,någotmedsambandiskett annatden inte harträdelsen menom
intebesöksförbud över-fåtthardenberoocksådet kan att som

brott.begå andraocksåträder lagen attutan
kvinnojourerflestade svaratliksombrottsofferjourerflestaDe som

väl.besöksförbuden fungerarframförtenkät harpå utredningens att
ROKSSverigeikvinnojourerförRiksorganisationenVidare har

sighar visatbesöksförbudet ettutredningentillframfört att vara
Frånkvinnor.förföljerdeför mäneffektivt gränsersättasätt att som

tillinställdapositivtide ärframförtsåklagarhåll har settstortatt
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lagen.
förbudetkänner sig deEnligt forskningsrapporten avserpersoner

meddelats. Fleraförbudet harskydda säkrare och närtryggareatt av
dende har intervjuats har uppgett att person sompersoner som

Forsknings-efter beslutet.slutat kontakta demmeddelats förbudet
kontakter-medföraansökan kantyder också själva attrapporten att

den har avslagits.upphör trots attna
förgripitharredanfrämst hindra någon,syfteLagens är attatt som

ellertillsig skyldigsig övergreppgörmot nyaperson,en annan
straffrättsli-till deden komplementallvarliga trakasserier och utgör ett

utredningen får lagenEnligtstraffprocessuella reglerna.och motga
iväl ochrelativtfungerabakgrund vad angetts ansessom ovanav

beträffandefrågorfinns dock vissasyften. Detenlighet med dess
förförhållandenaför förbättraborde ändraslagens tillämpning attsom

skydda.dem förbudet attsom avser

individualiserade ibesöksförbuden skall störreFrågan varaom
utsträckning

besöksför-från förutsättningenbesöksförbud utgårReglerna att ettom
kontakter.omfattar allagenerellt, dvs.bud princip gälleri typer av

viktigt1987/882137 42 detförarbetena ärEnligt prop. att mans.
begränsningarsåvitt möjligt debesöksförbudredan i beslutet angerom

kanpâkallade. Detdå förutsesredan kanoch undantag t.ex.varasom
barn.frågorgälla tillåta kontakter röratt gemensammaomsom

ivilka undantag ärbesöksförbud upptagnaAtt oavsettett som-
till särskildahänsynkontakter medomfattarsjälva beslutet inte som-

fjärde stycket.l §framgårbefogadeomständigheter uppenbartär av
dettillämplig krävs ärundantagsregel skalldennaFör attatt vara

framkommitharkontakt. Detbefogadfråga objektivt klartsettom en
undantagdettaforskningsrapporten,ochbl.a. från åklagarna attgenom

tillämpningsproblem.ochtolkningsvårigheterkan leda till
fanns detPolishögskolanvidspecialarbetetEnligt det nämndaovan

meddeladesdär detärendenaundersöktabarn i 10 deavgemensamma
medindividuelltdessabesöksförbud. Endast avpassatett varav

barnen.hänsyn till
150genomgångvidframgårEnligt forskningsrapporten aven

endast idetåklagardistriktbesöksförbud ibeslut i ärenden attettom
medförgjordes undantag umgängebesöksförbudfem beslut om

demed bl.a.avslagsbeslutmotiverades attbarnen. Vidare ett
medfåförsök umgängeverkadekontakter tagits attvaramersom

intervjuadeFleratrakasserier.förföljelse elleribarnen ledän ett
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kvinnor har skyddats besöksförbud upplever attsom mannenav
förutnyttjar barnen kunna kontakt. Rapporten visar också ettatt ta att

umgängesförbudbesöksförbud ibland i praktiken också blir ett trots att
det meddelade besöksförbudet inte omfattar barnen.

utredningens enkät harEtt de kvinnojourer har besvaratsompar av
detaljerade för undvikapåpekat förbuden borde attatt mervara

framförts ofta blirmissförstånd. Från brottsofferjourerna har detatt
barn.praktiska problem harnär parterna gemensamma

i utsträck-Enligt utredningens mening bör besöksförbuden större
avpassade efterning vad förekommaän parternassom synes varanu

förhållanden särskilt då haroch detta gäller parterna gemensamma
kan uppenbartbarn. Kan på förhand bedöma vad varaman som

tillämpningsproblem beträffandebefogade kontakter minskar deman
för både denborde underlättadessa kontakter har påpekats. Detsom

förbudethar meddelatsförbudet skydda och denatt somsom avser
och vilkainnebäreftersom de får lättare bedöma vad beslutetatt

vilkainledningsvistillåtas. Går det intekontakter kan avgöraattsom
ändras ochkontakter kan nödvändiga bör beslutet anpassassom vara

detta står klart.när
besöksförbudofrånkomligt på vilketDet sättär oavsett ett-

harslaginnebär problem olikautformas det när parternaatt av-
besöksförbud,barn berördabarn. Om är ettparternas avgemensamma

beslutsocialtjänsten får underrättelsedet därför angelägetär att omen
gällerföräldrarna dethjälpaavseende förbudet så kan näratt man

Åklagare beslutmeddelateller domstolkontakten med barnen. som
börsådant beslutbesöksförbud eller hävt eller ändrat genastettom

medbestämmelsekopia beslutet till socialnänmden. Ensända en av
till-1988:691förordningeninnehåll bör lämpligen införas idetta om

besöksförbud.lämpningen lagenav om

innebördInformation besöksförbud och dessom

skall polisen,förundersökningskungörelsenEnligt 13 § andra stycketa
såbli aktuellt,besöksförbud kangäller brott innebärdetnär attsom

besöksför-förreglernamöjligt informera målsägandesnart omsom
alltid harmålsäganden inteframgårbud. forskningsrapportenAv att

villförstått den.Utredningenfall intefått sådan information eller i vart
och densådan informationframhålla det angelägetär attatt att gesges

den till sig.på målsäganden kansådant sättett att ta
sigkännerframgår vidareforskningsrapportenAv att parterna

från bl.a.framförtsinnebär. Det harosäkra vad förbudet egentligen
informatio-utredningens enkäthar påde kvinnojourer attsvaratsom
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skydda och till den hardenbåde till förbudet att somnen som avser
informationsbladbeslutet förbättras. finnsmeddelats bör Det ett som

såvälblad informerashar fram åklagarväsendet. På dettatagits omav
besöksförbud besöksförbud.s.k. utvidgatom

informationsblad förfram särskildaEnligt utredningen bör det tas
besöksförbud. Vidare bör detutvidgade"vanliga" besöksförbud och

sig för fåbör vändaframgå till vilken åklagare lämpligen attman
bör detskyddainformation. Till den förbudetytterligare attsom avser

vidhon eller han börockså information vad göra över-enomges
informationockså viktigtträdelse förbudet. Det ävenär att gesav

så kanmeddelas. Påmed beslutet sättmuntligen i samband attt.ex.
innebörd.på beslutetssig osäkraundvika känneratt parternaman

informationsblad.frambör i uppdragRiksåklagaren att ta nyages

Åtgärder besöksförbudöverträdelseranledningi av av

organisationen fåttROKS har framfört mänattrapporteratt somom
Brottsoffer- ochpåföljd.fått någonhar förbudet inte haröverträtt
överträdelservidsamhällets reaktion ärkvinnojourer har attuppgett

besöksför-överträdelseför har pålindrig. Polisen angett att avsynen
straffet.liksombud bör skärpas

1990.årbesöksförbud skärptesöverträdelseStraffskalan för av
månader tilldå från fängelse i högsthöjdesStraffmaximum sex
denna skaladet inomUtredningenfängelse högst år.i attett menar

fängelsestraffförhållandevis långttillfinns för döma ettattutrymme
anledningdärför ingenöverträdelser. Det finnsför allvarliga attmera

besöksförbud. kanöverträdelse Det nämnasskärpa straffet för attav
antaletår 1995 visarrådets uppföljning över-Brottsförebyggande att

år 1990.skeddestraffskärpningefterträdelser inte minskade den som
snabbtingriperpolisenviktigtUtredningen vill betona det attatt

Forskningsrapportenbesöksförbud.vid överträdelseanmälan aven om
demtrygghet förupplevasså sker, vilket måstetyder på att som en

besöksförbud.skyddassom av
vanligtbeslutbesöksförbudet börVid överträdelse ett omav

börbesöksförbud. Dettautvidgats.k.besöksförbud ändras till ett
samtidigtskyddabeslutettryggheten för denstärka att somavsersom

förbudet.meddelatsför denytterligare skärpningdet blir somen
förbudetdenanledningkan också finnasDet att sompersonge

besöksförbud harskyddspaketskydda s.k. ettatt ett omavser
Även få denbordesådan åtgärd attöverträtts. utsatta personenen

förbudet insemeddelatsden harkänna trygghet och attstörre somen
beslutets allvar.
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Är denfråga överträdelser detdet upprepade bör övervägas omom
gällertill överträdelserna bör häktas. Dettasig skyldiggörperson som
Enligtgjort skyldig till andra brott.denne har sig ävenoavsett om

på denna form brottslighet.utredningen bör allvarligt avman se
allt efteraktuella fårVilka åtgärder kan avgörassom vara

framhållasenskilda fallet. bör dockomständigheterna i det Det att
dekomplement tillbesöksförbud avseddlagen utgöraär att ettom

alltså inte kanstraffrättsliga straffprocessuella reglerna ochoch ensam
kan ha.skyddsbehov förföljdtäcka det personsom en

s.k. skyddspaketbesöksförbud bör kompletteras medI vad mån ett
10.12.behandlas i avsnittäven

Övriga frågor

samråd med Riks-Rikspolisstyrelsen iUtredningen föreslår att
besöksförbud.blankett för ansökningaråklagaren framtar omen

tilloch medverkarättstillämpningfrämja enhetligDetta kommer att en
för beslutet blirtill grundutredningen skall liggaatt mersom

kansådan ordningkan undvikas. Enfullständig så kompletteringaratt
besöksförbudetförstå vadockså lättare för den sökandedetgöra att

innebära.kommer att
bordedomstolenlagrådet intetillkomst ifrågasatteVid lagens om

hadedessförinnanåklagarenbesöksförbudkunna besluta attutanom
till-Eftersombilaga 4.l987/88:l37 88,frågan prop.prövat s.

problemnågravållatdetta avseende inte harlämpningen lagen iav
föreslåanledningintefinner utredningenfungera väl, attutan synes

sådan ändring.en
målsägandebiträdefåhaFrågan målsägande bör rätt attom

besöksförbud behandlaröverträdelseförordnar i mål ut-avom
och stödperson.målsägandebiträderedningen i avsnittet om

regeringenfått uppdraghar ikan RiksåklagarenDet nämnas att av
och ibesöksförbudutfärdadeuppgifter antaletsammanställaatt om

dessa kanhurrådetsamarbete med Brottsförebyggande överväga
Eftersombesöksförbuden.statistiksamordnas med övrig över

ofullständighänseendenvissaavseende besöksförbud i ärstatstiken ser
uppdraget positivt.utredningen som
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Åklagarens enskiltskyldighet föra talan4.4 att om
anspråk

4.4.1 Bakgrund

Åklagarens anspråkenskiltmålsägandens talanskyldighet föraatt om
rättegångsbalken. Där§i 22 kap. 2regleras tidigare har nämntssom

enskilttalanföra målsägandensföreskrivs åklagaren skallatt om
ochväsentlig olägenhetpå brott det kan skeanspråk grund utanav om

uppenbart ogrundat.anspråket inte ärom
årlagändringnuvarande lydelseBestämmelsen fick sin genom en

förförutsättningarnaden ändringen skärptes1988. Genom att
Bakgrundenmålsägandens talan.föraåklagaren skall få avstå från att

ochmålsägandens ställningstärka göratill villeändringen att manvar
domstolsprövning sittfå till stånddet för dennelättare att aven

förutsättningarnaskärpteslagstiftningsärendeanspråk. ävenI samma
för handläggasenskilt anspråkför avskiljadomstolen ettattettatt som

uppskattadomstolenmöjligheterna förvidgadestvistemål. Vidare att
exaktaskadansbevisningmindre skador till skäligt belopp utan att om

föras.storlek behöver
mångahaf. ansågs det1987/88:1 7förarbetenaEnligt prop. s.

pågrundar siganspråkhandlägga enskildakanfördelar somom man
processekonomisktoftarättegång åtalet. Detbrott i ärsomsamma

detutsträckninghandläggning. I ärfördelaktigt med storgemensamen
enskildaoch detåtaletför prövningenbevisning krävs avsomsamma

handläggninginnebärmålsägandenanspråket. För atten gemensam
snabbtenkelt ochpåutförd och prövadhon får sin talanhan eller ett

förunder-förinombehövsutredningDen görssätt. ramensom
idomstoltalan vidanhängiggöraavgiftsfrittsökningen och det är att

åklaga-anledningmedskall hörasdessa fall. målsägandeEn avsom
inställelsesinmedel förallmännatalan har till ersättningrätt avrens

Också för denrättegång.inte tilloch behöver inställa sig än enmer
hanfördelarhandläggningtilltalade innebär attgenomgemensamen

rättegångs-rättegång ochtillinställa sigeller hon bara behöver atten
Även fördelaruppkommerdomstolenförkostnaderna begränsas.

undvikas.kanrättegångaratt separatagenom
olägenheterväsentligainnebäraskulleVid bedömningen detav om
förarbetenamåste enligttalanmålsägandensför åklagaren föraatt

utredning förhand behovet1987/88:1 15 f. i första attprop. avs.
föråklagarenskälbeaktas. Ettskadeståndsfråganklarlägga attmot

krävsdetsåledeskanmålsägandens räkningtalan för att envara
dennaochskadeståndsfråganomfattande utredning för avgöra attatt

fördröjsi sin helhetbrottmåletkan förebringasutredning inte attutan
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väsentligt. omständighet föranleda åklagarenEn kan attannan som
inte på sig uppgiften föra målsägandens talan det enskildaärtar att om
anspråket i förhållande tillkräver orimligt mycket resurser ansvars-
delen.

uppenbart obefogat enligtMed enskilt anspråkatt ett anses avses
förförarbetena situationen det1987/88:1 16 denprop. atts.

framstår anspråket inte kan vinna bifall vidåklagaren klart att ensom
domstolsprövning.

iråd: MålsägandeRiksåklagaren har år 1994 Allmännagett ut
RÄC skyldighetbrottmål behandlar bl.a. åklagarens1:122 attsom

rådallmännaföra målsägandens enskilt anspråk. I dessatalan om
tillfrån anmälanredogörs för åklagarens uppgifter i detta avseende

råden åklagaren,lagakraftvunnen dom. de allmännaI att motanges
målsägandens talanbakgrund de fördelar det innebär att omsomav

tillinställningenskilt anspråk i brottmålet, bör inta generösprövas en
prövning elleranspråk skall tillbedömningen enskilt tasettav om upp

inte.

enkätundersökning4.4.2 Utredningens

frågorställdes någraenkätundersökning till åklagarnaI utredningens
målsäganden formulerahjälperi vilken utsträckning åklagaren attom

frågorna varieran-bilaga 3. Svarensina skadeståndsanspråk se är
följande.sammanfattas enligtde och resultatet kan

hjälperdeåklagarna harövervägande delenDen svarat attav
defallskadeståndsanspråk imålsäganden formulera sina närvartatt

olika utsträckning.emellertid i mycketblir tillfrågade. skerDetta
vilkaföreslårestriktiva medMånga åklagare har de är attsvarat att

stället vilkabeskriver ibelopp målsäganden bör yrka. De postersom
tillde hänvisarharskadeståndet kan Andra attsvaratavse.som

de brukarocksåBrottsoffermyndighetens praxis. Flera har angett att
liksom till dom-tabellerförsäkringsbolagen och derashänvisa till
målsägandenhjälperåklagare har destolspraxis. Vissa attattuppgett

beloppensrådnivå och såledeshamna på rimlig även omgeren
målsägandentillde brukarstorlek. åklagare harEtt sägaattangettpar

några åklagareorimliga. Vidare haryrkade beloppen heltde ärom
målsäganderåd,de praktiska att taattsvarat att uppmanager som

kvitton och liknande.med sig
medmålsägandenhjälperåklagare har de inteIngen svarat att

Ettdetta sker sällan.skadeståndsanspråket. del har dockEn uppgett att
medmålsägandenhjälpade undvikeråklagare har attsvarat attpar

skallåklagaregrund deskadeståndsanspråken att varasomav
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besked fråntydligareefterlystenkätsvaren haropartiska. I man
ochskadeståndsfråganiförhålla sigskallRiksåklagaren hur åklagarna

skadeståndsfråganifår från polisendeframfört den utredningäven att
ofta bristfällig.är

itillräckliga kunskaperde saknarhar påpekatMånga åklagare att
Någrafrågor.i dessautbildningefterlystskadeståndsrätt och mer

vilselederderisk fördet finnspåpekatåklagare har också attatt
harhållPå mångarimliga.beloppmålsågande vilka är mansomom

målsägande ihjälpasvårt hinnadettidsbristenanmärkt gör attatt
skadeståndsfrågor.

iåklagarnaframförtshardomstolarnapå enkäten till attI svaren
anspråk.enskiltmålsägandens talanborde förautsträckningstörre om

förslagochövervägandenUtredningens4.4.3

målsägandensföraskyldighetåklagarensLagstiftningen attom
ändring. Iingenoch kräverlångtgåendetillräckligttalan är

brottmål bör klargörasMålsägande irådallmännaRiksåklagarens
målsägandenhjälpaskallåklagaren attutsträckningi vilken som

vidarebörRiksåklagarenskadeståndsansprâk.sinaformulera
följs.rådende allmännakontrolleraregelbundet att

hennesellerhansmålsägandenförfördeluppenbartDet är omen
brott-samband medibehandlas ochanspråk kan avgörasenskilda

2 §enligt 22 kap. rätte-åklagaren harskyldighetmålet. Den som
finnsdetinteutredningenlångtgående och attgångsbalken är anser

Depå åklagaren.kravenskärpaytterligarelagstiftningskäl att genom
denåtgärdasstället kunnai attframkommit börbrister har genomsom

förbättras.bestämmelsentillämpningenpraktiska av
föreskrifteringåenderådallmännaRiksåklagarensI omges

anspråk.enskilttalanmålsägandensföraskyldighetåklagarens att om
anspråkenskildamålsägandensbetydelsenbl.a.I råden betonas attav

gångermångaförundersökningen,utredda underblir ordentligt en
skyldighetsinfullgörakunnaskall attåklagarenförutsättning för att

egenskapiåklagarenangelägetframhållsföra talan. Det att avsom
deldennauppmärksamhetförundersökningsledare ägnar av
ledsförundersökningenmål däroch i deförundersökningen av

tillräckligtanspråketenskilda ärdetkontrollerarpolismyndigheten att
förundersökningsprotokollet.tillställshannärutrett

svårighetersärskildadeframhållitvidareharRiksåklagaren som
skallhuvudförhandlingenochhäktadmisstänkteuppstå den ärkan när

förarbetenailiksområdenallmännadetidsfrister. Iinom vissahållas

;i
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prop. 1978/88:1 16 åklagaren i princip skall föra talanatts. anges
enskilt anspråk i de fall utredningen sker under tidspress,ävenom

det inte kan någon frihetsberövad längreär änatt accepteras attmen
vad krävs för utreda ansvarsfrågan.attsom

Utredningen Riksåklagarens utförliga råd börallmännaattanser
god handledning för åklagarna. vilken utsträckning de följsIvara en

bör dock uppmärksammas Riksåklagaren och tillämpningen börav
kontrolleras regelbundet.

Om skadeståndsfrågan tillräckligt utredd och inte alltförär av
komplicerad bör åklagaren i sådana fall kunna föra målsägandensart

finnstalan enskilt anspråk. Enligt utredningens mening det inteom
något formulera sinahindrar åklagaren hjälper målsägandenatt attsom
anspråk vilka kan grunda ersättningupplysaatt postergenom om som

fåoch vilka belopp enligt praxis brukar utgå. Det bör inteom som
förekomma yrkaråklagaren bara för målsäganden okunnighetatt att av

påbelopp inte rimligt föra talan grundär vägrar attett som av
Åklagaren sådana fallanspråket uppenbart obefogat. bör i geanses

målsäganden information och råd vad kan rimligt attvaraom som
Åklagaren stårupplysa målsäganden detyrka. bör dock även attom

yrkanden, åklagarenhonom eller henne fritt framställa sina attatt men
Utredningen intei så fall inte kan föra målsägandens talan. attanser

skallden skulle kravet åklagarennämnda rådgivningen strida mot att
iaktta objektivitet. Utredningen föreslår klargörande i nämndaatt ett

råd.avseenden bör införas i Riksåklagarens allmänna
omfattande utredningde fall där det enskilda anspråket kräverI

enligteller övrigt komplicerat slag bör åklagareni särskiltär av
målsägandebiträde förordnatutredningen hjälpa målsäganden fåatt ett

och målsägande-för sig. gäller rollfördelningen mellan åklagarenVad
lagen målsägandebiträdebiträdet föreskrivs i 3 § andra stycket attom

anspråk utesluts måls-åklagaren för målsägandens talan enskiltom om
påpekas detuppgift. rådenägandebiträdet från denna I de allmänna att

talanskall föra hansmålsäganden själv bestämmerär vem somsom
biträdetmålsägandens beslutoch åklagaren kan siginte motsätta attatt

de fall det finnsföra denna det iskall talan. Utredningen ettattanser
för målsägandens talan.målsägandebiträde naturligt biträdetär att

bestämmelserdeSammanfattningsvis utredningen att somanser
målsägandens talanfinns angående åklagarens skyldighet föraatt om

för hjälpatillräckligaenskilt anspråk tillämpade på rätt sätt är att
få talan prövadsnabbt enkelt sinmålsäganden och sättatt ett av

domstol.
skall kunnabraförutsättning för åklagarenEn sättatt ett

eller honhanfullgöra sin skyldighet föra målsägandens talan är attatt
framgårskadeståndsrätt. enkätsvarenhar tillräckliga kunskaper i Av
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på dettakunskaperhar bristandeåklagare demångaatt attanser
nedan underbehandlaskommerområde. Frågan utbildning attom

avsnitt 4.7.

StödpersonMålsägandebiträde och4.5

4. Bakgrund5 1
.

gjordes isexualbrottrörandede ändringarsamband medI att som
harmålsägandeförmöjligheten1984 infördesbrottsbalken år som

förarbetenaåtföljas stödperson. Istödbehov personligt att av enav
tillBakgrundenföljande.bl.a.f. anfördes1983/84:105 62prop. s.

målsägan-såerfarenhetsmässigt inte sällandet ärregleringen attär att
gällerpåfrestning. Dettastarkrättegångenden upplever som en

kränkningpersonligallvarliginneburitbrottet harsärskilt somenom
tvingasMälsägandenkvinnomisshandel.ochsexualbrottvid attt.ex.

vidförsvarareregelmässigt hartilltalademed denkonfronteras ensom
Åklagaren siniakttagandeuppgift medtillharsin sida. att av

direkt i åklagarensingår inteåtalet och detobjektivitetsplikt styrka
uppenbartdärförmålsägande. Detstöduppgift länma är attatt

inneburithargäller brottsynnerhet detmålsäganden i när ensom
till starkaupphovkankränkning och dessutompersonligallvarlig ge

sexual-andravåldtäkt ochsåsomskilda slag,reaktionerpsykiska av
rättegången.stöd undersärskilti behovbrott, kan avvara

anledningmedhörsmålsägande,Bestämmelsen avatt som
kanellertill brottetshänsynmedåklagarens talan och art annarssom

åtföljasfårrättegången,stöd underpersonligti behov avvara av
rättegångsbalken.kap. 15 §infördes i 20lämplig stöd aperson som

medmålsägandenskulleföreskrevs domstolen prövaDet att om
behovikundebrottets ellerhänsyn till antasart avvaraannars
behovmålsägandenstillgodoseytterligarestöd.personligt För avatt
tilltilläggsdirektiv Rätts-regeringensexualbrottmålhjälp i gavom

Målsägande-slutbetänkandei sittKommittén komhjälpskommittén.
behovstarktförelåg mycketfram till detSOU 1986:49biträde ettatt

sexualbrott.målsägande i målhjälp till omav
målsägandebiträdelagstiftninggrund förBetänkandet tilllades om
målsägandebiträde1988:609lagen1987/88: 107. Genomprop. om

särskiltfåbekostnadpåför målsägandeinfördes etträtt statensatten
ochförundersökningundermålsägandebiträdebiträde ett --

målsågandetillkomrörande vissa brott. Denna ävenrättegång rätt som
anledningiskall hörasendasträttegångeniformellt inte år utanparter

brottet.av
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i fråga enligtbrott där målsägandebiträde kunde kommaDe var
ff. f. främst målförarbetena 1987/881107 19 och 37prop. s. som

mälsägandebiträderörde sexualbrott. Idessa mål skullegrövre ett som
vidförordnas. Målsägandebiträde kunde vidare komma i frågaregel

våld ellerbrott med inslagvissa andra grövretyper av annanav
till målsägandens personligaintegritetskränkning, det med hänsynom
hade särskilt starkt behovförhållanden kunde målsäganden ettantas att

sexualbrott inteexempel på sådana brottbiträde. Som somangavsav
misshandelomfattades nämnda presumtionsregelnden samtav ovan

rån.och
juli 1988. detträdde i kraft den Imålsägandebiträde 1Lagen om

Stödperson till 20 kap.sammanhanget överfördes bestämmelsen om
i lagen.begreppet Stödperson15 § rättegångsbalken och sattes ut

skallkändSamtidigt infördes regeln Stödperson är rättenatt avsomen
rättegången.underrättas tidpunkten förom

År målsägandebiträde gälla samtligatill1991 utvidgades rätten att
brotteni lagen angivnabegränsning. de övrigasexualbrott Förutan

Bl.a. kravetmålsägandebiträdereglernablev generösa. togsmerom
målsägandebiträ-särskilt starkt behovpå det skulle föreligga ettatt av

behovdet kunde konstaterasde bort och det blev tillräckligt att ettatt
förelåg 1989/902158 11.prop. s.

såvälbestämmelsernaändradesGenom lagändringar år 1994 om
fickStödpersonmålsägandebiträde. I frågastödperson omsom

skall åtföljaseller honmålsäganden själv hanavgörarätt att enavom
skall således inte längrerättegång. DomstolenStödperson under pröva

stödperson.målsäganden har behov enom av
uttalades143 40lagstiftningsärende 1993/94:prop.I atts.samma

medverkaför målsägandenlika påfrestandedet självklart kan attvara
kap 10§därför i 23infördesvid domstol. Dethos polisen som

det kan skemålsäganderättegångsbalken förrätt utanatt, menomen
förunder-förhör undervidför utredningen, åtföljas stödpersonenav

sökningen.
ändringen prop.genomfördes denmälsägandebiträdeVad gäller

måli samtligamålsägandebiträde kunde förordnas1993/94:26 ettatt
straffskalan.ifängelse ingickbrottsbalken,brott enligt omom
med hänsynfall detförordnande i dessaFörutsättningen för är attett

omständigheterförhållanden och andrapersonligatill målsägandens
biträde.finns särskilt starkt behovett av
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utvärdering lagenDomstolsverkets4.5.2 omav
målsägandebiträde

uppdrag regeringenjuni 1995 ifick den 15Domstolsverket DV av
tillämpas.målsägandebiträdelagenundersöka hur bl.a.att om

Målsägande-ihar redovisatsundersökningenResultatet rapportenav
målsägandebit-lagentillämpningenutvärderingbiträde omavaven-

skeddemedUnder arbetetDV 1996:2.räde rapportenrapportm.m.
sammanfattningföljerutredningen. Nedansamråd med aven

och stödperson.målsägandebiträdebehandlarde delar denirapporten
vid tingsrättmålundersökningargenomfördesundersökningenVid

januari 1996.1995-31novemberperioden den 1och hovrätt under
220 från hovrätterna.ochregisterades från tingsrätterna759 svar

ochtingsrättervid 30enkätundersökningVidare utfördes treen
advokater.och 100100 åklagareskickades tillhovrätter. Enkäter även

målsägandebiträdeförordnandenuppgick antaletUnder år 1995 av
vidmeddeladesdessaövervägande delenhelttill cirka 000. Den3 av

sällsynt.mycketförst i hovrättentingsrätt; förordnanden var
förordnan-andelendenmålundersökningen skeddeEnligt största

stycket 2 lagenförstamed stöd 1 §den, 70cirka procent, omav
dominerande brottetdet heltfallmålsägandebiträde. I dessa var

stycket 1§ förstaenligt lagens 1förordnandenmisshandel. Andelen
Cirka 222till cirkamålundersökningenuppgick enligt procent.

stycket§ förstastöd 1skedde medförordnandenaprocent avav
kombinationpågrundades6Resterande förordnanden, procent, aven

de första stycket.punkterna i §1tre
förvad krävsenkätundersökningenitillfrågadesDomstolarna som

för-framgårmålsägandebiträde. Avförordna ettattettatt svaren
ingåendenågonmeddeladesförsta stycket 1ordnande enligt §1 utan

stycket 2första§förordnanden enligt 1det gällerprövning. När
situation imålsägandenshelhetsbedömningdomstolarnagjorde aven

3stycket§ förstaenligt 1förordnandetill brottet. Förrelation att
påtagligtdomstolarnaenligtfråga krävdeskomma iskulle ett

målsägandenochkränkningsvårinnebarkvalificerat brott attensom
kondition.psykiskellerdålig fysisksig ibefann en

lagensavgränsningenansågåklagare och advokaterflestaDe att av
ansågdomstolarnalämplig. Merparten atttillämpningsområde avvar

dockmenadedomstolarvidsträckt. Någratillämpningsområdet förvar
borde utvidgas.detatt

framställdes begäranmålenundersöktade94I omprocent enav
målsägandensoftastanfördesskäl för begäranmålsägandebiträde. Som

påbifallsfrekvensenVid tingsrättenmisstänkte.relation till den var
detVid avslag96målsägandebiträdebegäran procent. varom
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vanligaste skälet tillräckligt allvarligt.brottet inte bedömdesatt
Vid tingsrätterna förordnades 53 målsägandebiträdenaprocent av

innan åtal förordnades alltså efter det åtal hadeväckts. 47 attprocent
väckts. förhöll dock annorlunda vid sexualbrott; i dessa fallDet sig
förordnades 65 mâlsägandebiträdena innan åtal hade väckts.procent av

Både målsägande-vid tingsrätt och hovrätt klar majoritet avvar en
kvinnor. återfanns i åldersgruppernaDe flesta målsägandenana

10-39 år. målsägande vid tingsrätterna hade 88 deAv procent av
kvinnliga målsägandena till misstänkte. Motsvaranderelation denen
andel för manliga målsägande 43 procent.var

vid tingsrätt ochdem förordnades målsägandebiträdenAv som som
biträdande juristerhovrätt cirka 87 advokater, 11 procentprocentvar

åklagare, advokater ochoch 2 lämplig Flertaletprocent annan person.
fråga fördomstolar komma iansåg den personkrets kanatt som

måls-förordnande lämpligt avgränsad. Byte och entledigandeär av
i fall ochägandebiträde Vid tingsrätterna skedde byte 17sällsynt.är

förordnande.entledigande i fall totalt meddelade7 727av
tyder enligtfrån och domstolarnaEnkätsvaren advokaterna

uppgifter knutnapå del målsägandebiträdets ärattrapporten storen av
målsägandens skadeståndstalan.till förberedande och utförande av

förlagd tillarbetsuppgifterna förefallerTyngdpunkten varaav
förfarandet vid domstol.

målsägandebiträdenuppgifter utbetalningar tillEnligt DV:s om
ärendegenomsnitt 042 krunder budgetåret 1994/95 betalades i 7 per

ochåklagarnaRelativt mångai tingsrätt och 8 116 kr i hovrätt. av
målsägandebiträdetframfördedomstolarna i enkätundersökningen att

offentliga försvararen.ofta jämförelse med denöverkompenserades i
målsägandebiträdet högreEnligt målundersökningen tillerkändes

undersöktadeoffentliga försvararen i 35ersättning denän procent av
två tredjedelarOmkringmålen i tingsrätt och i 27 i hovrätt.procent

målsägandebiträ-förde tillfrågade advokaterna menade taxaatt enav
borde införas eller i fallden övervägas.vart

målsägandebi-enligtUndersökningsresultatet tyder attrapporten
förfarandetkvalitetshöjning påvissträdesreformen har medfört en

dennadomstoloch vid domstolen. Vidunder förundersökningen synes
behandlasenskilda anspråkenfrämst bestå i dekvalitetshöjning att

bättre.
budgetåretuppgickför målsägandebiträdeStatens kostnader

förkostnaderMotsvarandetill miljoner kr.1994/95 knappt 27
kr.budgetåret 1989/90 drygt åtta miljonervar

målsägandebi-beträffandedras bl.a. följande slutsatserl rapporten
träde.

beräknadesmålsägandebiträdetillkomsten lagenVid attav om
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år.uppgå till 500antalet förordnanden skulle komma 1att per
dubbla årantalet uppgick till detUndersökningsresultatet visar att

Även utvidgats vid1995. till målsägandebiträde harrätten ett parom
lagentillämpningtillfällen förefaller enligt domstolarnasrapporten av

i dehar gjortsbakgrund de beräkningarrelativt generös mot somav
lagens 1 §Möjligen tillämpningenolika lagstiftningsärendena. är av

förordnande i 70grund förförsta stycket procentanges somsom
harförhållande till vad lagstiftaren Detfallen, för igenerös avsett.av

lagensfinns för det antagandet. Detdock inte något stöd är snarare
har lettpunktutformning och uttalanden i förarbetena på denna som

till det antalet förordnanden.stora
först sedanmålsägandebiträden förordnashälften allaAtt nästan av

gäller målsägandensResultaten vadåtal har väckts förvånande.anses
bedöms däremottill den misstänktekön, ålder och relation som

endastsannolikhetmedförväntat och enligtutgör storrapporten en
ikommamålsägandebiträde kanåterspegling vilkade brott vidav

för behovs-ställtlagstiftaren harfråga och de olika rekvisit uppsom
prövningen.

tyder under-arbetsuppgiftermålsägandebiträdetsVad gäller
för-underförfarandetpåsökningsresultatet enligt rapporten att

framträdandeoch mindrekommit i bakgrundenundersökningen har är
lagstiftarenvad harän avsett.

målsägandebi-gällerbedömningen vadvidare denI görsrapporten
meddet,offentliga försvararensjämfört med denträdets ersättning att

heltäckandeuppdragoffentliga försvararensden ärtanke att mer
anledningdet finnsfråga,krävande, kan ioch generellt sättas ommer
till måls-ersättningefter vilkaförändra grundernapå något sättatt

bestäms.ägandebiträde
tyda på lagenundersökningsresultatenSammantaget bedöms att om

harlagstiftarentillämpas på detmålsägandebiträde i sättstort sett som
verkartill problemeller tendenserProblemavsett. vara ensnarare

skulletillämpningutformning dessföljd lagstiftningens än attav
haravvika från vad lagstiftaren avsett.

inneburitenligtMålsägandebiträdesreformen har rapporten
dramatisktKostnader har stigitekonomiska konsekvenser.betydande

timkostnadsnonnen.i förhållande till
biträdesreformen det,beträffande ävenSlutligen konstateras att om

reformenochlagstiftaren harlagen tillämpas avsettsomsynes
finns deteffektviss kvalitetshöjandeinneburit rättsprocessen, etten
och där detutformningriktas lagensdär kritik kanantal områden mot

enligtVadförändringar.anledning tillkan finnas övervägaatt som
lagensangeläget ärframstår överattmestrapporten omsesom

behöver justeras,stycketförstatillämpningsområde, främst l § om
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framskjutenbörförfarandet under förundersökningen ges en mer
förtydliga be-förändra och/ellerdet finns behovposition, attom

finnsdetuppgifter ochmålsägandebiträdetsstämmelserna omom
målsägandebiträde,ersättning tillförändra reglernaanledning att om

någon fonnersättningen regleras i taxa.t.ex. att avgenom
stödperson.anlitandebehandlasI ävenrapporten av

kanStödpersonställt fråganenkätundersökningen harI om enman
målsågandebiträde förutsattalternativ tillrealistiskt attutgöra ett

svaradetillfrågade åklagarnadeför skadeståndstalan. Avåklagaren
alternativ.realistisktkanstödpersoncirka 65 utgöra ettprocent att en

reservationer,många med vissasvarade dockdessa åklagareAv t.ex.
stödpersonernaokomplicerade ärenden ochidet endast kan ske attatt

utbildning. de 35juridisk Avgrundläggandemåste få viss procent av
flestaansåg denekandebesvarade fråganåklagarna ettattsom

sådanaoch fordrarkrävandemâlsägandebiträde såuppdrag ärsom
alternativ.realistisktinteStödpersonjuridiska kunskaper är ettatt en

Stödperson90Bland advokaterna närmare attprocent enuppgav
de bl.a.skälalternativ. Somdefinitivt inte kan attutgöra ett angav

kanstödpersonerjuridiska kunskaper,djupgåendeuppdraget kräver att
biträdasmålsäganden börengagerade ochför känslomässigtbli att av

domstolsförfarandet.ochförundersökningenbådeunderpersonsamma
gällerdettafrågan jakandebesvaradefå advokaterDe attuppgavsom

ärenden.mycket enklahuvudsakligen i
§20 kap. 15enligtstödpersonframgårdomstolssvarenAv att

vanligtRelativtbegränsad omfattning.irättegångsbalken förekommer
eller godanhörig vånåtföljsmålsägandendäremotär att somav en

domstolar harFlertaletåhörare.intar rollen svarat att ensommer
målsägan-alternativ tillrealistisktmånga fall kanstödperson i ettvara

och harutbildad rättstödpersonenförutsättning ärdebiträde under att
allvarligalltförfråga inteskall vidaretill ersättning. Det omvara

skadeståndsanspråk. Vissaokompliceraderelativtbrottslighet och
besvarathardomstolarjakande. Dedomstolar har svarat som

uppfylla dekanknappaststödpersonfrågan nekande att enmenar
ställas på denmåstekvalifikationerkunskapskrav och somsom

målsäganden.biträder
ovanligtmycketvidare detframgår är attenkätsvarenAv att en

målsägandebiträdebådebiträdsunder rättegångenmålsägande ettav
oftastdet sigförekommerfall detde få röroch stödperson. I omen

någondå vanligenuppträderSom stödpersonkvinnor.övergrepp mot
kvinnojour.från brottsoffer- elleren

anlitandeiSammanfattningsvis konstateras attrapporten avom
regeländring.detförutsättervanligtskall blistödperson enmer

förlämplighetallmänandra kravuppställerregler inte änDagens som
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medersättning allmänna medeluppgiften och inte medger är storav
inte förekommerorsaken till Stödpersonsannolikhet den främsta att

marginellskall fåoftare. institutet StödpersonFör änatt enmer
grundläggandehon uppfyllerfunktion förmodligen han ellerkrävs att

till ersättningrättegångsförfarandet ochkunskapskrav bl.a. rättgesom
medel.allmännaav

överlämnades DV:sden 22 augusti 1996Genom regeringsbeslutett
målsägandebiträ-ersättning tillsåvitt frågorrapport, utom omavser

den, till utredningen.

utredningen4.5.3 Enkätsvar till

målsägandebiträdefåmöjligheternaFrån polisen har framförts attatt
utökas.och stödperson bör

Även målsägandebiträde bordefrån åklagarna har angetts att
förordnas oftare.

böroch kontaktpersonerstödpersonerhar framförtAdvokaterna att
målsägandebi-Vidare har dei utsträckning.användas större angett att

framförtsocksåDet hartidigare iträdet bör förordnas rättsprocessen.
misshandel börliknandevåldtäkt ellerden anmäler samtatt ensom

jour börmålsägandebiträde ochförhöret fåredan vid första attett en
detta.inrättas för

inneburitmålsägandebiträde harROKS har lagenangett att enom
mångarättegängar. Ividtrygghetbetydande förbättring för kvinnors

genomföra helaorkafått kvinnan rättsprocessen.fall har det att
ifått biträdekvinnor harockså betyttMålsägandebiträdet har att

för kvinnorangelägetoerhört viktigt. Detskadeståndsdelen vilket ärär
målsägandebiträdesstödet intevåldvarit för mäns attutsattasom

frånkvinnoranförthar ROKSgäller stödpersonerförsvinner. Vad att
stödpersonstöd. Enrättegångarnafinns med vidkvinnojourerna som

juridiskaBiträdetsmålsägandebiträdet.tilldock något alternativinteär
stödskall få värtför kvinnornakompetens nödvändig ettär att

namnet.
allaharenkätpå utredningenskvinnojourer harDe svaratsom

innebärstöd ochmålsägandebiträde storär ett stortatt ett enmenat
viktigtdethar påpekatFlera jourer ärför målsäganden.trygghet att

densida ochvid sin rättenrättsbildadkvinnan har attatt personen
målsägandebiträdethar framförtNågra jourerinte får begränsas. att

pekats påhåll harFrån fleraiin för attofta kommer sent processen.
alltidmålsägandebiträde intetillinformation rätten ges.om

kvinnojourerflesta ävenStödperson har deVad gäller attsvarat en
samtidigtiför kvinnanstödsådan innebär rättsprocessenstortett men
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förklarat Stödperson inte kan några uppgifter frånövertaatt en
målsägandebiträdet. motiverat har detta berorDe angett attsvaretsom
på juridisk utbildning. Några jourer harstödpersonen saknaratt
framfört Stödperson viss juridisk kompetens skulle kunnamedatt en

del uppgifter.överta en
de brottsofferjourer de flestaAv har besvarat enkäten attsom anser

målsägandebiträdet förinnebär trygghet och bra stödstor etten
målsäganden. Flera målsägandebiträdet behövs förhar anmärkt attatt
målsägandens skadeståndsanspråk ordentligt behandlade.skall bli Det

också juridiska kompe-har anmärkts målsägandebiträdet med sinatt
biträdettill målsägandens rättigheter till ochkan atttens att tasse vara

framfört målsägande-skapar jämvikt i Flera jourer har attprocessen.
biträde förordnas oftare, de bör komma in tidigare ibör råttspro-att

målsäganden efter rättegången. Denoch de bör hjälpa ävenattcessen
kritik målsägandebiträden inte harhar lämnats gäller främst attsom

detillräckligt tillräckligt engagerade ochmed tid, de inte är attatt
medför kostnader.stora

brottsofferjourerBeträffande har princip samtligastödpersoner i
Mångastödpersonerna positivt.målsägandena uppleversvarat att

talaha med sig någonjourer brottsoffren uppskattarnämner att attatt
praktiska frågor. Flertalet jourermed och få hjälp det gällernärav

frånuppgifterhar inte kan någrastödperson övertaangett att en
stödpersonen börmålsägandebiträdet. Några har framförtjourer att

förklaratdel jourer harkomplement till biträdet. En attett envara
fråga enklarestödperson i fall och då främst detvissa ärom om

målsägandebiträdets roll. Någonskadeståndsfrågor kunnaskulle överta
målsägandebiträdetkanjour har stödperson ersättasvarat att omen

stöd-uttalatåklagaren för skadeståndstalan. Några jourer har att
frånpsykologiska stödetdet moraliska ochkan övertapersonen

målsägandebiträdet.
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och förslagöverväganden4.5.4 Utredningens

effekt påkvalitetshöjandehaftMålsägandebiträdesreformen har en
brottsoffrensstärkabidragit tillförfarandet ochdet rättsliga att

målsägandebi-förordnandeförvillkorenställning. I fråga avom
i §brottsbalken lenligtbegränsningen till brottföreslåsträde att

bort.målsägandebiträdelagenpunkten 3 tasom
för-målsägandebiträde bordeUtredningen har övervägt ettom

Målsägandenslösning.sådanavvisatordnas åklagaren enmenav
utvidgastill bevispersonerrättegången ställa frågorunderrätt att

utökasPå såinte för talan.målsägande sätttill gälla ävenatt som
uppgifterMålsägandebiträdetsfrågerätt.målsägandebiträdetsäven

hjälpaavslutande arbetesådantutökas till även attatt somavse
skadestånd.få tilldömtmålsäganden att ut ett

personligt ochbehovmålsägandenstillgodoseFör att av
målförordnas iStödperson kunnasärskildkurativt stöd skall en
stödpersonligttillfölja.fängelse kan Rättenpå vilketbrott ettom

begreppetbehållsrättegångsbalken§enligt 20 kap. 15 men
förordnasdemfortsättningsvisstödperson kommer somsomavse

inställelsesinersättning förtillfårsådana. En stödperson rätt
Efterlevandemålsäganden.principeri huvudsakenligt somsamma

målsägan-tillfårdödad brotthar blivit rätttill någon genomsom
förutsättningar.debiträde under vissa

StödpersonMålsägandebiträde -

tillgällandeenligtuppgifter rätt ärallmännaMålsågandebiträdets att ta
rättsligadetmålsäganden ibistådvs.målsägandens intressen, attvara

förhöralladelta iförfarandet,informeraförfarandet att omgenom
till. Undergårförhörenoch bevaka rättförundersökningenunder att

intressenmålsägandensbevakamålsägandebiträdetskallrättegången
i lagenspecificerathandläggningsfrågor. Mera atti olika anges

det.inteåklagarenanspråk, görenskiltföra talanskallbiträdet omom
personligtmålsägandenförutsätts dessutomMålsägandebiträdet ettge

stöd.och kurativt
målsägandenstödpersonligtavseddStödpersonen är ettatt vara
rättegången.och iförundersökningenunderhållsunder de förhör som

till-föreinfördesStödpersonbestämmelsenursprungligaDen om
förbetydelsefickvilketmålsägandebiträdelagenkomsten omav
detgällerVaduppgifter.målsägandebiträdetsutformningen av

målsägandebiträ-införandet lagenvidkurativa stödet omavsynes man
stödetdetskulle lämnamålsägandebiträdet ettfrånde ha utgått omatt
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sådant förordnats. förutsatte vidare vid lagensbiträde hade Man
finnastillkomst behov ofta inte skullestödperson ettatt omav

flesta fallborde i demålsägandebiträde förordnades. stödpersonEn
uttalande i förarbetena.inte förekomma vid sidan biträdet enligtom

kurativa delenavlasta biträdet i denAtt stödperson skulle kunnaen
inte ha övervägts.synes

enkätundersökningarutredningensAv såväl DV:s rapport som
har bidragitmålsägandebiträdesrefonnen i väsentlig månframgår att

effekthaft kvalitetshöjandetill stärka brottsoffrens ställning ochatt en
stöds ocksåuppfattningpå det rättsliga förfarandet. Denna av

i forsknings-redovisatsbrottsoffrens erfarenheter såsom de har
har understrukitbrottsofferjourerKvinnojourer och attrapporten.

orka igenomoch får lättarebrottsoffren känner sig atttryggare
docksida. börmålsägandebiträde vid sin Detmedrättsprocessen ett

stigit i snabb taktmålsägandebiträdeföranmärkas kostnaderatt statens
budgetåret 1994/95. Föroch uppgick till miljoner kr under27

vilketmiljoner kr,till 47,3budgetåret 1995/96 uppgick kostnaderna
Både år 1996 ochmiljoner kr.årskostnad cirka 31,5innebär en om

målsägandenbiträden tillantalet förordnanden1997 uppgick av
målsägande-förkostnadernauppskattningsvis 000 och år 19974 var

målsägandebiträdeKostnaderna förbiträden cirka miljoner kr.35,1
årsvisdvs. dentimkostnadsnonnen,har stigit i snabbare takt än

och offentligarättshjälpsbiträdenfastställda förtimersättningen
försvarare.

domstols-framgår detfunktiondet gäller stödpersonsNär aven
kap. §enligt 20 15stödpersonpå enkätundersökningDV:s attsvaren

omfattning. Ganskabegränsadi relativträttegångsbalken förekommer
anhörig eller godåtföljsmålsäganden vänvanligt däremotär att av en

mycketdomstolarnaåhörare. enligtintar rollen Det ärsom mer av
bådebiträdsunder rättegångenovanligt målsägande ettatt aven

förekommerde få fall det rörmålsägandebiträde och stödperson. Ien
stödperson i dessakvinnor. Somoftast olikadet sig övergrepp motom

kvinnojour.brottsoffer- ellerfrånfall uppträder vanligen någon en
flertalet åklagareenkätundersökning harI DV:s svarat att en

målsägandebiträdealternativ tillrealistisktstödperson kan utgöra ett
reservationendenskadeståndstalan medförutsatt åklagaren föratt men

ochärendenokompliceradeendast isådan ordning kan gällaatt en
grundläggande juridiskfår vissunder förutsättning stödpersonenatt

inte kanstödpersonharutbildning. Nästan alla advokater svarat att en
hardomstolarmålsägandebiträde. Flertalettillalternativ ettettvara

alternativmånga fall kanstödperson idäremot ettattansett varaen
tillutbildad och harförutsättning stödpersonen rättunder äratt

ersättning.
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brottsoffer-kvinno- ochenkätundersökning harutredningensI
stödpersonenmålsägandena uppleverjourerna ett gottsvarat att som

inte kanemellertid stödpersonenstöd i Manrättsprocessen. attanser
stöd-främst på grunduppgiftermâlsägandebiträdets attöverta av
stöd-nägrajuridisk utbildning. Isaknar att enangessvarpersoner

målsägandebiträdet.tillkomplementbör ettvaraperson
mälsägandebiträdes-förfått klara beläggUtredningen har att

ställning.på målsägandenseffektreformen haft positivhar en
och kanförhörssituationernaisigMålsäganden känner tryggare

Målsägandensi målet.till utredningenbidragadärigenom bättre
av advokatsjälvklart bättre änskadeståndstalan hanteras aven

i domsto-handläggningenunderlättasmålsäganden själv och därmed
len.

sålundaförfarandeträttsligabistånd i det ärMålsägandebiträdets
ochpersonligainte detvärdefullt. bör emellertidDet övervägas om

målsäganden bättreförutsättsbiträdet ocksåkurativa stöd gesom
skulle kunnastödpersonstödperson. Enlämnasskulle kunna enav
stödet sådelmålsägandebiträdet dennaavlasta juristen attav-

delen. Omrättsligapå densina insatserbiträdet kunde koncentrera
dåkomplicerade fallmindredeskall föras eller iskadeståndstalan inte

skulle enbartskadeståndstalanföra målsägandensåklagaren kan en
tillräcklig hjälp.stödperson kunna vara en

juridisktfåmöjlighetensåledesUtredningen ettattattmenar
regleringvill införabehållasbiträde skallkvalificerat somenmen

minskarOmstödpersoner.användningensyftar till utvidgaatt manav
tilldettaoch överförstödutförande kurativtmâlsägandebiträdets av

ellerskadeståndstalanföraborde biträdetstödpersoner, utöver att-
underintressen rätte-målsägandens rättsligapå tillvaratasättannat

förunder-underjuridisk hjälpmöjlighetgången få att ge mera-
medmålsägandenbiträdakunnai dag ochsökningen sker ävenän som

kostnadsram.rimligallt inomskadestånd,få utdömtatt ut ett en
stöd-användningenbeträffandeskisserade utvidgningenDen avnu

regeländring;sinanfört iDVförutsätter, rapport, ensompersoner
målsägandebiträde.i lageninföraskompletterade bestämmelser bör om

villkorenmåni vademellertid förstUtredningen kommer prövaatt
ändras.kan behövamålsägandebitrådeförordnandeför av

målsägandebiträdeför förordnandeVillkoren av

villkordepreciserattämligenmålsägandebiträdelagenI 1 § angesom
målsägan-förordnaskalldomstolenuppfyllda förskall ettattvarasom

föreskrivai lagenUtredningen hardebiträde. övervägt att en mer
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varje fallallmän förutsättning och låta domstolen i avgöra ettom
sådan ordning skulle betydamålsägandebiträde skall förordnas. En att

omständigheternatill vissa brottlagen inte behövde begränsas utan att
emellertid inteavgörande. gåri det enskilda fallet skulle Det attvara

förinnebära risksådan ordning skulle kunnabortse från att enen
fördärförolikheter rättstillämpningen. Utredningen hari attstannat

föreslå justeringar ii ställetbehålla den nuvarande uppdelningen och
villkoren.

skall målsägandebiträ-första stycketEnligt gällande 1 §rått, ett
uppenbartdet inteförordnas mål sexualbrott,de i är attomom
utredningensbiträde. Enligtbehov sådantmålsäganden saknar ettav

bestämmelse. Vidfinns anledning ändra dennamening det inte att
med stöd-tillräckligtdet dockmindre allvarliga brott kan envara

person.
målsägandebiträdeparagraf skallEnligt punkten 2 i samma

vilketbrottsbalken, påeller kap.förordnas i mål brott enligt 3 4om
brottsbalken eller6 §följa, enligt 8 kap. 5 ochfängelse kan eller

det medtill sådant brott,försök, förberedelse eller stämpling om
ellermisstänkterelation till dentill målsägandens personligahänsyn

behov sådantmålsäganden haromständigheter kanandra antas att av
biträde.

uttalades iår 1990bestämmelsen ändradessamband medI att
förutsättningarna föroch 11förarbetena 1989/90: 158 7prop. atts.

och 4 kap.enligt 3i mål brottförordna målsägandebiträdeatt om
och 6 §enligt 8 kap. 5straffskalanbrottsbalken med fängelse i samt

bedömningen inteför markerabrottsbalken borde mjukas att attupp
vidare detuttaladestidigare. Detskulle så restriktiv attvara som

regelmässigtsakligt motiveratdäremot inte kunde att meraanses
hotmisshandel och olagaförordna målsägandebiträde i mål t.ex.om

behovmålsägandensprövningdet skulle ske verkligutan avaven
fallet.biträde i det enskilda

utifrånfalletdet enskildaförarbetena skall behovet i prövasEnligt
deti relation tillsituationmålsägandenshelhetsbedömning sattaven

förutsättningarvissaVidare bör ställasbrott målet gäller. uppsom
vadsituation i målet,personligamålsägandensmed avseende t.ex.
därsituationtypiskabevisläget Dengäller brottets mestart, m.m.

förundersökningen ochläge under rätte-målsäganden har utsattett
hafteller harharmålsäganden och gärningsmannengången är när en

Även kanpersonligomständigheterandrarelation till varandra. artav
förordnas. Somskallför biträdeenligt förarbetena ha betydelse om

förståndshandikapp,omständigheterexempel på sådana anges
ställning iberoendetill följd brottet,sjuklighet, depressioner t.ex.av
lärare ellerochmellan eleveller i förhållandetarbetslivet attsom
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målsäganden gammal eller barn.är ett
Enligt DV:s meddelas 70 förordnandena medrapport procent av

stöd punkten detta förhållande dras i slutsatsenAv rapporten attav
lagens tillämpningsområde enkätundersök-kan behöva justeras. DV:s
ning tyder emellertid domstolarna vid behovsprövningen föratt
förordnande följer demålsägandebiträde enligt denna punktav
uttalanden i förarbetena. Om beaktar mål degörs att omsom man
brott i punkten misshandel och rån, betydligtärt.ex.som avses

frekventa sexualbrottsmålen tyder relationen mellanknappastänmer
förordnanden anmärkningsvärdenligt punkten och 2 på någonl

Behovsprövningen blirsnedfördelning i domstolarnas tillämpning. av
underordnad betydelse frekvensen i sådant läge. eventuellför Enett
justering sådan ändringskulle behöva gälla brottskategorierna. En

motiverad.utredningen inteanser vara
målsägandenskulle dock lika bra stöd förEn Stödperson ettvara

i vissa fall förordnanden enligt 2 under förutsättningsker punktennär
behandlasför skadeståndstalan. frågaåklagaren eventuell Dennaatt en

vidare nedan.
förordnas ipunkten föreskrivs målsägandebiträde skallI 3 ettatt

följa,vilket fängelse kanmål brott enligt brottsbalken, påannatom
förhållanden kanmed hänsyn målsägandens personligadet tillom

sådant biträde.målsäganden särskilt starkt behovharantas att ett av
tvåEnligt få förordnanden, cirkaDV:s relativt procent,rapport ges

med stöd denna bestämmelse.av
brottsbalksbrott,Vad gäller begränsningen till enbartatt avse

1993/94:26vilket följa, förarbetenafängelse kan i prop. s.angavs
mindreändamålsenlig och uteslöt18 sådan avgränsningatt en var

förutsättningarna förkvalificerade överensstämde medbrott samt
förordnande enligt punkten 2.

svårförståeligt med denframstår enligtDet utredningen som
finns andrabrottsbalksbrott.begränsning har gjorts till enbart Detsom

utredningenbesöksförbud, där det enligtbrott, överträdelset.ex. av
tillämpnings-målsägandebiträde.kan finnas starkt behov Lagensett av
fängelse kanalla brott därområde bör därför utvidgas till att avse

för prövningenfölja förutsättningar gällerbrottet. De avsom
denna punkt börmålsägandens målsägandebiträde enligtbehov av

föranlederutvidgningenkvarstå oförändrade. föreslagnaDen en
Även punkt börförordnanden enligt dennaändring i punkten för

alternativ.förutsättning braStödperson under vissa ettvara
brottsofferbetänkande Våld ochVåldskommissionen föreslog i sitt

tillutvidgabordeSOU 1990:92 176 f. det rättenövervägas attatts.
sambandbesöksförbud skall imålsägandebiträde fråga prövasnär om

detutredningen kanåklagaren för talan. Enligtmed brottmål där
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brottmåletibesöksförbud skall utgörafrågaförhållandet prövasatt om
särskilthamâlsäganden kanomständighet gör ettatt ansesen som

till biträde intevarförmålsägandebiträde,starkt behov rättenav
behöver utvidgas.

Málsägandebiträdets uppgifter

behandlade i lagensutförligtuppgifterMâlsägandebiträdets är
uppgiftfrämstamâlsägandebiträdetsEnligt förarbetenaförarbeten. är

ipåfrestningarnaför lindraoch hjälpmâlsäganden stöd attär att ge
integritetskränkan-ochallvarligtrörandemed utredningensamband ett

förunder-redani bildendärför komma in närBiträdet börde brott.
skallförundersökningenbörjar. Underrörande brottetsökningen

mâlsägandenmedhållsförhörvid allabiträdet ha rätt närvaraatt som
och ingatillförhören gårförsta hand bevaka rättoch i attatt

börMâlsägandebiträdetställs.kränkande frågorellerovidkommande
biträdetbörVidarefrågor.kompletterandeställaockså ha rätt att

förundersökningenhurmâlsägandeninformeraenligt förarbetena om
medmâlsägandenhjälpabehovockså vidBiträdet börgår till.

social-sjukvård,myndigheter ochkontakter med andra t.ex.organ,
brottsofferjour.kvinno- ellertjänst,

huvudförhand-anslutning tillframför allt iväcks detOm åtal är
förarbetenaEnligtfunktion.har sinmålsägandebiträdetlingen som

vadgår igenombiträdetlämpligtallmänhettorde det i attvara
kommeroch vadgår tilltill, hur densyftar attförhandlingen som

självaVidförhandlingen.medsambandmâlsäganden ikrävas av
personligtmâlsägandenviktigtdet givetvisförhandlingen ettär att ge

intressenmålsägandensockså bevakaMålsägandebiträdet skallstöd.
räkning kunnamålsägandensförhandläggningsfrågor och böri olika

ellerdörrarstängdahållas inomskall attförhandlingenbegära t.ex. att
eller någontilltaladesske i denskallmâlsägandenförhöret med

skallmâlsägandenmedförhöretgällerNär detåhörares utevaro.
ställs.frågorkränkandeovidkommande elleringabiträdet bevaka att
övrigaVidfrågor.kompletterandeställaocksåBiträdet bör ha rätt att

haformellt rättmålsägandebiträdetförhör bör sett somsamma
frågor betyderDetställaochsjälv attmâlsäganden enatt agera

mâlsägandenfalletendast i detföreliggerfrågauttrycklig atträtt att
skadeståndstalan.föråtalet ellerbiträdertalan, dvs.för egen

omfattabehörighetmâlsägandebiträdets attförarbetena börEnligt
ihandläggsskadeståndfrågormâlsäganden iföreträda somom

åtagit sigharåklagareninte attför brott,med åtalsamband om
medsambandskadeståndstalan. Imålsägandensutföraförbereda och
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språkliga utformning förlagändringar är 1994 ändrades lagtextens att
medtydligare markera målsägandebiträdet skall bistå målsägandenatt

målsägandebi-anspråk. Vidare utvidgadesutföra talan enskiltatt om
bistånd till målsäganden i frånträdets uppgifter till omfatta även ettatt

vanligabrottmålet skadeståndsmål handläggs enligt deavskilt som
tvistemålsreglerna.

fortsättningen iUtredningen målsägandebiträdet iävenattanser
med deprincip förarbetena dockbör ha de uppgifter isom anges

utvidgadutredningens förslagbegränsningar blir följden om enavsom
användning stödpersoner.av

väsentligastedenDet har framkommit DV:s rapport attgenom
och utförandedelen uppgifter till förberedandebiträdets knutenärav
tyngdpunktendet riktigtskadeståndstalan. Utredningen attav anser
biträdet medområdetligger pá dessa uppgifter. Det detär som

till hjälp. Attsina kunskaper kan målsägandenjuridiska störstvara
skade-koncentreras tillmålsägandebiträdets uppgifter på detta sätt

förordnas förstbiträdetståndsfrågan kan möjligen förklaras attav
varitlagstiftarens meninginför huvudförhandlingen och inte som

Även enligt utredningensredan förundersökningen. detunder om
rättsligatillbiträdets insatser koncentrerasuppfattning angelägetär att

förordnasbiträde inteuppgifter, får det brist att ettanses som en
omfattandeochmed kompliceradeunder förundersökningen i fall

skadeståndsanspråk.
till-inte bedömssålunda i de fall då detUtredningen att, varaanser

kanstödpersonräckligt med det stöd och den hjälp ettge,som en
sker.målsägandebiträde tidigare ibör förordnas än som nuprocessen

tillpolisens informationförutomEn sådan ordning förutsätter -
behovetuppmärksammaråklagare aktivtmålsäganden polis ochatt-

detharframför domstolen. Utredningenoch detta till övervägt om
iin tidigareskulle bidra till målsägandebiträdet komatt processen om

sådanfunnitmålsägandebiträde,åklagaren fick förordna att enmen
begäranegentlig tidsvinst. Enordning skulle till någoninte leda om

ochåklagarenalltid viamålsägandebiträde kommer praktiskt taget
finnerandra skälomgående domstolen. Inte hellerprövas avav

åklagarenlämplig. Ett beslutsådan ordningutredningen äratt aven
objektiv iinte har varitinvändningen dennekan ifrågasättas med att

fortsätt-ibör såledesbiträde målsäganden. Detsitt val ävenav
målsägandebiträde.förordnaningen domstolsuppgift attvara en

uppståförordnande kanden fördröjningFör undvika ettatt somav
veckoslutsamband medmålsäganden iförhör måste hållas med ettnär

behövadaggäller iförfarande vadeller helg kan änett annat somen
tillFörslagDomstolsförfarandetinföras. departementspromemorianI

för de s.k.behörighetutvidgadförbättringar föreslås bl.a.Ds 1997:7



brottsojjfrenRättsväsendet och128 1998:40SOU

med stöddomstolförståsMed jourdomstoljourdomstolarna. avsom
rättegångsbalkenstycket§ andraforumregel i 19 kap. 12särskilden

följerdenhäktning ifråga änkan ort avsomta annanomupp en
idomstolrättegångsbalken laga19 kap.bestämmelserna i om

pådomstolenallmänhetibestämmelserdessabrottmål. Enligt är
medbefattningbrottmålet ochhandläggabehöriggärningsorten taatt

jourdomstolarnaförbehörighetentvångsmedel.förundersökning och
behörighetmotivenenligthäktning ingårangående attfrågorprövaatt

ochreseförbud,tvångsmedel,ingripandemindrebeslutfatta t.ex.om
häktningsfrågan,prövningförnödvändigabeslut t.ex.är avsom

domstolenharVidare rättförsvarare.offentliga attförordnande av
beslutmeddelaväckande ochför åtals personut-tidbestämma att om

redning.
jourdom-inteotillfredsställandedetpromemorianI omsomanges

deförundersökningenunder änfrågorställning till andrafårstolen ta
bl.a.exempelSomhäktningsförfarandet. nämns attsjälvarör ensom

offentligbehöverveckoslutunderförhörasskallmisstänkt ett ensom
medsambandharinteförordnandesådantförsvarare. Ett ensom

detdomstolen. Föravvisashäktningsförhandling kan komma attatt av
föreslåsbehörighetjourdomstolensovisshetråda någoninte skall om
stycketandra12 §19 kap.enligtbehörighetenpromemoriani att

förunder-medbefattningallomfattautvidgasrättegångsbalken att
fråganinte baratvångsmedel, dvs.användandesökning och omav

föroch beredsremissbehandlats närvaran-Promemorian harhäktning.
Justitiedepartementet.de inom

förgällaforumregelskallpromemorieförslagetEnligt samma
befattningdessviddomstolenordinarieför denjourdomstolen som

stycketförsta§kap. 12i 19regelförundersökning. Denmed
målsägande-förordnandevidtillämpasi dagrättegångsbalken avsom

kommautvidgningenföreslagnaden attdärför enligtbiträde torde
målsägandebiträde.förordnandejourdomstolensomfatta ettäven av
promemorieförsla-beredningenunderuppmärksammasFrågan bör av

målsägandebiträde börförordnandenUtredningen attget. avanser
fördröjning. Detundvikaförhelgerveckoslut ochunderkunna ske att

förutsätterinteordningsådan ettifrågasättasemellertidkan enom
utredningenharsådantmålsägandebiträden. Ettförjoursystem system

sekostnadernatillhänsynföreslå medmöjligtdetinte attansett vara
Övrigt.vidare under

harrättegångenunderuppgiftermålsägandebiträdetsdet gällerNär
ställabiträdetsbeträffande rättråderoklarhet attframkommitdet att

hargällandeEnligt rättmellan domarna.varieraPraxisfrågor. synes
målsäganden.tillkompletterade frågorställabiträdet alltid rätt att

Videller inte.talanförmålsägandensåledesgällerDetta oavsett om
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formellt frågerättövriga förhör har målsägandebiträdet samma som
föreligger endastmålsäganden själv, dvs. uttrycklig frågerätt när

målsäganden biträder åtalet eller för skadeståndstalan.
fallförs i de flestamålsägandebiträde förordnatNär ärett

fallet i högreskadestândstalan. torde i framtiden bliDetta än ut-
ökad användningutredningens förslagsträckning avenom om

utöka frågerätten kommerstödpersoner genomförs. Behovet attav
talar försåledes finns emellertid skälminska. Det attatt som
målsägandenfrågerätten förekommerändock bör utvidgas. Det att

därförskadestånd ochföra civilrättslig talanatt omavser senare en
angelägetsådana fall kan detinte för talan i brottmålet. Idenna vara

brottmålsprocessen. Ombiträdet får ställa frågor under rättenävenatt
dockutvidgas böroch i rättegången skallställa frågoratt enagera

målsägandebiträ-själv;sådan ordning i första hand gälla målsäganden
ordningsådandet befogenheter målsäganden. Enbör inte ha änstörre

rättegången. Utred-delaktig iockså målsäganden blirgör att mer
vilketutöka frågerätten,ningen därför det finns fog föratt attanser

föranleder i rättegångsbalken.ändringen
målsägande-framförtsbrottsofferjourerna harenkätsvaren frånI att

rättegången harbiträdet hjälpa målsäganden efter detbordeäven att
målsäganden ibiträdet ochOfta upphör kontakten mellanavslutats.

ovanligtdet inteoch rättegången slutmed ärär även attatt om
skadestån-fårättegången medbiträdet hjälper målsäganden efter att ut

ersättning.det. arbete sker dåDetta utan
Brottsoffermyndighetenshar framförts till utredningenDet att

målsägandebiträ-underlättasarbete med ersättningsärendena skulle om
Brottsoffermyndighetendet det avslutande arbetet.utförde mer av

utsträckningkompletteringar i likaskulle då behöva begära ininte stor
sker.som nu

hjälpaavslutande arbetesådantUtredningen även attatt somanser
målsägande-ingåskadestånd bör imålsäganden få utdömtatt ut ett

målsäganden skallminst förbiträdets uppdrag. viktigt inteDetta är att
börtill. arbetefå eller hon har Detden ersättning han rätt somsom

kronofogdemyndigheten,med den dömde,komma i fråga kontakterär
Målsägandebiträdet börBrottsoffermyndigheten.försäkringsbolag och

utvidgningskälig omfattning. Dennafå ersättning för sådant arbete i
målsägande-bör införas i lagenmålsägandebiträdets uppgifter omav

biträde.
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uppgifter och användning iStödpersonens rättsprocessen

Målsägandebiträde StödpersonrubrikenunderSom tidigare nämnts -
samband medistödpersonerföreslår användningenutredningen att av

skall ökas.rättsliga förfarandetdet
rättegångsbalkeninfördes ifå anlita StödpersonmöjlighetenNär att

rättegångenutföra underbörstödpersonde uppgifter som enangavs
63. Där1983/84: 105förarbetenautförligt i prop. attangess.

personligt stödtillbegränsadeuppgifterstödpersonens är ettatt vara
vidtakanstödpersonenåtgärderexempel påmålsäganden. Som som
fästadet ochbehovmålsäganden harbegära attnämns att avpaus om

särskiltmålsägandenfråga tillpå äruppmärksamheträttens att aven
normalt börockså stödpersonenförarbetenapåfrestande I attart. anges
ordförandenrättssalen ochimålsägandenplats bredvidanvisas atten

målsägan-ochstödpersonensamtal mellantillåta lågmältkunnabör ett
Med begreppeträttegången inte störs.under förutsättningden att

målsägandendåtillfällevarjesammanhangi dettarättegång avses
häktnings-vidhuvudförhandlingenviddvs. förutomhörs, t.ex.--

till denna.har kallatsmålsägandenförhandling, om
i fortsättningeninsatserstödpersonens ävenUtredningen attanser

utvidgadFörslagetplanet.på det personligabör ligga an-enom
behörighet hanteraskallstödpersoninnebär intevändning attatt gesen

sikteföreslåsutvidgningrättsliga frågor. Den tar enrent som
uppgifterna.lagstiftningändradnågoninte kräveranvändning omsom

kurativtförutnyttjasskallflera stödpersonerstället attI att geavses
rättegång.ochförundersökningsamband medstöd i

intervjuadede135bilaga 8forskningsrapportenI attangess.
juridisktbehovfå sittkundetrodde de samtbrottsoffren inte att av

ochtillgodosettpersonligt stödpsykologiskt och person.sammaenav
psykologiskt stödochpersonligtvidare behovetDär varatt avanges

förordnande. Detformelltmedförenaåterkommande och svårt ettatt
familjförutomverkade enligtstödetpersonligabästa rapporten avges,

stödpersoneroch dessbrottsofferjouren samtoch anhöriga, avav
sjukvård.ellersocialförvaltningkontakter viaeventuellt andra

stödet ofta kanpersonligaochkurativadetUtredningen attanser
målsägandebi-engagerad stödperson änbättretillgodoses ettavenav

rättsliga delenpå densigkoncentrerahuvudsakligen börträde avsom
redan iövrigtföröverlåtermålsägandebiträdendeluppdrag. Ensitt

slagnågotstödperson atttillkurativa biståndetdetdag genomaven
brottsoffer-ellerkvinnojourmålsäganden ochkontakt mellanförmedla

orsakadiblandordningsjukvården. ärDennasocialtjänsten ellerjour,
detdomstolen inte ersättererfarenhetendenbiträdet gjort attattav

fulltkurativa arbetet ut.
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skulle kunnaStödpersonuppgifter kompetentBland de som en
ochförundersökningenvid förhör underutföra förutom närvaraatt-
vadmålsägandeninformeraunder rättegången kan nämnas att om-

kontaktertill vidhjälpahända ikommer samt attatt processensom
försäkringsbolagmed myndigheter, m.m.

kan bliStödpersonanförts utredningentidigareSom att enmenar
biträdede fallmålsägandebiträdet itillbra komplement ettett

skallskadestândstalan intetillräckligförordnas eller närresursen
skadestândstalan.föråklagarenföras eller när

lämpligåtföljasmålsägandenharEnligt gällande rätträtt att av en
deninte förförordnande krävsNågotpersonligt stöd.person som

förarbetenasåledes inte. Ioch behovetledsagande stödpersonen prövas
prövningsärskildnågonuttalas1983/84:105 74prop. att avs.

torde behövafall intei normala göras.lämpligheten
användningenutvidgarföreslårutredningenOm avsomman

särskildatydligarerollderasstödpersoner bör göras attgenom
stödperson börmålsägandebiträde. Eninförs i lagenbestämmelser om

stödpersonangelägetvidareförordnande. Detsärskilt är attett enges
ochveckoslutförhör underviddröjsmål,förordnaskan t.ex.utan

förordnabehörigdärförbörUndersökningsledarenhelger. attvara
förordnandetövrigt börförundersökningen. Iunderstödperson ges av

målet gällerbörförutom behovet,förutsättning, ettEn atträtten. vara
vissönskemålMålsågandensfölja.fängelse kanbrott på vilket om en
denutsträckning. Förmöjligabeaktas ibör attstödperson största
hanemellertidförordnas krävskunnaskall attföreslagne personen

stödperson.lämpligbedömseller hon somvara
15 §i 20 kap.bestämmelsennuvarandedenUtredningen attanser

harmålsägande rätträttegångsbalken attförsta stycket att enom
dessakvarstå. Istöd börpersonligtlämpligåtföljas sompersonav en

intedockbörförordnande. Dessainte någotfall krävs personer
Även fortsättningsvisstöd.personligtstödpersonerbenämnas utan

möjligtsådankännedomhardenskall rätten, omperson,om enom
gällaföreslåsövrigtireglerrättegången. Deunderrätta denne somom

personligtomfatta de utgörskall inteför stödpersoner personer som
rättegångsbalken.första stycket§20 kap. 15stöd enligt

Brottsofferjourernastödpersoneraktuellakan dåVilka somvara
gått igenomharstödpersoner600uppgift lenligthar närmare som

finnskvinnojourernaHos stortför stödpersoner. ettutbildningderas
harför kvinnorstödkanutbildade jourkvinnor utgöraantal somsom

Våga VärnaorganisationeninomVittnesledsagareför brott.utsatts
målsägan-förstödpersonfungeraborde också kunnaVarandra ensom

verksamhetorganisationersdomstol. Dessavidskall hörasde som
kontaktpersonEnorganisationerIdeellakapitel 8beskrivs i m.m.om
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enligt socialtjänstlagen också tänkbar Stödperson10 § kan somvara
vidare avsnitt 5.2 socialtjänsten. Om det målsägandensse ärom

önskan kan i vissa fall anhörig, eller någonvän annan person somen
förtroende Stödperson underhan eller hon känner för aktuellvara som

förutsättning sådana kvalifikationer han eller hondenne har attatt
bedöms utredningenlämplig Stödperson. Sammantaget attsom anser

för institutet stöd-det finns tillräckligt med personella attresurser
skall kunna få ökad användning.person en

i lämpligförundersökningskungörelsen skall polisenEnligt 13 §a
Stödperson i 20informera målsäganden reglernautsträckning omom

Vidare skall polisenkap. § och 23 kap. 10 § rättegångsbalken.15
andra kan lämnainformera myndigheter, organisationer och somom

Öka detstödpersoner skallstöd och hjälp. För användningenatt av
angeläget polisenutredningen föreslår det givetvissätt är attsom

också vidPolisen börinformerar mâlsägandena denna möjlighet.om
brottsoffer- ellermålsäganden kontakta exempelvisbehov hjälpa att en

för lämplig Stödperson.kvinnojour på så ordnasättatt en
realistiskskallanvändning stödpersonerFör ökadatt varaen av

viss ersättningtillerkännskrävs enligt utredningens mening deatt av
få tillprincipallmänna medel. Stödperson bör i rättEn Samma

dvs. enligt kungörelsenskall höras,ersättning målsägande somsom en
i brottmål och 37 kap.förundersökning1969:590 ersättning vidom

för-båda hänvisar tillrättegångsbalken, vilka3 § tredje stycket
till vittnenmedel1982:805 ersättning allmännaordningen avom
följer medförordnad StödpersoninnebärDet att somm.m. en

fåroch rättegångenförundersökningenmålsäganden till förhör under
enligt deoch mistad inkomsttill ersättning för bl.a.rätt resor

Utredningenförordningen.förutsättningar gäller enligt menarsom
högrebörför tidsspillan för stödpersonerdock ersättningen sättasatt

grundinkomstförluster påi flesta fall inte drabbasså de deatt avav
användaskall kunnaställer stödpersoner. Förde attatt manupp som

gällerdenersättningen till stödpersonerrutiner för somsomsamma
skattefribörutredningen ersättningenför målsägande att varaanser

för1928:3701. Denjfr kommunalskattelagen gränsen19§ övre
kr, vilkettill 600kan lämpligensådan ersättning stödpersoner sättas

undvikas.utsträckning kaninkomstförluster iinnebär storatt
förvärdefullt arbeteochviktigtutredningens direktivI att ettanges

bedrivsdrabbas brottmänniskorförbättra situationen föratt avsom
Detkvinnojourer.brottsoffer- ochbl.a.ideella organisationer,av

ytterligarebelysa behovetutredningen skallvidare att av enanges
medi formstödfunktioner,utveckling sådana systemettt.ex. avav
lek-de s.k.brottsoffer liknandestöd för Sättlekmän somsom

Stödpersonerkriminalvården.inomanvändsmannaövervakare som
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ochinom socialtjänstenfrivilligorganisationer,återfinns i dag i olika
frivilligorganisationernabland anhöriga. Föribland i sjukvården samt

Utredningen kanregi.i organisationernasfinns särskilda utbildningar
skapadeStödpersonstödja funktioneninte finna det skulleatt om man

finns inomdetorganisation eftersärskild mönster system somaven
lösningbättres.k. lekmannaövervakare. En ärkriminalvården för att

rekrytering ochsåekonomisktfrivilligorganisationernastödja att
förbättras,kan utvidgas ochi deras regiutbildning stödpersonerav

skerutbildningen stödpersonerbl.a. på så sätt gemensamt.att av

stödpersonmålsägandebiträde ochEfterlevandes tillrätt

målsägandebiträde förordnasoch vilketvilken utsträckningI sätt ett
brottdödadhar blivittill någonför efterlevande somgenomsom

olikaskifta mellanförefallertillämpningsområdeomfattas lagensav
förmålsägandebiträde förordnatsnågot fall hardomstolar. I ett

målsägande-fåttpersonligenefterlevandeandra fall har dedödsboet. I
efterlevandefrån deockså begäranhänderbiträde. Det att omen

kanSammanfattningsvisbifall.målsägandebiträde lämnas utan
oklart.rättsläget anses vara

detvilka fallklargöra ibehovfinns detEnligt utredningen attett av
Inledningsvis kanmålsägandebiträde.förordnakan aktuellt ettattvara

förendastförordnaslagligen kanmålsägandebiträdekonstateras att ett
målsägandebiträdeSkalldödsbo.inte föroch alltsåfysiska ettpersoner

hjälpoch dendet stödhar behovefterlevandeförordnas för deatt av
personli-för dessai så fall skeskall detmålsägandebiträde utgörett

underhållsberättiga-vissa närstående,bör observerasDet t.ex.attgen.
efterlevandedessamålsägande. Fördirektde barn, är att anse som
förordnas.målsägandebiträdereglergällandeenligtkan redan ettnu

tillutvidgasmålsägandebiträde börtillfinnerUtredningen rättenatt
målsägandeställ-intardirektinteefterlevandevissaävenatt somavse

enligtefterlevandedessa ärning. lämplig avgränsning ut-En av
rättegångs-stycket§ förstakap. 13i 20redningen den angessom

meddocksyskonmoder ellerfader,bröstarvinge,balken, make,dvs.
fåkanefterlevandevidga kretsensambo. Atttillägg somavav

rättspraxisiutvidgningmed denlinjemålsägandebiträde ligger i av
brottdödnärståendesskadestånd anledningfå irätten genomatt enav

skett.som
målsägandebi-förordnandemedaktuelltskall bliFör det ettatt av

behovföreliggerdetutredningen krävasträde bör det enligt att av
ochförhållandenpersonligamålsägandenstillbiträde med hänsyn

principbör ibehovsprövningendvs.omständigheter,övriga vara
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Vaddensamma föreskrivs i § första stycket 2. utredningen1som
också i fråga efter-uttalat användningen stödpersoner gäller omom av

levande.
efterlevandes till målsägandebiträ-En särskild bestämmelse rättom

målsägandebiträde.de och Stödperson bör införas i lagen om
skadeståndstalan i brottmål kan rättshjälpDet kan anmärkas föratt

Sådan rättshjälputgå i fall målsägandebiträde inte kan förordnas.där
jfr yttrande i RH 1995:33.kan utgå till dödsbo DV:säven

Övrigt

frågoromfattar utredningens uppdrag inteSom tidigare har angetts om
dock påpeka detmålsägandebiträdet. Utredningen villersättning till att
finns för offentligaskulle önskvärt liknande dentaxaatt somvara en

omfattarförsvarare infördes. så sker det angelägetOm är att taxan
sådant avslutande arbete utredningen närrmt.som

framförtsenkät harAdvokatsamfundets utredningensI attsvar
liknande miss-våldtäkt ellerden målsägande anmäler samtsom en

målsägandebiträdeborde fåhandel redan vid första förhöret ett
jour för detta. Ut-borde inrättasförordnar för sig och detatt en

särskilt stöd-redningen förslaget intressant, ävenäratt omanser
och skulle kunnaingå jourverksamheten,skulle kunna ipersoner
Emellertid skullebrottsoffer.innebära förbättring för dessaen

kostnaderjoursystem innebärainrättandet sådant ut-ett somav
Ut-finansiering till.hitta någonredningen inte sig kunnaanser

stödpersonermålsägandebiträde ochinnebärredningens förslag attsom
förundersökningens in-iutsträckning in redani kommerstörre

till de ideellatillgänglighetförslaget ökadledningsskede samt om
börorganisationer m.m.kapitel Ideellaorganisationerna 8se om

behovetför brottsoffrenmedföra sådana förbättringardock ettatt av
framstår akut.joursystem inte som

till och bemötandeinformation4.6 Rättsväsendets

brottsofferav

4.6. Inledning1

informationrättsväsendetsfrågordetta avsnitt kommer allmännaI om
avsnittetbehandlas. Imålsägandetill och bemötande att omav
behandlingenkommermålsägandedomstolarnas bemötande ävenav

beröras.vittnen attav
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mâlsägan-och våldgrund hotåtgärder påFrågor rör motavsom
avsnitt.kommandebehandlas iden och vittnen ett

4.6.2 Polisen

utredningenharinformationsskyldighetPolisens författningsreglerade
behandlat i avsnitt 4.2.

polisenmålsägande hargäller bemötandedet storNär enav
iBrottsofferarbetetBrottsoffermyndighetensbetydelse. I rapport

fleraredovisas1997:1kunskapsöversikt RapportSverige en-
betydelsefullt polisenshurff. visar38undersökningar s. som

situation. Idennesförmålsägandenbemötandeagerande och ärav
ochagerandeprofessionelltpolisen ettattrapporten genomanges

återhämtnings-brottsoffrensunderlättakan, förutombemötande att
Även bildallmänhetensbrottsutredningama.arbete, effektivisera av

brottsof-polisen bemöterpåverkas hurförlängningenpolisen kan i av
projektlandetipå flera platserförekommer detfer. Enligt rapporten

förhållandeverksamhet ipolisensoch förbättrasyfte effektiviserai att
brottsoffer.till

StödtvåharRikspolisstyrelsenkan rapporterDet nämnas gett utatt
EnBrottsofferjour:och1986: 18brottsoffer RPSoch hjälp rapport

RPSbrottsofferverksamhetmedverkan iför polisenshandledning
1989:1.rapport

1997under årRikspolisstyrelsen4.2 haravsnittiSom nämnts
debrottsofferfrâgor hoshandläggningenpåbörjat inspektion avav

undersöktinspektioner hardessaVidpolismyndigheterna.olika man
skallkonkrethandlingsplaner för hurharbl.a. myndigheten manom

brottsofferomrâdet, hurinomtrygghet och säkerhetarbeta för Ökaatt
till ochgårbrottsoffermedkontakterefterföljandemottagande ochav

organisationerbrottsofferstödjandesamverkan medmyndighetenshur
fungerar.

Åklagarna4.6. 3

RÅC har1:122brottmåliråd Målsägandede allmännaI som
4.2avsnittbehandlats iharRiksåklagaren ochmeddelats omsomav

böråklagarnahurfrågorinformationsskyldighet äventas omupp
huvudförhandlingen.samband medmålsäganden iförhålla sig till

någotfinnsmål intede flestadet irådende allmännaI attanges
införåklagarenochmålsägandenmellansärskild kontaktbehov av en

begärochåklagarenkontaktarmålsägandenhuvudförhandlingen. Om
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Sammanträffande, åklagaren vanligen gå med på detta underbörett
Sammanträffande inte framstårförutsättning tjänsten medger ochatt ett

meningslöst.som
eller våldsbrottVidare uttalas i mål sexualbrottatt t.ex. grovaom

genomförandetdet för såväl målsäganden förkan värdevara av som
före huvudförhandlingen harhuvudförhandlingen åklagarenattav

träffat informera målsäganden vadmålsäganden. Genom att om som
huvudförhandlingen det undvikaskan komma hända under kan attatt

genomförandetskadas vidmålsäganden onödigtvis skräms eller av
åklagarenunderstryks viktenförhandlingen. I detta sammanhang attav

förundersökningobjektivitet under såväluppfyller kravet på som
huvudförhandling.

målsäganden visståklagarenEnligt de allmänna råden kan ettge
Med hänsyn till åklaga-stöd vill överklaga domen.denneom ensam

till idessa fall begränsasställning i bör stödet i attrens processen
råd i frågor formellallmänna natur.termer ge av

inte har någonåklagarenRiksåklagaren framhåller vidare att
Omverkställighet domen.skyldighet biträda målsäganden vidatt av

enskiltkvarstad för säkerställandethar beslutaträtten ettavom
skall gåhur denneupplysa målsägandenanspråk, bör åklagaren om

ochopartiskhetpåtillväga för erhålla verkställighet. Kravenatt
innefattaruppgiftobjektivitet utesluter åklagarens än attatt mera

framföra målsägandens krav.

4.6.4 Domstolarna

domstolimålsägandeVittnen ochdepartementspromemorianI
vittnen. Därmålsägande ochbemötandet1995:1 behandlasDs av

mjukasoch vittnentill målsägandenkallelsernaföreslås språket iatt
skallfinnas informationoch det i kallelsen böratt vem manomupp

föreslås vidarefrågor.några Detvända sig till har attom man
det går tilloch hurinformation skyldigheten vittnaatt somom

kallelsen.huvudregel skall skickas med
särskildnågon tjänstbedömningenpromemorianI görs att som

detstället börnödvändig. Idomstolarna intevittnesvärd vid är
möjligaidomstolenpå anställda vid störstaankomma alla att

tillmålsägandevittnen och rätta.utsträckning ställa och hjälpaupp
värdfunktion. Detvissexpeditionsvakterna kunnaVidare bör utöva en

utbildningsärskildexpeditionsvakterna eftereftersträvasbör också att
säkerhetochupprätthålla ordningförfår ordningsvaktsförordnande att

allmännai de utrymmena.
iutfommingdomstolslokalernas görsdet gäller fråganNär om
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obligatoriskt inrättainte börbedömningen detpromemorian attatt vara
nuvarande dom-målsägande i deochför vittnensärskilda väntrum

vidliksombyggnaderVid planeringenstolsbyggnaderna. nyaav
någon begärOmuppmärksamhet.dock fråganombyggnad bör ägnas

Domstolarnadetta efterkommas.avskilt börfå ivänta utrymmeatt ett
uppstår.behovetsärskildaordnabör beredskap för närha väntrumatt

böroch debli hördai onödan påinte behövaVittnen skall vänta att
börvittnenadärförseningar. De väntarinformeras utrymmen varom

utformade.ändamålsenligttrevligt och
tillFörslagDomstolsförfarandetdepartementspromemorianI
förhar betydelsefrågornågra1997:7förbättringar Ds tas somupp

författnings-vissaföreslåsdomstolen. Detvittnen imålsägande och
ersättningflytta beslutenmöjligtdet blirändringar så att ut avatt om
tingssalen. Iförhandlingentillför inställelseallmänna medel ur

för målsägan-det möjligtreglerföreslås vidarepromemorian görsom
video-huvudförhandlingenmedverka vidde och vittnen att genom

ljudöverföring.teknik bild- och
Resursför-Domstolsväsendeti sinRiksrevisionsverket har rapport

resursutnyttjande RRVeffektivtföroch hinderdelningssystem ett
ff..domstolarna s. 77vidbemötandetfrågor1997:48 tagit omupp

rättssökandedenbemötandedomstolensEnligt ärrapporten av
tilltroavgörande för dessatilltaladeochallmänheten, vittnen gruppers

advokaterochbl.a. åklagaretill domstolarna. I attrapporten varanges
dethuvudförhandlingenbeteende vid närmissnöjda med vissa domares

någonförekomsällandetbehandlingen vittnen,gällde attattav
domstolen ochtillkommermålsägande dennetill atthjälper närrätta

rättssalen. Bl.a.utanförochmålsägande fick sittaofta väntaensamma
brottsofferpåfrestande förenligtomständigheterdessa är rapporten

för-ochförhandlingenpåkvalitetenleder tilloch ochvittnen att
Avslutningsvis konstateras närblir ettresultat atthandlingens sämre.

riskerartillåts,rättegångenmedverkande ibemötandedåligt av
negativt.påverkastrovärdighetdomstolsväsendets att

i SverigeBrottsofferarbetetBrottsofferrnyndighetensI rapport -
domstolensbehandlas1997:1 ävenkunskapsöversikt Rapporten

ff.. Ibrottsoffer s. 51bemötandekontakter med och rapportenav
vid landetsnotarierbesvaratsenkätundersökningredovisas avsomen

följande. Deframgår bl.a.enkätsvarentingsrätter. Avsamtliga 96
försärskiltnågotinte väntrumhar74 stycken,flesta tingsrätter,

dock de hartingsrätterSamtligamålsägande och vittnen. attuppger
22deefterfrågas. Avdetsådantordnamöjlighet ettatt omrum

vittnenmålsägande ochförsärskildainrättattingsrätter väntrumsom
informerarregelmässigtnotariernaenligtendast niodet dockär som

avskilt.fåmöjligheten väntaattom
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sambandVid tingsrätter bedrivs ideell vittnesstödsverksarnhet itre
brottmålsrättegångar. verksamhet bedrivs vid tvåmed Den som av

finns ideella organisationer.dessa tingsrätter beskriven i avsnittet om
På flesta finns enligt intede tingsrätterna, 93 stycken, det rapporten
någon uppgift hjälpa och stödja målsägandesärskilt har till attsom
och flertalet finns dock intevittnen. Vid tingsrätter det sompersoner

ändå kandirekt har till arbetsuppgift sådant stöd,att varamen somge
finnsgäller expeditionsvakter. Dettillgå. Dettaatt t.ex.en resurs

vid 79 tingsrätter ochenligt undersökningen expeditionsvakter
funktion i förhållandedrygt hälften har expeditionsvaktendessa enav

finns också vid tingsrätternatill målsägande och vittnen. Det annan
kanslipersonal, harreceptions- ochpersonal, expeditions-,t.ex. som

sådan funktion.en

enkätundersökningar4.6.5 Utredningens

Polisen

för-förbättraförslagen åtgärder kanEtt de vanligaste somav
och vittnenhållandena och/eller öka säkerheten för målsägande som

informationenhar framförts polisen i enkätundersökningen attvarav
förbättras.allmänheten börtill målsägande och vittnen liksom till

hurärendet ochdetDetta gäller både information omegnaom
informationocksågår till i allmänhet. Manrättsprocessen attmenar

påformrisken bli för någonbör övergrepputsattatt att avges om
Många harmycket liten.medverkar i rättegånggrund ärattav man en

målsägandeförsärskildavidare föreslagit det skall inrättas väntrumatt
Över flera påpekathuvud haroch vittnen i domstolarna. atttaget

behöver förbättras.miljön i domstolarna
ochmålsägandebemötandetockså påpekatsFrån polisen har att av

polis- och åklagarmyn-vidvittnen vid främst domstolarna ävenmen
från flera hållframförtsförbättras. förslagdigheterna måste Ett som

liknandetingsrättsvärdar ellerdomstolarna skall finnasdet vidär att
händavad kommerhjälpa folk till och förklarakan rätta attsomsom

rättegången.i
domstolarnafrån polisenAndra synpunkter har lämnats är attsom

ordförandetidsplanering rättegångarna,bör förbättra sin rättensattav
och vittnen inteså målsägandeaktiv och ingripabör attvara mer

inom polisen börförhören och dettrakasseras under utsesatt personer
har särskilt brottsofferansvar.ettsom
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Åklagarna

Även skildaföreslagitenkäten väntrumåklagarna har i sina attsvar
Frånoch vittnen.målsägandefinnas föroch ingångar börseparata

dålig.domstolarnasäkerheten iflera håll påpekas äratt
informatio-framförtåklagareantalpolisen harLiksom attstortett

allgällerDettamåste förbättras.och vittnentill målsägandenen
domstolenpåpekatssärskilt harnågot ärinformation attsommen

går tillhuvudförhandlingeninformation hurborde skicka ut m.m.om
denframförtocksååklagare harmed kallelsen. Flerai samband att

måste förbättras.från poliseninformation som ges
målsägandebl.a.framförtsförslag harAndra vanliga är attsom

huvudför-företräffa åklagarenmöjlighetskall haoch vittnen att
skalltilltaladesförhör i dentillmöjligheternahandlingen, utevaroatt

språkligt ochbådeförbättrasdomstolen skalltillutökas, kallelsernaatt
till domstolkommeroch vittnenmålsägandeinnehållsmässigt, att som

domstolsvärdar,expeditionsvakt eller attskall hand t.ex.tas om av
i allmän-skall finnasordningsvaktsförordnandeexpeditionsvakt med

skallallmäntmålsägande och vittnenhetens settutrymmen, samt att
detsaksådanhar påpekatsbemötande. Detbättre attattett somenges
tillvända signågonkaffe och hakoppfinns möjligheter få attatt en

betydelse.hakanmed frågor i väntrummet
medbevakningellerpolisbevakninghar förordatFlera åklagare att

aktivtordförandenutsträckning,användas iväktare bör större att mer
målsägandesfrågor,vid olämpligaingripaochbör leda attprocessen

domstol,vidsekretesskyddasskallpersonuppgifter ävenoch vittnens
ersättningenförordnas oftare,skallmålsägandebiträden att avatt
höjasskallmålsägande och vittnen attmedel till samtallmänna

förhörspersoner-kallahuvudförhandlingen ochskall planeradomstolen
väntetiden minimeras.så attna

målsägandehöramöjligheterförslagit ökadeharNågra åklagare att
ökadtelefonförhör,och tillvissa åhöraresoch vittnen i utevaro en

målsägan-anonymitet förtillmöjligheterstödpersoner,användning av
inomhuvudförhandlingenhållaökade möjligheterde och vittnen, att

ökadebrottsofferjourernamedökat samarbete samtstängda dörrar, ett
förhörspersoner.till personskydd förmöjligheter

ochnykterheti huvudsakframförtsharAndra förslag är attsom
huvudför-införkontrollerasåhörareochhos tilltaladedrogförekomst

domstolarna,vidvittnesstödsverksamhet attdet inrättashandlingen, att
förhörsperso-förmån förbesöksförbud tillmeddelamöjligheterna att

konfrontationsspeglar förmedtingssalarutökas, vissa utrustasattner
tilltalade,denträffabehöveroch vittnen attmålsägandeundvikaatt att

tingssalen,och inte iadministrativtbestämsstorlekvittnesersättningens
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målsägande under huvudförhandlingen inteoch vittnen hörs äratt som
används isynliga för åhörarna säkerhetssalar större ut-samt att

sträckning.

Domstolarna

vidtagitsåtgärder sig harNågra domstolar har ingasvarat att vare
säkerhetenoch/eller ökaeller planeras för förbättra förhållandenaatt

tingsrättenför målsägande vittnen. fall haroch I svarat attett manpar
befintliga lokaler omöjliggörvill vidta åtgärder domstolensattmen

detta.
har vidtagits vid tingsrätternaDen vanligaste åtgärden är attsom

vittnen. Flera domsto-anordna särskilda för målsägande ochväntrum
iordningställer sådanalar också de vid behovhar svarat att rum.

möjligheternaförbättratVidare flera domstolar de harhar angett att
kan ske imålsägande och vittnentill medhörning så förhör medatt

tilltaladesden utevaro.
enligt enkätsva-eller planerasAndra åtgärder har vidtagits ärsom

följande.i huvudsakren
samtligauppgift handExpeditionsvakten har att ta somomsom-

dessa tilltill domstolen och hjälpakommer rätta.att
för bättreordningsvaktsförordnandefåttExpeditionsvakten har att-

främstkunna hålla ordning i väntrummen.
därvittnet intehuvudförhandlingeninformerar vid ärRätten attom-

skyldighet.för detfrivilligt berätta ärattatt utan en
straffet förhuvudförhandlingenupplyser vid övergreppRätten om-

rättssak.i
informationsmaterial iVid domstolen finns väntrummen.-

vid domsto-regi finnsBrottsofferjourensVittnesstödsverksamhet i-
len.

vidadresseroch vittnetsmâlsägandensundvikerMan nämnaatt-
huvudförhandlingen.

det finnsinformationkallelsen skickasTillsammans med ettattom-
det finnsmålsägande och vittnensärskilt förväntrum samt att

hålla förhöret i den tilltaladesmöjlighet utevaro.att
informerarochvisar lokalernaPersonal vid domstolen om-

huvudförhandlingens förlopp.
föråklagarmyndighetensamarbete medharMan attnäraett-

rädslakännervittnenmålsägande ochkännedom det finns somom
inför huvudförhandlingen.

tilltaladetider denvid andramålsägande och vittnen änMan kallar-
träffas iför undvika de väntrummet.att att
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säkerhetssal har inrättats.En ny-
liksomsäkerhetsproblemmedvetenhar gjortsPersonalen ommer-
känneroch vittnenmålsägandemångaobehagskänsladen somom

huvudförhandling.inför vidhörasatt en
tings-kontaktaoch vittnen kanmålsägandekallelsenI attanges-

sig oroliga.de kännerrätten om
brottsoffer-förställts i ordningsärskilthardomstolenVid ett rum-

jouren.
målsägande ochoroligasighar åtagitPersonal vid tingsrätten att ge-

huvudförhandlingen.medsambandvittnen stöd i
målsägande och vittnenunderrättaseventuella förseningarVid om-

liknande.kaffe ellererbjuds deväntetiderlängredröjsmålet och vid
informationoch vittnenmålsägandetillkallelsen skickasMed som-

Domstolsverket.framhar tagits av
kanoch vittnenmålsägandevisardomstolslokalernaSkyltar i vart-

vända sig.
säkerhetsar-för olikapolisenhjälpfår domstolenVid behov av-

rangemang.
övervakningskameror installerats ihar väntrummen.-

domstolarflestframförts ärhar attförbättringarförslag påDe avsom
föringångarochskall ha attvittnen väntrummålsägande och egna

domstolarantalharVidare atttilltalade. angettslippa träffa den ett
inforrnatio-ocksåförslagvanligtEtt ärförbättras. attkallelserna måste

både allmängällerförbättras. Detskallmålsägande och vittnentillnen
aktuella målet.detinformationinformation och om

få högrebörvittnenmålsägande ochhar framförtsövrigt bl.a.I att
förinställelse,medel för sin representanterersättning allmänna attav

medsamarbetetdomstolen,ipå platsfinnasbör attbrottsofferjouren
personal ifinnasbör väntrummendetbör öka,brottsofferjouren att

ochmålsägandetillfolkoch hjälpa rätta,ordningkan hålla attsom
devideolänk förs.k.höras attmöjlighetvittnen bör att genomges

förhörhållamöjligheternafysiska attskall slippa närvaron,den att
detöka,börtilltaladesi den attoch vittnenmed målsägande utevaro

stöd-âtföljasskall havittnen rättbör lagregleras även att enatt av
målsägandemedkontaktåläggasböråklagarna att taattsamtperson

förordnat.målsägandebiträde inte ärde falli ett
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Advokaterna

På frågan vilka åtgärder har vidtagits eller planeras vid tingsrättensom
för förbättra förhållandena och/eller öka säkerheten för målsägandeatt
och vittnen har de flesta advokater inga åtgärder harsvarat att
vidtagits eller såvitt känt planeras. En advokat har harsvarat att man
installerat larm. Flera har pekat på särskilda har iordningställtsatt rum
för målsägande och vittnen. Någon har påpekat säkerhetssalenatt
används i allt utsträckning. Vidare har framförtsstörre det polis-att
medverkan har blivit vanligare, visitation används i störreatt
utsträckning och det har blivit lättare få målsägandebiträdeatt att ett
förordnat.

Vad gäller förslag på åtgärder kan förbättra förhållandenasom
och/eller öka säkerheten för målsägande och vittnen har huvudsaki
framförts målsägande och vittnen bör få okända för denatt vara
tilltalade, inga in förundersökningsprotokollet ochatt namn anges
stänmingsansökningen, förhör kan hållas i den tilltaladesatt utevaro
i utsträckning,större särskilda för målsägande och vittnenatt rum
inrättas, hänsyn till målsägandestörre och vittnen beträffandeatt tas
tidsangivelser, särskild personal avdelas för handatt att ta om
målsägande och vittnen eller vittnesbiträden med särskild ersättningatt
anlitas, ersättningen till målsägande och vittnen höjs ersättningatt t.ex.
för förlorad arbetsförtjänst, polis, åklagare och målsägandebiträdetatt
på tidigt stadium samarbetar, domstolarnas omhändertagandeett att av
målsägande och vittnen förbättras, det inrättas flera frånutgångaratt
tingssalarna, det sker ökad förbättradoch kontakt mellan denatt en

sig ha betänklighetersäger höras och åklagaremot att samtsom
försvarare för information och förklaringar det gäller det aktuellanär
målet det inrättas väntrum.samt att separata

Brottsojferjourerna

På frågan hur myndigheternas inforrnationsskyldighet fungerar harom
de flesta jourer informationsskyldigheten fungerar tillfreds-svarat att
ställande. Flera dessa jourer har dock påpekat informationenattav
skulle kunna förbättras. Detta gäller särskilt information vadom som
händer med ärendet. Det har också anmärkts språket i denatt
skriftliga informationen onödigt krångligt. En hel del jourer harär

inforrnationsskyldigheten fungerar dåligt.svarat att
Vad gäller frågan myndigheters bemötande brottsoffer harom av

de flesta jourer myndigheternas bemötande i bra.ärsvarat att stort sett
Flera jourer har bemötandet mycket. Vidarevarierar harangett att
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sidamyndigheternas ärfrånbemötandetförklaratnågra jourer att
dåligt.dåligt eller mycket

och vittnenmålsägandeframförtshar detFrån några jourer att
någrapåpekatsocksåhari Detpåhoppadekänner sig rätten. av

misstroddakänner siggångervittnen mångamålsägande ochjourer att
blivitharkvinnorbemötsjourerEnligtmyndigheterna. ett somparav
långadeharjourerofta dåligt. Ettmisshandlade angett attpar

brottsoffren.förpåfrestandeupplevsoftaväntetiderna som
inställningbrottsoffrenshurfråganbesvaratjourer harDe omsom
harblivit bemöttbrottsoffrethurpåverkas angettmyndighettill aven
harNågon jourbemötande.dåligt svaratpåverkas negativtde ettatt av

betydelse.avgörandebemötandet äratt av
förbättraförbrottsofferjourernafrånhar framförtsFörslag attsom

tillinformationenbl.a.och vittnenför målsägandeförhållandena är att
kallelsernalättförståelig,ochbrottsoffer förbättrasbör göras attmer

ochförbättrasdomstolen börfrån attvittnenmålsägande ochtill
domstolen.mottagande vidfå bättreböroch vittnenmålsägande ett

Kvinnojourerna

myndigheternashurdet varierarharkvinnojourerflestaDe svarat att
detharNågra jourerinformationsskyldighet fungerar. angett att

fungerardetjour hardåligt. Enmycketdåligt eller attfungerar svarat
myndig-fråninformationenframförtsharFrån någon jourbra. att

Enbehov.brottsoffretsefterochborde förbättrasheterna anpassas
åren.deförbättratsharsituationenpåpekat senastejour har att
bemötandemyndigheternasharkvinnojourernaflestaDe attsvarat

uttrycktjour harEndastdåligt.detellermycket varierande ärär att en
detharjourernaFlera angett attgenerellt bra.bemötandet åratt av

myndigheter mötersamtligakunskap inomochutbildningbehövs som
oftakvinnan mötsframförtsocksåharflera jourerbrottsoffer. Från att

vidareharmisshandel. Detanmäldmedsambandmisstro i enav
dåligt.oftadomstolenvid ärbemötandetpåpekats att

förförbättringarsynpunkterochförslagföljandehuvudsak harI
infonna-Denkvinnojourerna.frånlämnatsoch vittnenmålsäganden

vidhörasskallvittnenochmålsägandetilltion lämnas somsom
ochbroschyrlättlästförbättras,domstol bör ent.ex. genom en

bör i störrePoliseninformationsvideo. ut-lånamöjlighet att en
börDetkvinnojourerna.tillkvinnormisshandladehänvisasträckning

arbetsför-förloradförersättningfåmöjligheterinföras ökade t.ex.att
med förhör.sambandtjänst i
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4.6.6 Vittnesstöd

Inledning

För förbättra förhållandena för brottsoffer och vittnen pågår vidatt
tingsrätterna i Växjö försöksverksamhetoch Luleå med vittnesstöd.
Det de lokala brottsofferjourerna ochhar driverär startatsom
verksamheten med hjälp medel från Brottsofferfonden. Nedanav
kommer denna verksamhet liksom liknande sådanatt presenteras
verksamhet, Witness Service, finns i England och Wales.som

Det kan också brottsofferjourerna i Kiruna ochnämnas att
Gällivare driver såprojekt syfte osäkra stödärett attvars ge personer

de vågar vittna.att

Vittnesstödet vid Växjö tingsrätt

äldre endast tvåDet vittnesstöd ochär är är män.mest personer som
ordinarieDe tjänstgör cirka två gånger månad. Det hålls brott-per

emålsting vid tingsrätten två gånger vecka. Normalt tjänstgör ettper
vittnesstöd gången. Om det mål och många skall hörasär stora som
kan de flera.vara

vilkaTingsrätten skickar uppropslistor till jouren och markerar i
mål finns målsäganden skall höras. Med kallelsendet och vittnen som

informations-till målsägande och vittnen bifogar tingsrätten särskiltett
blad brottsofferjouren och vittnesstödet.om

tystnadslöfte.Vittnesstöden stödpersonerna har undertecknatoch ett
Vittnesstöden skalldiskuterar inte målen med dem höras utansom
upplyser dem tillvågagångssättet och andra praktiska detaljer. Deom
bär brickor brottsofferjourens Vittnesstödenmed symbol. är anonyma
bl.a. för de förföljda rättshaverister. inteinte skall bli Det åratt av
meningen fungera stödpersoner deVittnesstöden skall utanatt som
skall hänvisa finns.till jouren där resurserna

fåttVittnesstöden utbyte, "man hararbetet dem stortattanser ger
Vittnesstöden,helt värld och känner nytta.görattse en ny man man

demuppehåller sig i tingsrättens söker aktivtväntrum, somsom upp
skall höras.

rättegångenDe flesta målsägande och vittnen har frågor hurom
oroliga för dekommer till. Många, särskilt invandrare, är attatt

fel sakerinte förstå själva skallskall vad och de sägasägs attsom
tillmöjligt med hänsyneller missuppfattas. Om vittnet vill och det är

förekommerarbetssituationen går de med in i tingssalen. Det att
hjälp.Vittnesstöden och beråklagare och domare kontakt medtar om
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vaktmästare.hjälp tingsrättensvittnesstöden fåVid behov kan av
medkontaktenadministrativadenvid tingsrätten sköterLagmannen

utbildningenvidmedverkatoch harvittnesstödsverksamheten av
vittnesstöden.

tingshu-vittnen imålsägande ochförsärskiltfinns ingetDet rum
låsade kannyckel såtillgång tillemellertidVittnesstöden har attset.

byggasskallTingsrättensitta avskilt.behöverför vittneett somupp
få sitta.kandär vittnenplanerat inDomstolsverket haroch ett rumom

ifinnaskommervittnesstödsverksamhetenförbord attEtt som
till vittnesrummet.anslutning

vidbl.a.vittnesstödsverksamhetenhar informeratMan enom
och âklagarna.vid tingsrättenjuristträff med juristerna

ochfrån stödpersonernassig någotutbildning skiljerVittnesstödens
ordningkronologiskföljer iinriktad råttsprocessenär mansommer

polis, åklagare,olika yrkesgruppernadom. Defrån anmälan till
någon frånochkronofogdenärrmdeman,yrkesdomare, ettadvokat,

utbildning iVittnesstöden fårföreläser. ävenförsäkringsbolag
samtalsteknik.krisbearbetning och

ochkrisbearbetning ävenutbildning isärskildfårStödpersonerna
ocksåutbildningtelefonsamtalsteknik. Derasiundervisning tar mer

följerbesöksförbud. Manmålsägandebiträde ochpå frågorsikte om
förekommitharerbjuder. DetBOJutbildningen attden centrala som

utbildningen.ideltagitMansjouren harochKvinnojouren
utvärderatsharVäxjö tingsrättVittnesstödsverksamheten vid av

Växjö.iHögskolanvidKlosterbergChristinaPorsfelt ochDan
BilderVittnesstödiharUtvärderingen rapporten enpresenterats av-

1996.Växjö,iförsöksverksamhet vid tingsrätten

LuleåTingsrättsprojektet i

rättssäkerhetökadtill attsyfte bidraProjektet har genomatt ensom
sambanditrygghetökaddemochoch vittnenmålsägandestödja ge
m.fl.särskilda yrkesgrupperinformerarättegångarmed omattsamt

frågorochtrygghetsproblemreaktioner,och vittnensmålsägandes
1996.januariistartadeProjekteträttegång.ellerpolisanmälaninför en

medsambandiLuleå tingsrättvidtjänstgörstödpersonEn
vid tingsrätten,arbetarbrottmålsrättegångar. Stödpersonen menensam

fråneller någonbrottsofferassistentenkanvid behov även annan
målsägande ochrådHuvuduppgiften ärtjänstgöra.jouren att ge

behövatilltalade kandenliksomanhöriga till dessavittnen, ävenmen
ochmålsägandestödpersonenmedverkar närVidarehjälp.stöd och

viktigtEttsocialarbetare.ellerpolis, åklagareträffavittnen vill t.ex.
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led i arbetet informera rättegångsförfarandet, stilla ochär att om oro
konfronteras gärningsman.övervinna tvekan vittna eller med Iatt en

vissa fall uppföljningssamtal efter rättegången. Om ordinariesker
serviceuppgifter visaarbetsuppgifter tillåter kan även attrena som

fråga.besökare till och på frågor komma irätta svara
för brottsoffer-Vid tingsrätten har särskilt ställts i ordningett rum

vidStödpersonen tjänstgörjouren mâlsägande och vittnen.samt som
brottsofferjourens symbol.tingsrätten har nanmbricka meden

Tillsammans kallelsen till mâlsägande eller vittne skickas brevmed ett
och detinformation det finns särskiltmed bl.a. väntrumett attattom

finns Stödperson från brottsofferjouren vid tingsrätten.en
i mål detStödpersonen får meddelande från tingsrätten vilkaom

mâlsägande ochförekommer mâlsägande och vittnen och söker upp
detaljertalar praktiskavittnen de kommer till Mannär rätten. somom

självaskadestånd undviker talarättegångsförfarandet och att ommen
vad de minns.målet. skall höras bara berättaDe attsom uppmanas

del vill ha fortsattmed oroliga tilltalade. EnStödpersonen talar även
Stödpersonen följa medkontakt efter brottmälsrättegången. Ibland kan

hovrättsförhandlingar.vid avskilda skadeståndsmål och till
advokater fungerardomstolen, åklagare ochSamarbetet med

brottsof-den verksamhetmycket bra. Lagmannen har uttalat att som
har vidareferjouren bedriver inte kan uppskattas. Han attuppgettnog

ringt och efterhörtängsliga mâlsägande hardet har förekommit att
varvid tingsrättenmålsägandebiträde förordnat,möjligheterna fåatt ett

Fråganbrottsofferjouren.i stället har dem kontaktauppmanat att om
stöd jourensförfallit; detmâlsägandebiträde har därvid inte sällan som

fall förmod-tillräckligt och i vissaStödperson har har varit heltgett
mâlsägande-för målsäganden det stödligen värde änstörre ettsomav

biträde hade kunnat lämna.
till yrkes-brottsofferkunskapprojektet spridaAndra delen är attav

bl.a.brottsdrabbade. Syftetmedkommer i kontakt är attgrupper som
småiArbetssättetminska risken för sekundär traumatisering. är att
månoch erfarenheter. Ibrottsofferjourens kunskaperförmedlagrupper

information till skolor, arbetsplatsertid även m.m.av ges

Witness Service England och Walesi

vid utred-har framkommitFöljande redogörelse bygger vad som
hand-brottmålsdomstolarningens besök i två CourtsCrown som

bör observerasallvarliga brottmål med jury i England. Detlägger att
mâlsägande och vittnen.med det engelska "witness" bådeavses

England underökat iför brottsofferstöd i domstolarna harIntresset
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VictimdrivsServiceVerksamheten, Witnessår. avsomsenare
avsnittbrottsofferjourerna,svenskadeSupport motsvarar närmast se

i domsto-hand vittnengrund ingen8.2, framväxte togatt omav
domstolar.1989 i sjupilotprojekt årlen. startadeDet ettsom

ochutvärderadesdettvå år varefterpågick underProjektet permanen-
samtliga CrownService iWitnessdecember 1995 finnstades. Sedan

anställdafastfinns tvåstorlekdomstolensBeroendeCourts. en -
också medverkandetEmellertid krävsOffice.avlönas Homesom av

organisera.svårverksamhetenfrivilliga vilketfrån gör att
tidningar,itill organisationenfå frivilligaFör att annonserar man

välgörenhetsor-hosuniversitetbibliotek ochanslag på samtsätter upp
ställerjuridikstuderandevanligtganisationer Det är att somuppm.m.
dag/vecka. Decirkadagtid 1kan arbetavittnesstöd. krävsDet att man

dekravställs högalunch.och Detersättning förfrivilliga får resa
skallVidareutbildning.dagarsgenomgå femfrivilliga. skallDe sex-

bl.a.skall kunnaför utrönaintervjuerde genomgå flera att omman
ställamotiv föroch derasbrottsoffervaritde själva har att somupp

månaderioch dekontrollerasKriminalregistret prövasfrivilliga. tre
de godkänns.innan

Servicemed Witnessarbetardefarhågorhar funnitsDet att som
tillskeptiskafortfarandedomareoch vissa ärskulle påverka vittnen

systemet.
kontrollerarochdomstolenuppropslistorfårServiceWitness av

receptionsärskildinställa sig. De harskallvilkavarje ensommorgon
Deför vittnen.särskildaochsigvända väntrumdit vittnena kan

ochrättegångenhända ivad kommerförklarar för vittnena attsom
med inföljadebehövs kanOm detlokalerna.ihjälper dem till rätta

måletiutgångenbrottsoffren påocksåförberedersessionssalen.i De
SupportavdelningVictimlokalatill derasvid behovhänvisaroch som

skadeståndsanspråkfylla i blanketterdem medkan hjälpa m.m.att om
kontaktadeförvarnade kanblivit ettService harWitnessOm

fåmedvittnetocksåhjälperi förväg. De attvittne/brottsoffer
utanförstorlek beslutasErsättningensinställelse.ersättning för sin

rättssalen.
Witnessinformeraför polisenskyldighetfinnsDet att omen

domstolmagistratesfrånärende överlämnas courtService. Om ett en
vissaskickasCourtbrottmål till Crownenklarehandläggar ensom

vittnet/brottsoffret.tillServiceWitnessinfonnationsbroschyrer om
Service.till Witnesshänvisaochskall informeraVictim Support om

denförbättrapåarbetaralltidfungerar dock inte attDetta manmen
informationen.

begränsadiendastServicefinns WitnessmagistratesI courts
finnsinsatser. Detfrivilligapåheltdåoch byggerutsträckning
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önskemål införasskall där.ävenatt systemetom

4.6.7 Utredningens förslagöverväganden och

förbättra informationen målsägandeFör till och bemötandetatt av
verkar föroch vittnen föreslås den lokala polisledningenatt att en

brottsofferstödjan-samverkansgrupp med för lokalarepresentanter
de organisationer, socialtjänsten,polisen, åklagarmyndigheten,
hälso- och sjukvården kriminalvården kommer till stånd.samt

någon eller någraInom varje polismyndighet bör vidare utses
Åkla-brottsofferfrågor.har särskilt förettpersoner som ansvar

månarbete bör fördelas så det i möjligaste äratt sammagarnas
från förundersökningen tillåklagare handlägger måletsom

fogas in-huvudförhandlingen. Med domstolens kallelser bör
domstolarna börformation bl.a. hur rättegången går till. Vidom

förvidare någon eller några ansvarigaär attutses personer som
besvara frågor Domstolslokalernafrån målsägande och vittnen.
bör så vittnen inte behöver kon-utformas målsäganden ochatt

till detfronteras Domstolarna bör ocksåmed den tilltalade. attse
finns och ipersonal i eller i anslutning till störreväntrummen

arbetsuppgifterutsträckning expeditionsvakterna rörsomge
Ideellt anordnad vittnes-bemötande målsägande och vittnen.av

stödsverksamhet bör på olika sätt.uppmuntras

Allmänt

vanligastedeI på utredningens enkätundersökning är ett avsvaren
informatio-vittnenförslagen till förbättringar för målsägande och att

angelägetUtredningen dettill dessa bör förbättras.nen grupper anser
bättrevittnen fårinsatser så målsäganden ochstörre görsatt att en

skriftligaDeninformation vid tillfälle ochrätt rätt sätt.som ges
ochså den lätt läsainformation lämnas bör utformad ärattsom vara
inteförstå. på kan kontaktasNamn den tjänsteman om mansom

liksomförstår informationens innehåll eller har frågor bör anges
tjänstemannens telefonnummer.

varitenkäter harEtt vanligt påpekande i på utredningens attsvaren
rättsväsendetsofta saknas brottsofferfrågor blanddet kunskaper om

personal.
reaktio-brottsoffers behov ochgivet god kännedomDet är att om

påmålsägande och vittnenbättre förutsättningar bemöta ettattner ger
utbildningfrågorlämpligt Utredningen kommer behandlasätt. att om
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följande avsnittet 4.7.i det

Polisen

utredningeninformationsskyldighet harförfattningsregleradePolisens
gällerfrågordock andrafinnsavsnitt 4.2. Detbehandlat under som

brottsoffer bör övervägas.polisens bemötande somav
utredningeninspektionerRikspolisstyrelsensprotokoll frånDe som

föreliggermyndigheternaaktuelladet vid dedel visarhar tagit attav
Bl.a.brottsoffer.bemötandepolismyndigheternasbrister i av

änsteföreskriftersaknadesdetinspektionernakonstaterades vid att om
alltförfannsföreskrifterdebrottsoffer ellerstöd att varsom

konkretför hurhandlingsplanersaknadesdetbegränsade samt att man
brottsofferområdet.säkerhet inomtrygghet ochför ökaskall arbeta att

saknadeavseendenvissapersonalen ividarekonstateradesDet att
polismyndig-inspekteradebrottsofferfrågor. Deolikakunskaper i

itidigareSom nämntstill bristerna.har förelagtsheterna rättaatt
in-fortsätterRikspolisstyrelsenangelägetdet4.2.2avsnitt är att

dem.och följerspektionerna upp
brotts-för polisensbetydelsedetUtredningen storvara avanser

förhardebrottsuppklarande arbeteförebyggande och utsattsatt som
polisen. Atttillinställningpositivbehållafår och kanbrott enen

har bemöttpolisenberolyckad kanblirbrottsutredning att
brott kännerförOm den harbrottsoffren på bra utsattssätt.ett som

kansituationi derassigpolisenoch uppleversig atttrygg engagerar
kanuppgifterviljan lämnadet inverka positivt att varasom

polisenskäl förgodasåledesfinnsutredningen. Det attförväsentliga
behövade kaninformationdenbrottsoffertid pâlägga ned somatt ge

bemötande.democh i övrigtäven ett gottge
brottsoffer fårbetydelsenframhållittidigareUtredningen har attav

underlättaFörlämpligtpåtillfälle och sätt.vid attinformation rätt
lokalaoch depolisenmellansamarbetesituation kanbrottsoffrens ett

värdefullt. Ett sättpåbrottsofferstödjande organisationerna orten vara
samverkans-bildakansådant samarbeteståndfå till attettatt vara

ochstödför brottharsyftemed utsattsatt somge personergrupper
det förutomlämpligtdetkansamverkansgrupperhjälp. dessa attI vara

ingårorganisationernade ideellaför polis och represen-representanter
ochhälso-socialtjänsten,åklagarmyndigheten,föräven t.ex.tanter

samverkans-fungerandevälGenomkriminalvården.ochsjukvården
till hjälpmöjlighetervilkaökad kännedomfåkan polisen omgrupper

börSarnverkansgruppenerbjudas.kanbrottsofferstöd föroch som
respektiveförståelse förfårmedföra störrekunnaäven att man



150 Rättsväsendet och brottsojjfren SOU 1998:40

myndighets eller organisations arbeta. Utredningensätt att attanser
fördet bör ankomma på den lokala polisledningen verkaatt att

samverkansgruppen bildas och aktivt verka för förbättra för-att
hållandena för brottsoffer.

Vidare respektive polismyndighetutredningen inomattmenar man
förbör någon eller några har särskiltettutse personer som ansvar

brottsofferfrågor.

Åklagarna

rådbehandlar Riksåklagarens allmänna hurEnligt utredningen om
för målsägandenåklagaren förhålla sig till målsäganden mångabör

åklagarnafrågor. omdömeangelägna Om råden tillämpas med av
behövlig information ochtorde de flesta målsägande få gottett

frågor börbemötande från åklagaren. finns dock delDet somen
övervägas närmare.

måletåklagare handläggerEnligt uppgift det inte ovanligtär att en
sedanunder förundersökningen och väcker åtal och att annanen

målsägandeåklagare har målet vid huvudförhandlingen. Detta gör att
vidalltid har någonoch vittnen har frågor till åklagaren intesom

väsentligtåklagarmyndigheten fråga. enligt utredningenDet är attatt
frånmåletåklagare handläggerdet i möjligast mån är somsamma

arbetsfördelningen påVidförundersökningen till huvudförhandlingen.
âklagarmyndigheterna bör eftersträvas.detta

denvisarRiksrevisonsverkets nämndaEnligt rapportovan
agerandeåklagarnaskvalitetsstudie har gjorts gentemotattsom

huvudförhandling varierar. Imålsägande inför attrapporten angesen
målsägandenåtskilliga tillfällen förekom åklagarendet vid närasattatt
olustkänslorMålsägandensmed honom eller henne.kontaktutan att ta

påverka dennesenligtoch känslor bortkommenhet bör rapportenav
resultat. Detförhandlingen och förhandlingensagerande under även
målsägandekontakt medförhållandet åklagaren underlåteratt att ta en

också uppmärksam-huvudförhandlingen harfinns på plats införsom
lämpligt.mindreagerande givetvismassmedia. Ett sådant ärmats av
kontaktarvikten åklagarenUtredningen vill därför betona attav

med beaktandeinte,målsäganden i domstolen. Utredningen avanser
det finnsråden i denna fråga,vad föreskrivs i de allmänna attsom

medsammanträffaåklagarenanledning generellt ålägga attatt
målsäganden.
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Domstolarna

Allmänt

brottsofferbemötandetochinformationen tillvad gällerbristerDe av
Dettill domstolen.hänförligautsträckningipåtalatshar är storsom

införrädsla ochvittnen kännermålsäganden ochvanligtär att oro
månmöjligasteidärför viktigthuvudförhandlingen. Det är att

vidinställelsenuppleverså de inteför demsituationenunderlätta att
upplevdadengällerpåfrestande.alltför Detta ävendomstolen omsom

ochinformationsakligfall kanogrundad. sådanaIrädslan och äroron
åtgärder detFrågor närsituationen.förbättrabemötandeett gott om

utredningenoch vittnen kommermålsägandeoch våldgäller hot mot
avsnitt.ibehandla ettatt senare

hartingsrättervid deldetframgårenkätsvardomstolarnasAv att en
förförhållandenaförbättraföråtgärderolikaeller planerasvidtagits att
deemellertidtingsrätter harVissaoch vittnen. uppgett attmålsägande

åtgärder. Detsådananågravidtaplanerarvidtagit ellerharvarken att
domstolar-behandlaangelägetutredningen närmaredärför enligt attär

målsägande och vittnen.agerande gentemotnas

Kallelser m.m.

domstolenmedharmålsägande och vittnenförsta kontaktDen som
föreskrivsrättegångsbalken§36 kap. 7kallelsen. Ioftastsker genom

inställa sigkallasskall vid vitevittneskall höras attdenatt somsom
uppgifterbehövligakallelsen skallIinförförhandlingvid rätten. anges

skallVidaregäller.vad måleti korthet,och målet samt,parternaom
§§23-25och20enligt 36 kap.sina rättighetervittnet erinras om

innehållaskallbl.a.kallelseninnebärrättegångsbalken. Detta att
frågabliförutsättningar kanvissa attdet underuppgifter omattom

förpliktaochförhandlingentillinte kommer attvittnehämta ett som
rättegångs-§kap. 15Enligt 45rättegångskostnader.vittnet ersättaatt

vidpersonligensiginställaskallmålsägande,skallbalken somen
kallas vid vite.förhandlingen,

lämpligtmindrevittnenmålsägande och ärtillkallelsernaAtt
Avenkätundersökningarna.håll ifrån flerapåpekatsutformade har

målsägandenförupplysningar,vissaföljerredogörelsen att somovan
ibestämmelsernaenligtobehagliga,framståkanoch vittnet som

anledningfinner inteUtredningenmed.måste finnasrättegångsbalken
utesluterDettabestårnrnelser.dessaändringarföreslå någraatt av

I departements-förbättras.utfomming kankallelsernasdock inte att
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promemorian Vittnen och målsägande i domstol Ds 1995: 1 lämnades
förslag på hur kallelserna förbättras. Regeringen harskulle kunna
nyligen Domstolsverket i uppdrag omarbeta kallelserna.gett att
Utredningen lämnar därför inte något förslag i denna del.

kallelsenI enkätundersökningarna har det framförts med böratt
går till. Domstolsverketbifogas information bl.a. hur rättegångenom

ochutarbetat dels broschyr vittna vid domstol delsAtt ettatt en --
ocksåinformationsblad Målsägande vid domstol. förekommerDet-

informationsmaterial bifogasdomstolar utarbetatatt eget som
bifogas dockkallelsen. vilken utsträckning informationI som synes
det angelägetvariera mellan domstolarna. Utredningen är attattanser

påinformation det bör ankommadet med kallelsen bifogas och att
domstolarna så också viktigt det dentill sker. Det är attatt attse av

kontakta harbifogade informationen framgår skallvem man om man
frågor i anledning kallelsen.av

domsto-detta sammanhang vill utredningen påpeka viktenI attav
onödiga väntetider förlarna planerar huvudförhandlingarna så att

målsägande och vittnen undviks.
Åklagarnarubriken påtalat detUtredningen har under ärattovan

från förundersökningväsentligt åklagare handlägger måletatt samma
angelägethuvudförhandling. skall möjligt dettill För det äratt vara

gårså sådan ordningdomstolarna försöker målensätta attatt ut att en
genomföra.

Telefonkontakter m.m.

vittnenfrån målsägande ochDomstolarna får många telefonsamtal som
domstolens personaltill domstolen. angelägethar kallats Det är taratt

kommerförklara hur rättegångensig tid på deras frågor ochatt svara
oviljaeller vittnetsgå till. sällan torde målsägandensInte attatt

kommaobehagskänsla behövainställa sig bero allmän över atten
sådana fall kantilltalade. Itill domstolen och konfronteras med den

månverka lugnande. Isaklig information och bemötandeett gott av
komma och bekantamålsäganden eller vittnettid kan erbjuda attman

vikt dennaturligtvissig med domstolslokalerna. Det är att personav
densådan kunskapertalar med målsäganden eller vittnet har attsom

föreslår domstolenUtredningeninformation korrekt.är attgessom
för besvaraansvariganågon eller någraskall attutse sompersoner

inför inställa sigoroligafrågor från målsägande och vittnen är attsom
inför inställelsen.har andra frågorvid domstolen eller
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Domstolens lokaler

börframgår domstolslokalernaAv enkätundersökningarna att
och vittnen kon-förbättras så kan undvikas målsägandedetatt att

fronteras dennes sällskap.med den tilltalade och
därsärskildasällsynt det finns brist påDet är utrymmenatt

väntetiden. Problemetmålsäganden och vittnen skulle kunna tillbringa
finns personal kan upplysa demi stället ofta det inteär att omsom

Ettavskilt och visa dem till dessamöjligheten vänta utrymmen.attatt
avskilt.tillräckligtinte alltid liggerproblem ärannat att rummen

förbättrakontinuerligt medarbetarEnligt Domstolsverket attman
beaktaroch nybyggnationerdomstolslokalerna. Vid manom-

avskiltuppehålla sigmålsägandes behov kunnaoch vittnens attav
finnas fyraskall detväntetiden. Enligt byggnadsplanernaunder

månutökas sedan i vissvarje tingssal. Antalettillseparata rumrum
medtingsrättefter antalet tingssalar vilket innebär t.ex. treatt en

försöker ocksåMantingssalar skall ha sex-åtta separata utrymmen.
allmänhetensmed utblickplacera bemannad expedition överen

förbättras.och servicenvilket medför både tillsynenväntrum, att
liksomtill domstolarnautredningens enkätundersökningAv av

del tingsrätterkartläggning framgårBrottsofferrnyndighetens att en
Imålsägande och vittnen.särskilda förredan har anordnat väntrum

finns möjlighetkallelsen det väntadessa fall bör det framgå attattav
på begäranframkommit samtliga tingsrätteravskilt. har vidareDet att

Också dettakan avskilt.så målsägande och vittnenordnar väntaatt
vidarebörkallelsen. Domstolarna strävaförhållande bör upplysas i

ändamålsenligttrevligt ochpåefter ordna sina väntutrymmen ettatt
anordnamöjligheternafall lokaliteterna begränsardeIsätt. att

målsägan-avskärmningarlämpligasärskilda kan göraväntrum attt.ex.
angelägetmindre obehaglig. Detsituationende och vittnen upplever är
väntandesituationen förförbättrasig fördomstolarna anstränger attatt

målsägande och vittnen.

allmänhetensPersonal i utrymmen

personal i definns behovframhållits detmånga enkätsvar harI att av
och villuppfattningdelar dennaUtredningenallmänna utrymmena.

personalexpeditionsvakter ellerbetona vikten det finnsatt annanav
någondet finnsAtti anslutning till allmänhetenseller i attutrymmen.

ochlokalerändamålsenligafråga och vända sig till kan inte ersättas av
betyder bättreExpeditionsvakter iskriftlig information. väntrummen

domstolen.säkerheten ioch ökarservice till allmänheten
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gjort finnsBrottsoffermyndigheten harkartläggningEnligt den som
hälftenUngefär96 tingsrätter.landetsexpeditionsvakter 79det av

och vittnen.till målsägandenförhållandei dag funktion ihar redan en
utsträckning bördomstolarna iUtredningen störreatt ge expe-menar

ochmålsägandebemötandearbetsuppgifterditionsvakterna rör avsom
vittnen.

ittnesstödV

Luleå,ochi Växjöställen,finns det påbeskrivits tidigareSom ett par
vittnenmålsägande ochstödja och hjälpasyftar tillverksamhet attsom

verksamhetskall sådanuppgiftEnligttill domstolen.kommersom
i landet.på andra platserävenstarta

Växjövittnesstödsverksamheten iutvärderingenframgårSom avav
bemötande vittnenbättrefinns behovuppenbart detdetär ettatt avav

håll i landet.andrade flestasannolikt gällervilketvid tingsrätten
tilldelas medelochdärförverksamhet börSådan uppmuntrastyp av

börlokala jourernadeDomstolscheferna ochbrottsofferfonden.ur
i gång.vittnesstödsverksamhet kommerverka förgemensamt att en

expeditionsvaktersaknasdär detvid de domstolargäller särskiltDetta
ochmålsägandehjälpakandomstolenliknande personal videller som

vittnen till rätta.

den tilltaladesFörhör i utevaro m.m.

förordnafårrättegångsbalken rätten partEnligt 36 kap. 18 § att en
anledningfinnsdetförhöret,får underinteeller åhörare närvara om

inte fritt berättarorsakrädsla ellervittneatt anta att ett annanav
Detsammaåhörarenseller närvaro.grundsanningen partensav

elleri taletfalla vittnetåhörareellergäller attpart genomom en
förhörvidgällerreglerSammaberättelse.hindrar vittnetssättannat

rättegångsbalken.stycket§ förstaenligt 37 kap. 3mâlsägandenmed
möjlig-föreslagitsutredningens enkätsvarflerahar i attDet av

tilltaladesdenvittnen imålsägande ochhålla förhör medheterna att
utökas.skallvissa åhörareseller utevaro

förtillräckligabestämmelsernade gällande ärUtredningen attanser
underberättelsersinakunnavittnen skallmålsägande ochatt avge
någonföreslåskäldärför intefinnstingssalen. Detformer i atttrygga

författningsändring.
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Telefonförhör m.m.

föreskrivs bevisningI 46 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken att
huvudförhandlingen får telefon, det lämpligt medunder ske på ärom

omständigheter ellerhänsyn till bevisningens och övrigaart om
ellerbevisningen medföra kostnaderenligt vanliga regler skulle

betydelsenolägenheter står i rimligt förhållande tillinte attavsom
förutsättningarbevisningen på sådant Enligt desätt.tas ett somupp

målsägande och vittneni bestämmelsen kan således förhör medanges
ske på telefon.

Ökade hjälpförhör på telefon eller medmöjligheter till hållaatt av
förslagits iför undvika konfrontation harandra tekniska lösningar att

Domstolsförfarandetflera departementspromemorianenkätsvar. I
föreslås bevisning fårFörslag till förbättringar Ds 1997:7 tasatt upp

ljudöverföring förutsättningarbild- och under somgenom samma
enbartsärskilt i promemoriangäller för telefonförhör. Det anmärks att

rädsla inte börmålsägandes eller vittnens känslor obehag eller varaav
ljudöverföring.något skäl för använda bild- elleratt

fall intedet i fleradet gäller telefonförhör tekniken ärNär gör att
målsägan-hålla telefon. gällerlämpligt förhöret Detta t.ex.att om

reglernatilltalade. gällandeskall identifiera den Deden eller vittnen
därför inte ändras.förhör bör enligt utredningensådanaom

åtgärder medavsnitt behandlarUtredningen kommer i 10.12 som
fråganmålsägande och vittnenanledning hot tamot omuppav

målsägande och vittnenanvändas i fall därvideoteknik bör kunna
fruktar för sin säkerhet.

Frågor för inställelseersättningom

ersättningvittne tillrättegångsbalken harEnligt 36 kap. 24 § rättett
enskildåberopatsvittnet harför sin inställelse vid domstol. Om av

ellerhar rättshjälpbetalar.det Omär partenpart parten omsom
brottmål utgår ersättningeniåklagaren har åberopat vittnet ett av

allmänna medel.
åklagarensförhör i anledningmålsägande har kallats tillEn avsom

kap. 3 §vittne enligt 37talan till ersättninghar rätt ettsomsamma
rättegångsbalken.tredje stycket

medel finns det inteersättningen inte skall betalas allmännaOm av
ersättningsbeloppensbeträffandenågra begränsningarföreskrivna

storlek.
förord-imedel reglerasutgå allmännaErsättning skallsom av

medel till vittnenersättning allmännaningen 1982:805 m.m.avom
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reseersättningförnödvändiga kostnaderkanErsättningen resaavse
ellermistad inkomstförersättninguppehälle traktamenteoch samt

Ersättningentidsspillan.ersättning för ärförlustekonomiskannan
skattefri.

domstol Dsmålsägande idepartementspromemorian Vittnen ochI
tidsspillan skulleförersättningenmaximalaföreslogs den1995:1 att

ersättningenföreslogsVidaretill 600 kr dag.höjas från 300 kr attper
nivå. Irealistiskhöjas tillskulleavseende nattraktamente meren

ersättningsnivåerna.några ändringarföreslogs inteövrigt av
förersättningsnivåernaframförtsenkätundersökningenhar iDet att

höjningfinnerUtredningenbör höjas.målsägande och vittnen att en
står tillmedeldepåkalladoch för sig kani att somansermenvara

stödpersonerden ersättninganvändas tillförfogande hellre kan som
avsnitt 4.5.4.har föreslagits i

tillFörslagDomstolsförfarandetdepartementspromemorianI
frågorhandläggningenföreslås1997:7förbättringar Ds att omav

skalloch vittnenmålsägandebl.a.medel tillersättning allmännaav
vittnenmålsägande ochinnebärFörslagetflyttas rättssalen. attut ur

iförhållandenekonomiskaför sinaredogöralängre behöverinte
skullesådan ordningobehagligt. Enkännastingssalen, vilket kan

Förslagetdomstolen.vidsituationoch vittnensmâlsägandesunderlätta
genomföras.uppfattningutredningensbör enligt

Ovrigt

fåförtillskall gåtill de vägainte hurmålsägande känner attMånga
rekommenderatDomstolsverket harskadestånd. att ettutdömtettut

bifogasskallutarbetatBrottsoffermyndigheteninformationsblad som
Utredningenskadestånd.tilldömtsmålsägande hartill dedomen som
informationsådantill hjälpmålsägandenadet kanatt omvaramenar

underrättaskyldighetKronofogdemyndighetensbifogas domen. att
skadestån-driva intillkan hjälpamyndighetenmålsäganden attattom

avsnitt.utredningen idet behandlar ett senare
känsligahällamöjlighetenframförtstill utredningenDet har attatt

utökas. Sombörmålsägandemed bl.a.stängda dörrarförhör inom
möjligtkvinnomisshandel inte ärdet vid attharexempel nämnts att

omständig-dedörrarstängdakvinnan inomhålla förhöret med trots att
känslig karaktär.mycketgångergäller mångaförhöret ärheter avsom

inskränkninginnebärfrågor,dessadockUtredningen att ensomanser
sammanhang.iböroffentlighetsprincipen,i övervägas annatett

det börutredningen ärharfrågaEn övervägts omavsomannan
stödpersonligtnågonmed sigvittnen harlagregleras rätt att taatt som
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vid rättegången. Frågan behandlades i departementspromemorianäven
Vittnen målsägandeoch i domstol 1995:1 där kom fram tillDs man

det förelågknappast något behov lagfästa sådan Därrätt.att attav en
den vittnet vill ha med sig såäven att gottangavs person som som

undantagslöst särskilt lagstöd har vid förhöret.rätt närvarautan att
Utredningen har i avsnitt 4.5.4 föreslagit författningsändringar för att
öka antalet stödpersoner för målsägande. samtidigt föreslåAtt en
lagändring vittnen till framstår förStödpersonäven rättsom ger
utredningen mindre förlämpligt. Det närvarandeär mestsom
angeläget de personella stödjafinns används tillatt attresurser som
målsägandena. finnasUtredningen dock det kanattanser senare
anledning till stödperson skall gällaöverväga ävenrättenatt om
vittnen.

4.7 Utbildningsfrågor

4.7.1 Allmänt utbildningar inom rättsväsendetom

Polisen

Polisens grundutbildning och detför närvarande under omarbetningär
fastställt framtiden.inte vad utbildningen kommer innehålla iär att

Tidigare har förstagrundutbildningen omfattat Dettre moment.
utbildningsmomentet grundkurs I vidbestod ettårig utbildningav en
Polishögskolan. tjänstgöring iDärefter följde 18 månaders ett
polisdistrikt. också sarnhällspraktikUnder denna tid genomfördes om

utbildningtvå fyra månader. terminstill Efter praktiken skedde en
emellertidhargrundkurs vid Polishögskolan. Några polisaspiranterII

inte under den tiden.antagits senaste
grundutbild-framtidaEnligt preliminära uppgifter kommer den

tioningen teoretisk utbildning ochför poliser omfatta terminersatt tre
veckors praktik.

specialut-Under våren 1994 genomfördes på Polishögskolan en
ibildning utbilda polismäninstruktörer i sin skulle uteturav som

polisen på bästalandet. Utbildningen omfattade bl.a. frågor hurom
hjälpbrottsoffer information denskall förmedla hjälp ochsätt omge

och organisationer kan erbjuda.och det stöd olika myndighetersom
inteförsorg haNågon vidareutbildning instruktörernas synesgenom

kommit till stånd i någon omfattning.större
syftatingått kurser bl.a.Polishögskolans utbildning harI även som

förskulle kunnatill deltagande så dede kunskaper attatt ansvarage
och medverka brottsofferjourer.vid startandet av nya



brottsojfrenochRättsväsendet 1998:40SOU

tillriktadutbildningPolishögskolananordnadehösten 1997Under
brottsoffer. Ut-medi kontaktarbete kommerpoliser i sittsom

ökadbestämmelsergällandeutifrånsyftade tillbildningen att ge
och behov.situationför brottsoffrensförståelsekunskap ochom

Även förutbildninggenomförtsplanet har detregionaladet
brottsofferfrågor.polispersonal i

Åklagarna

tvâbeståttgrundutbildningteoretiskaåklagarnasHittills har av
åtdagI har ägnatsåklagarkursförstaI det momentet enmoment.

behandlatsbrottsofferfrågorharmålsägandefrågor. Därutöverolika av
andradebatt. Detföljtsharföreläsningenochnågon föreläsare av en

timmarsinnehållitharåklagarkurs IIutbildningsmomentet tre
åklagar-omgångendenVidmålsägandefrågor.utbildning i senaste av

tvåunderBrottsoffermyndighetenfrånpersonalmedverkadekurs
timmar.

Åklagarutbildningen förharoch detläggaspåhåller att om
skall få.utbildningeninnehållvilketfastställtsnärvarande inte

innehålla färreskallfall inteiutbildningenMålsättningen är vartatt
bl.a.målsägandefrågorMedmålsägandefrågor. avsesmoment om

målsäganden.bemötandetskadeståndsfrågor och av
veckacirkaåklagareförfortbildningskursplanerasDet enomen

förekommer ävenmålsägandefrågor. Detbl.a.kommer att ta uppsom
lokalt.målsägandefrågorutbildningviss om

Domstolarna

domarrutbild-medDomstolsverket överinomarbetarMan att se
beteende-någoninskall läggaAvsiktenningen. typär att avman

brottsofferfrågor.utbildningliksomvetenskapliga moment omannan
fortbildningordinarie domarnasdeDomstolsverket även överser
utbildning.sådanplanerakommitté förtillsättaoch kommer attatt en

informationinDomstolsverket lagt1997 harUnder år om
kanslipersonal.domstolarnasförutbildningsdagbrottsofferfrågor på en
utbildninginläggasidaDomstolsverketsfrånplanerar attMan om

dennaförfinnsutbildningordinariei denbrottsofferfrågor som
expeditionsvakter.förpersonalkategori liksom
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Advokaterna

Sveriges advokatsamfunds yrkesrâd har sedan våren anordnat1997 en
endagsutbildning för mâlsägandebiträden. Utbildningen har bl.a.rört
skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor. Hittills har kursen
anordnats vid två tillfällen.

Advokatsamfundet har vidare under år 1997, tillsammans med
Uppsala universitet och Rikskvinnocentrum, anordnat seminariumett
avseende Kvinnofrid behandlade rolljuristens kvinna harnärsom en

för sexualiserat våld.utsatts

Gemensam utbildning

I september 1991 uppdrog regeringen Rikspolisstyrelsen iatt
samarbete med SocialstyrelsenDomstolsverket, Riksåklagaren och
genomföra fortbildning berörda yrkesgrupper inom rättsväsendet,av
socialtjänsten hälso- sjukvården frågor våldoch isamt motom
kvinnor. Av Rikspolisstyrelsens uppdraget junislutredovisning iav
1993 framgår nämndaantal yrkesverksamma inom deatt ett stort
områdena deltog i utbildningen skedde såväl på centralsom som
regional och lokal nivå. Utbildningen innehöll de rönensenaste om
kvinnoforskning, kvinnojourernas erfarenheter och kunskaper,
behandling familjernagärningsmän, barnens situation i de utsattaav

handläggningsrutiner, myndighet.och för varjesamt gemensamma
Domstolsverket, Riksåklagaren, Advokatsamfund,Sveriges Brotts-

offermyndigheten och Brottsofferj riksförbund har tillsammansourernas
anordnat regionala utbildningsdagar behandlat juristensharsom
bemötande Domstolsverket kommerbrottsoffer. Enligt uppgift frånav
samarbetet form. Myndigheterna kommertroligen fortsätta någoniatt
dock utbildningar inomgå vidare på hand och anordnaäven att egen
respektive myndighet.

propositionen 1997/98:55 regeringenI Kvinnofrid prop. attanges
har Domstolsverket,uppdragit Rikspolisstyrelsen samråd mediatt
Riksâklagaren genomföra fortbildning personaloch Socialstyrelsen av
inom bl.a. Fortbildningen börrättsväsendet våld kvinnor.motom

regionalenligt propositionen läggas så kan ske på central,denattupp
och lokal nivå. tillföra RikspolisstyrelsenRegeringen kommer att

6,5 miljoner verksamhet. dessa medelkr för denna Avsammantaget
skall miljoner domare och för1,5 kr användas för fortbildning av
information till nänmdemän.
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förslagochövervägandenUtredningens4.7.2

inombrottsofferfrågor rätts-i olikautbildningbehovfinnsDet av
DomstolsverketochRiksåklagarenRikspolisstyrelsen,väsendet.

utbild-anordnaområderespektiveinomuppdragföreslås få i att
brottsofferfrågor.ining

Allmänt

ochsketträttsväsendet hardet inomframgårredogörelsenAv attovan
Resultatetbrottsofferfrågor.behandlar olikautbildningsker avsom

det finnspåemellertidtyder ettenkätundersökningar attutredningens
personal.rättsväsendetsutbildning förytterligarebehov av

underlättarbehovochreaktionerbrottsofferskunskapGod om
kanviktimiseringsekundärs.k.återhämtning ochbrottsoffrets

andraocksåväsentligaemellertidkunskaperundvikas. Sådana är av
till bättreledersituationbrottsoffrensiinsiktökadskäl. En en

bevisvärdering.säkraredärmed tillochderasförståelse utsagor enav
och bidrarförhörspersonerbehandladesig välkänner tryggaDessutom

idetsåledesUtredningen attbättreutredningen sätt.till att menar
beteendevetenskapligaingåbörolika utbildningarrättsväsendets

innehållerutbildningarnaolikadeviktigtocksåDet är attmoment.
ochhjälpkanorganisationerochmyndigheterdeavsnitt gesomom

brottsoffer.stöd
vidaredetbrottsofferfrågor årifortbildningdet gällerNär

personalomsätt-påmed tankekontinuerligtskerdennaväsentligt att
ocksåvillUtredningenbrottsofferområdet.utvecklingenningen och

myndig-olikadeinomchefspersonalangelägenhetenpeka på attav
spridakandesåbrottsofferfrågoriutbildning attgenomgårheterna

blirpersonalenförverkaochorganisationsin attinomkunskaperna
frågor.dessaviktenmedveten avom

rättsväsendetinomkrävsutbildningbrottsofferorienteradeDen som
Emellertidmyndigheterna.olikaför dedelarvissaiär gemensam

ochmyndighetvilkenpåberoendeutbildningolikakrävs typer av
viktdärförutbildas. Det attskall ärpersonalkategorivilken avsom

personalkategoriochmyndighettill den somutbildningen anpassas
utbildas.skall
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Polisen

Polisen ofta förstaden kommer i kontakt med brottsoffretär isom
samband med anmälan. För många brottsoffer denpolisen endaären
myndighet inom rättsväsendet brottsoffret kommer i kontakt med.som
Det därför angeläget de enskilda polismännen utbildade iär äratt att
bemöta människor har för brott. i lika högDetta gällerutsattssom
grad den administrativa personalen hos polismyndigheten. Om
brottsoffret väl och kunnigt behandlat dettablir hos polisen, torde
komma personal inom rättsväsendet till godo. förstaDet mötetannan

viktigt både för brottsoffrets upplevelse och förär rättsprocessenav
ärendets fortsatta behandling. Givetvis det också angelägetär att
polisens utbildning innehåller den rättsliga reglering gäller försom
brottsoffer avseenden.i olika

Utredningen föreslår det i såväl grundutbildning i olika slagatt som
fortbildning skall brottsofferfrågor. böringå utbildning i Detav

uppdras Rikspolisstyrelsen lämpligaoch Polishögskolan utarbetaatt
utbildningsprogram för polisens olika personalkategorier.

Åklagarna

åklagarhäll harFrån efterlysts främst utbildning i skadeståndsrätt. Det
utredningen ienligt angeläget det ingår skadeståndsrättär att ut-

bildningen sådani omfattning åklagarna uppfylla sin skyldighetkanatt
målsägandens tidföra talan enskilt anspråk på bra Densätt.att ettom

hittills har grundutbild-dessa frågor under åklagarnasägnatssom
ning framstår det i denför snålt tilltagen. föreslårUtredningen attsom

tid till olikaâklagarutbildning, ytterligareplaneras, avsättsnya som nu
ersättningsrättsligabrottsofferfrågor. Det väsentligtär även momentatt

åklagarnas fort-och utbildning brottsofferfrågor ingår iiannan
bildning.

Utredningen därutöver böråklagarnas utbildningattmenar
brottsoffersinnehålla beteendevetenskapliga bl.a.moment om

reaktioner. sådan förutom förbättratEn utbildning kan innebära, ett
bemötande värderabrottsoffer, åklagarnas möjligheter attattav

Ävenbevisningen förbättras. personalen bör fåadministrativaden
utbildning i brottsofferfrågor.

åkla-Utredningen föreslår Riksåklagaren får uppdrag ii attatt
ochutbildningliksom i den administrativa personalensgarnas

fortbildning lägga in avsnitt brottsofferfrågor.om
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Domstolarna

utbild-såvälnärvarandeförsker översynSom nämnts avenovan
ordinariedefortbildningendomareför blivandeningen avsom
innehållitutbildning inteblivande domarnasHittills har dedomarna.
det i denföreslårUtredningenbrottsofferfrågor.några avsnitt attom

brottsofferfrågor.utbildning iingåskalldomarutbildningen,framtida
förvärdebaraintehartidigare nämnts,utbildningSådan är, avsom

kanoch vittnen ävenmålsägandenbemötandet utanförbättraatt av
bevisvärderingen.vidtill t.ex.nyttavara

personalkate-andraviktdetockså ärUtredningen attatt avanser
brottsof-i olikautbildningfårdomarnavid domstolarnagorier än

telefoniexpeditionsvakterkanslipersonal ochferfrågor. Det är som
dessautbildningenbrottsoffer. Ikontakt medpå plats hareller av

brottsofferfrågor.avsnittingådärfördetpersonalkategorier bör om
iuppdragfår iDomstolsverket attföreslårUtredningen att
iutbildninginläggapersonalkategoriernaför de olikautbildningen

brottsofferfrågor.

skadeståndi målRättegångskostnader4.8 om

tvistemålifördelningrättegångskostnadernasFrågan omom
utredas.börgrund brottskadestånd på av

fördelningrättegångskostnadernasfrågahar1997Under hösten omen
domaktualiseratsbrottgrundskadestånd påmåli engenomavom
måli1997novemberden 14domstolenmeddelad Högstaav

uppmärksamhetväcktemåletiUtgången1702/96.och T1701/96T
harfrågaflitigt. Domen rörkommenteradesmassmedia ochi somen
detvarfördomstolsprocessen,ställning ibrottsoffrensförbetydelse

reglernabehandlanågotochdenredovisaintresse ornkan attavvara
rättegångskostnader.

åtal ochhär,intressedelari de ärmålet,rördetingsrättenI avsom
jourlivs-rånathaderån. Tregrundskadestånd engrovt personerav
medslagförbutiksbiträdehaderånet utsattsbutik. Under enett

ochkroppenhuvudet,sparkarochför slagochluftpistol i huvudet mot
sig ibefannbutiksägarenkvinnligahot. Denvisstsamtarmarna

biträdet.misshandelniakttoglokalen och av
målsägandebiträdesittyrkadeochButiksbiträdet ägaren genom

§3kap.enligt 1kränkningför bl.a.skadestånd gärningsmännenav
målsägan-delvardera. Denna000 krmed 250skadeståndslagen av

tingsrätten.ibrottmâletprövades iskadeståndsyrkandedenas
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Gärningsmännen solidarisktdömdes för rån och förpliktades attgrovt
skadestånd avseende kränkning 90 000 kr till butiksbiträdetmedutge

och med för försvaret och25 000 kr till butiksägaren. Kostnaderna
målsägandebiträdet, vilka allmänna medel, fick påstannaersattes av
staten.

En gärningsmännen överklagade målet i både brottmâls- ochav
skadeståndsdelen, brottmål ivarför det målet handlades ettsom
hovrätten. beträffande skade-De övriga två yrkade endast ändring
ståndet. Det målet följaktligen tvistemål. Samtligahandlades ettsom

förgärningsmän yrkade skadeståndet för kränkning skulle nedsättasatt
butiksbiträdet till och för till 10 000 kr. Hovrätten25 000 kr ägaren

000 kr.nedsatte kränkningsbeloppen till 60 000 kr respektiv 15 I
målsägandebiträdebrottmålet fick kostnaderna för försvarare och

sina kostnader ipå medan vardera ñck bärastanna staten parten
uppstod någontvistemålet. betydde det i praktiken inteDetta att

uppgiftkostnad målsägandebiträdetsför mâlsägandena eftersom
tvistemålsdelenkvarstår i hovrätten målet endast överklagas iäven om

målsägandebiträdet ioch alltid för kostnaden förstaten svarar
förhållande till målsäganden.

avsåg kränknings-gärningsmännen överklagade målet såvittDe tre
Måls-i hovrätten.ersättningen. De yrkade nedsättningsamma som

kränknings-domstolen bestämdeägandena bestred ändring. Högsta
delbutiksägarensersättningen till butiksbiträdet till 35 000 kr. För

kunde "sättasfann domstolen kränkningsersättningen inteHögsta att
medhögre dömde helt i enlighet10 000 kr dvs.än motparternas

yrkande.
domstolenuttalade Högstafråga rättegångskostnadernaI om

rättegångskostnaderna imålets utgångföljande. "Med hänsyn till bör
butiksbiträdet, medandomstolen såvitt gällerHögsta kvittas

kap.råttshjälpslagen 18 1butiksägaren enligt reglerna i 31 § samt
för klagandenaskostnadenoch §§ rättegångsbalken skall15 ersätta

henne."domstolenrättshjälp i den del målet i Högsta rörsomav
kr i kränknings-tillerkändes 10 000Butiksägaren, såledessom

medgärningsmännenklagandeersättning, förpliktades deersätta
i Högstatillhopa för rättshjälpen10 kr vilket deras kostnad454 var

domstolen.
rättegångsbalkenhar målet tillämpat 18 kap.Högsta domstolen i

tvistemål. Enligträttegångskostnader ivilket kapitel behandlar
hansmålethuvudregeln i § skall1 ersätta motpartenpart tapparsom

huvudregelnUndantag frånstadgat.rättegångskostnad ärannatom
regel finnsNågon sådanbl.a. finns i vissa familjerättsliga mål.

grundas på brottyrkandetemellertid inte i mål skadestånd sigvareom
tvistemål,dispositivai andraeller någon grund och knappastannan
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och förlikastvisteföremålet kandisponerardvs. där överparterna om
sin talanhelt bifall tillklagandena fåttmålet hardet aktuellasaken. I

måletden delmålet. lsåledesoch hon harbutiksägaren tappatmot av
tillbifallits endastyrkandeklagandenasbutiksbiträdet harrör ensom

låtitkostnader dvs.har kvittatdomstolendel och Högsta parternas
4 §18 kap.enligt regeln ikostnadersidan bära sinavardera egna

rättegångsbalken.
målsägandenibrottmålet behandlashandläggsskadeståndstalanNär
målsägande-fall fårmångaeller hon ihanfördelaktigt ettattgenom

brottmåliemellertidfinns ävenbekostnad. Detbiträde på ettstatens
medförakanrättegångskostnadsfördelningenreglering attsomaven

fåskadeståndstalan kan ersättaförlorarmålsägande motpartensomen
Enligt 31skadeståndsdelen.ikostnaderdennesdvs. gärningsmannen

rättegångsbalken kan§kap. 12och 18tredje stycketkap. 11 §
för denskyldigbliogillasskadeståndstalanmålsägande att svaraom

tillsig enbarthänförrättegångskostnaddel motpartens somav
sakkunnigutredningskulle kunnaskadeståndstalan. Detta omvara

skadeståndet. Det ärgällerenbartvittnesförhörellerskadan som
varförurskiljaskankostnadersärskildasådanaemellertid sällan

rättegångskost-ersättningsskyldig förinte blirmålsäganden i praktiken
brottmål.ibehandlasskadeståndstalannader ettnär

kommaanledningarolika attskadeståndsyrkande kanEtt av
frånavskiljSkadeståndstalan kantvistemålsordningen.handläggas i as
detregelisker närtvistemål. Dettahandläggasbrottmålet och ettsom

då iochskadeståndstalanstyrkautredning förfordras ytterligare att
skadestånds-ienbart domenOmbegäran.målsägandensallmänhet på

tillmåletövergårtilltalade,eller denmålsägandendelen överklagas av
också förakanMålsägandentvistemål.handläggas ettatt som

tvistemålstämning i motanhängiggöraskadeståndstalan att engenom
skadegöraren.

brottsofferstötande förkänns attförståeligt det ettDet är att
denFråganrättegångskostnader. årbetala gärningsmannensbehöva om
ochvanligjourlivsbutikeni ärrånetuppstått i måletsituation omsom
börbrottgrundskadestånd påmålutgångenvidare ett avomavom

dispositivaövrigarättegångskostnader änfölja andra regler om
HD-uppmärksammasammanhang bör annattvistemål. detta ettI man

1997 NJAoktoberden 27dommeddeladesavgörande genomsom
kränk-fråganendastocksåprövadesmål723. I detta1997 oms.

förvaritmålsägandenioKlagande utsattaningsersättning. somvar
synnerligmed"genomfördesbankrånhot vidvåld och ett som

vadersättninghögre änyrkadeklaganderåhet.hänsynslöshet och De
bestredrånarna,ochdemhade tilldömthovrätten motparterna,

yrkatmedersättninghöjdfick i HDklagandeNågra deyrkandena. av
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Övrigabelopp. fick också höjd med beloppersättning lägre änmen
vad fråga rättegångskost-yrkats, vissa betydligt lägre. Isom om
naderna uttalade målets karaktär börHD endast: Med hänsyn till
motparterna förpliktas solidariskt hela kostnaden föratt utge
målsägandebiträdena i justitie-Högsta domstolen till staten." Ett av
råden har i tillägg hänvisat tiotal rättsfall rättegångskost-tillett ett om
nader oklart huroch gjort den kommentaren det Högstaäratt

vidaredomstolen har i dessa rättsfall. Han attresonerat menar
storleken kränknings-omständigheterna vid bedömningen av

ersättning förersättning sådana målsäganden normalt bör erhållaär att
rättegångskostnader yrkande skadestånd enligt 1hansäven om om

aktuella brottetkap. 3 § skadeståndslagen den dömts för detmot som
sådanTillägget med följande uttalande. "Medned. avslutassätts en

förockså målsägande,rättstillämpning undviks utsattsatt som
för rättegångskostnad, någotkränkning brott, åläggs att svaragenom

i de flesta fall framstå stötande."skullesom som
möjligtredovisade rättsfallet detMed hänsyn till det är attnu

för rättegångskostnad ifrågan målsägandens ettmotpartensom ansvar
praxis eller löst. börtvistemål kan lösas tillfredsställande i Detär

nämnda ungefär veckorrättsfallet komdock påpekas det treatt nu
fick detdömde i det fallinnan Högsta domstolen en, som synes,som

sammanhanget börrättegångskostnadsdelen. I det härutgång iannan
målsäganden kanbetydelse det bör haockså vilkenöverväga attman

försäkring,ekonomiska konsekvensernaskydda sig demot genom en
villahemförsäkringarna liksom i vissarättsskydd ingår i hem- och

företagsförsäkringar m.m.
rättegångskostnadernasrättegångsbalkens reglerAtt ändra om

framföröverväganden ochfördelning tvistemål fordrari noggranna
uppfattningEnligt utredningensallt ingående studium praxis.ett av

förutföras inomdock intebör fråga studeras. Detta kandenna ramen
sammanhang.får iutredningens uppdrag ske ett annatutan
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sjukvården5 Hälso- och samt

socialtjänsten

5.1 Hälso- och sjukvården

Inledning1

årenofferundersökning avseendeEnligt Statistiska centralbyråns
de1992-1993 under ettårsperiod drygt 2 procentutsattes aven

eller kroppsskada.tillfrågade ledde till synliga märkenför våld som
i åldrarnabefolkningenDetta cirka 140 000motsvarar personer av

uppsökte cirkaundersökningen dessa16-84 år. Vidare visar att av
behandling.sjuksköterska för45 000 läkare, tandläkare ellerpersoner

oftasåledes relativtinom och sjukvården träffarPersonalen hälso-
framför allt våldsbrotti sitt har förarbete utsatts avpersoner som

kunskappersonalen harolika slag. därför viktigtDet är att om
kan inte inombrottsoffers behov och reaktioner. Utredningen ramen

hälso-analysför fullständig redogörelse elleruppdraget någon avge
förhållande tilloch olika funktioner ioch sjukvårdens betydelse för

villdel frågor utredningenbrottsoffer. finns emellertidDet en som
framhålla.

nyligenredogörelse för LäkarförbundetsinnehållerDetta avsnitt en
våldet ochaspekter påpublicerade våld MedicinskaLäkarerapport om

begränsas de delardess Redogörelsen tillkonsekvenser. rapportenav
forskning ochvåldsoffergäller omhändertagandet samtavsom

verksamhetutbildning. Vidare redovisas Rikskvinnocentrums samt
Diakonicentrum.Vård- ochbrottsofferrehabiliteringen Fogdarödvid

författningarför deinnehåller redogörelseAvsnittet även somen
rådför de allmännautfärdandet liksomreglerar rättsintyg omav

överlämnadeutfärdat. Regeringenrättsintyg Socialstyrelsen harsom
tilll997/98:55Kvinnofridden februari 1998 propositionen prop.5

propositioneniriksdagen. och förslagVissa överväganden görssom
avslutasavsnittethälso- redovisas ioch och sjukvårdenrör somsom

och förslag.med utredningens överväganden
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MedicinskavåldLäkareLäkarförbundets5.1.2 rapport om
1997konsekvenserdessvåldet ochaspekter

sammankallacentralstyrelseLäkarförbundets1994 beslötI april att en
våldet idiskuterasynvinkelmedicinskförarbetsgrupp att sam-ur
professionensmedicinskalärrma denvaritMålsättningen harhället. att

medicinskvåldetsöka belysadelsbidrag till debatten att urgenom
våldsbrott,förhindrakanföreslå åtgärderdelssynvinkel, som

offer föråterfallförhindraochvåldsverkarerehabilitera samt ge
somatisktsåvälvård,godanhörigaoch derasvåldsbrott somen

remissbehandlatsochöverlämnatsslutrapportenpsykiskt. Efter att
vägledandefastställa denoktober 1997centralstyrelsen ibeslöt att som

våldet irörandefrågorarbete ifortsattaLäkarförbundetsför sam-
hället.

Enligtvåldsoffer.omhändertagandetbl.a.behandlasI rapporten av
Inledningsvisgenomföras imåste stödinsatserna tre steg.rapporten

frånskyddaoffretföråterskapastrygghetenmåste att personengenom
sinakontrollenåterta överoch hjälpafortsatt hot att egnaatt personen

rekonstruerabestårandrahot. Detreaktioner inre attsteget av
reaktioner. Stegförstå sinaoffrethjälpavåldshändelsen och treatt

liv, dvs.socialtnormalt"tillåteranpassninginnebär ett enen
deviktigtDetgemenskap.till social är trefrån isolering attåtergång

nämnd ordning.genomförs istegen
beroendeolikastödinsatsernade akuta utEnligt rapporten ser

Enligtdrabbats.harvilkahändelse ochdet förvad är ensompersoner
kategorier.fyraföljandeidelas indrabbadekan deindelninggrov

okänd.vilka förövarenför ärEnskilda personer
våldshändelse.förharFlera2. utsatts sammapersoner som

bekantskapsvåld.förPersoner utsatta
våld.arbetsrelateratförhareller flera4. En utsattssompersoner

ochhälso-våldsofferflertaletdetiDet att stora somrapportenanges
förharmedkontakt utsattsi ärsjukvården kommer sompersoner

bekantskapsvåld.
omhändertagandetmedicinskabeträffande det attI rapporten anges

påverkakandettaochopsykologiskt sättsällan sker attdet inte ett
långkortsåvälriktningnegativireaktioneroffrets psykiska som

Återupprättandet med detbörjaroffretförtrygghetensikt. av
skallvåldsoffersjälvklartomhändertagandet. Det äromedelbara att

känslighe-ökarakutsituationsomatisk vård. Ikvalificeraderbjudas en
vanligtbehovdärför har änoffret störresårbarheten hosochten som

får inteoffretsHändelsen ellerhänt.för detfå respekt oroatt som
chocktillstånd ochibefinna sigOffret kanbagatelliseras. ett persona-

undersökningarvilkainformeramöjligtsig tid ochmåstelen ta omom
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psykologisktförvarför. förutsättningoch Enskall gottgöras ettsom
innebördenförstårpersonalenomhändertagandemedicinskt är att av

traumatiska händelsen.den
alkoholpâverka-rutinsjukhusdet vid mångaEnligt är attrapporten

denläggs inför misshandelhar ävende utsatts ompersoner som
sker förinläggning. Dettai sig inte motiverarfysiska skadan att man

analysera patientensskall kunnaupphörtalkoholpåverkan harsedan
viddetexempelåtgärder. Somoch vidta lämpliga närrmsproblem att

kvinnankvinnojourerna såmedofta kontaktkvinnomisshandel atttas
misshandel. Vidarefortsattskyddsocialhjälp ochkan få akut mot

hand-ochsärskildastorstadssjukhusen harvidatt grupperanges
misshandlade kvinnor.omhändertagandeförskapatslingsprogram av

oskadadetillföranförs ärl ävenattrapporten synespersoner som
denochmedicinsktundersöksde ocksåvikt attdetär stor attav

Under-betydelsefull.skälfleraundersökningen ärkroppsliga av
bevisoffretföromhändertagandet ochled i utgörsökningen ettär ett

kroppskontaktVidare kaninträffade.på detallvarligtför att man ser
upprivenchockad ochpålugnande inverkanha person.enen

rättsmedi-grund förtillockså kunna liggaskallUndersökningen ett
försäkringstekniska skäl.rättsliga ochbehövsutlåtandecinskt som av

demenligtvâldsoffer måstepersonalAll rapportenmöter gesom
måsteOffretkrishjälp.bemötandemedmänskligt gott gesett

behöverVidareinträffade.deti takt fåmöjlighet prataatt omegen
honellerhanreaktionertill deförklaringarfå lugnandeoffret som

reaktionerpsykiskakroppsligasåväl deliksomkänner somsomom
informationSkriftligtiden.deninomkan förväntas närmaste om

dennesoffret ochhjälp förtill godreaktioner kanförväntade vara
utsträckningsåstödet ifortsattadetmöjligt böranhöriga. Om stor

börstödethuvudsakliganärmiljö.offrets Detfrånmöjligt kommasom
företagshälso-arbetskollegor,vänkretsen,från familjen ellerkomma

rekommenderasordning. Iprimärvård i nämndochvård rapporten
stödinsatserdessaOmkvinnojour.och/ellerbrottsoffer-kontakt med

päin berorhjälp börprofessionell sättasellertillräckligaär om
tilltillgången ettsvårhetsgrad, offrets samttraumats resurseregna

sexuellavåld,Vid vissanätverk.välfungerande socialt t.ex.typer av
alltidbörfamiljevåld,barn ochkvinnor ochövergrepp pro-mot

erbjudas.behandlingbedömning ochfessionell
posttraumatiskförriskfaktorerflerafinns enligtDet rapporten
ihändelsenisjälva allvaret attrapportenstresstörning. Utöver anges

tillanslutningalls ireaktioneringareaktioner ellerstarkamycket
offrets ålder,riskfaktorerPersonrelaterade ärobservanda.händelsen är
obearbetadetidigareeventuellabemästringsförmåga,stresstolerans och

Omgiv-andra skäl.psykisk skörhetupplevelsertraumatiska samt av
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ochningens reaktioner spelar också roll. Ett okänsligtstoren
förvärra reaktio-oförstående bemötande eller utebliven krishjälp kan

till den drabbadeförsvåra läkningsprocessen och leda attnerna,
sekundärinte förmår sig hand eller s.k. trauma-personen resa egen

anslutning till händelsentisering. finns risk för iDet att sompersoner
fortsatt inte självaförefaller sig i behov stödsamlade och inte anser av

drabbadedärför viktigt densöker hjälp. Enligt detär attrapporten
ocksåkanåterbesökstid för uppföljning. Dettaalltid fårpersonen en

psykiatrisk problematik.möjliggöra tidigare allvarligareupptäckt av
våldsituationer i allmänhetEnligt räcker det vid hot- ochrapporten

Syftetytterligare insatser.inte med enbart krishjälp det krävs ärutan
drabbadfrån offer ochden drabbade skall övergåatt attpersonen vara

pågåöverlevande. Kontakten behövertill sig självatt ense som
Utbildningsbehovenmånader händelsen.åtminstone två efter årtre-

gällersjukvården detenligt inom hälso- och närrapporten stora
varit förmänniskor haromhändertagandet utsatta extremasomav

händelser.
sådantstresstörning ellerposttraumatiskFöreligger risk för ettom

skall denutvecklatseller psykiatriskt tillstånd redan harannat
och/ellerpsykoterapeutiskdrabbade enligt erbjudasrapporten

psykiatriskafinnas kompetenspsykiatrisk hjälp. Det bör öppen-
posttraumatiskmänniskor medvårdsmottagningar behandlaatt

specialinriktadevidare enligtstresstörning. Det behövs rapporten
långsiktig psykotera-medutbildningar för skall arbetaterapeuter som

traumatiserade människor.behandling svårtpeutisk av
våldsofferomhändertagande äveni avsnittetRapporten tar avom

fleradrabbarinför våldsjukvårdens beredskaphälso- och somupp
våld.arbetsrelateratsamtpersoner

iforskningavsnittet utbildning ochI attrapportenangesom
såsomområdeninom flerabrottsoffer bör skeforskningen rörande

ochmedicinframför allt inomjuridik ochkriminologi, sociologi,
somatiskasåväl detrörandevidare forskningpsykologi. Det attanges

anhörigabrottsoffer och deraspsykologiska omhändertagandet avsom
långsiktigaochviktigt de kort-angelägen.mycket Det ävenär är att

beträffande barn,särskiltbrottsoffren,våldet förkonsekvenserna av
rörandeforskningbehovföreligger vidareundersöks. Det ett stort av

behandlingsstrategierolikaocheffekter olika preventiva insatserav
såväl för barn som vuxna.

och sjukvår-ofta hälso-skadorbrottsoffer med medicinskaFör är
Enligtkontakt med. ärförsta de kommer iden den instans rapporten

hjälpinsat-nödvändigaoch därmedtraumatiskökad kunskap stressom
våldsoffer.omhändertagandeförutsättning för förbättratett avser en
människoravdelningar därochpå mottagningarDet konstateras att
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särskildpersonalen hamåstevåld söker hjälphar förutsattssom
våldsoffer.utbildning i omhändertagandet av

Läkarförbundetåtgärder.rad förslag tillavslutas medRapporten en
utbildningfåakutmottagningar börpåpersonalbl.a. störreattanser

Enligtanhöriga.våldsoffer och derasåtgärder föri stödjande
tillsjukhus visatsundersökningar frånhar i attrapporten enupp

skadatsolycksfall harläggs in förtredjedel de patienter genomsomav
vård för sinagodpatienter förutomviktigt dessavåld. Det är att

tilllugnande förklaringarochpsykologiskt stödockså fårskador ett
komple-värdefulltinformation kanSkriftligsina reaktioner. ettvara
tillföraspersonellabehöverakutmottagningarPå störrement. resurser

uppföljning.omhändertagande ochpå adekvatför tillgodose kravenatt
påsåvälinstanseroch andraakutmottagningarSamverkan mellan
påPersonalintensifieras.ochetablerassjukhuset utanför behöversom

farniljevåldetsi det s.k.utbildningocksåakutmottagningar bör ges
vidi hemmetmisshandelurskiljaoch viktenmekanismer attavom

barn.skador hos kvinnor och
långsiktigaochde kort-Läkarförbundet bl.a.Vidare attanser

forskningenkartläggas ochför våldsoffren behövereffekterna att om
ökadestödåtgärder börbehandlings- ocholika resurser.ges

Rikskvinnocentruml 3
.

specialiseratinrättabeslutade regeringenmaj 1994 centrumI ettatt
våldtäktförharkvinnorföroch sjukvårdeninom hälso- utsattssom

Kvinnovâldskommissionenslåggrund för beslutetmisshandel. Tilloch
ochvåldtagitsharkvinnorfördelbetänkande Ett centrum som

inrättatsharRikskvinnocentrumSOU 1994:56. Dettamisshandlats
Rikskvinnocen-Uppsala.iAkademiska sjukhusetKvinnokliniken,vid

förvårdenigoda rutinerskapahuvuduppgifter;har atttrum tre
medicinskbedrivavåld,för sexualiseratharkvinnor attutsattssom

rådgivandesamhällsvetenskaplig forskningoch samt att resursvara en
opinionsbildare ökaochsamhälletsjukvårdsenheter iför andra som

Syfteteffekter.och dessvåldsexualiseratkunskapallmänhetens om
för sådanmodellståskallRikskvinnocentrumvidverksamhetenär att

landet.delarverksamhet i andra av
erfarenhettid. Enfyra årsunderhar pågåttVerksamheten snart

samverkan,det krävsRikskvinnocentrumvidhar gjorts är attsom
resultat.braskall blidetförstöd från ledningenlegitimitet och ettatt

beträffande kvinno-attitydförändringdet blivituppgift harEnligt en
kontaktarklinikerolikaoch läkaresjukhusetmisshandel

samverkanvidareresultat krävsfå hjälp. Förför ett gottcentrumet att
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och frivilligorganisationer.med andra samhällsinstitutioneräven
telefonrådgivning 24Vad gäller patientverksamheten har man

dygnet Somtimmar dygn. har också akutmottagningMan runt.per
för kvinnan inomförsöker lämplig placeringhuvudregel hittaman en

vårdplatser där barn kanVid finns fyra24 timmar. ävencentrumet
ocksåjourläkarlinje. harhar kvinnlig CentrumetVidarevara. man en

barnmorska.läkare, kurator ochtidsbeställd mottagning hos
sjukvår-enheter inomdet samarbete sker med olikaFörutom som

polisen, socialtjän-Rikskvinnocentrum också med bl.a.den samarbetar
vidoch olika ideella organisationer. Man ettcentrumet attsten menar

för nå bra resultat.välfungerande samarbete nödvändigtår att ett
polisen bra.samarbetet medEnligt Rikskvinnocentrum fungerar

farniljevåldsenhet harsamarbetar i huvudsak med polisensMan som
harkvinnomisshandel. Vidfått utbildning i frågor centrumet manom

kvinnovåldsärenden.polisens hanteringblivit positivt överraskad av av
gäller främstmed socialtjänstenRikskvinnocentrums samarbete

har det härekonomi. Enligtfrågor bostäder, barn och centrumetom
väl. harfungera Centrumetsvårare få samarbetetvarit något attatt

kvinnovâld.kommunanställdaförhållit kurs termin 21 omom enen
till deoch informationutbildningEnligt krävs detcentrumet avmer

hand kvinnanskallsocialtjänsten. Centrumetanställda inom ta om
efteromhändertagandedärför viktigtfrämst under akuttiden. Det är att

fungerar.denna tid
harkategorier bl.a.för olikabedriver utbildningCentrumet man

kursskall haAdvokatsamfundet ochföranordnat seminariumett en
ocksåharjuristutbildning. ManUniversitetsskall ingå Uppsalaisom

vidareKvinnokliniken skerför vårdpersonal. Vidhaft kurser en
kontinuerlig utbildning.

andrafrån bl.a.förfrågningarmångaRikskvinnocentrum får
påPersonalomfattning.istudiebesök förekommerlandsting och stor

ochverksamhetoch informerarär även centrumetscentrumet ute om
bestårverksamhetrikstäckande delenerfarenheter. Den centrumetsav

och forskning.utbildning, informationav
verksamhet.för RikskvinnocentrumsbetydelseForskning är storav

skalldatamängdhar samlatVid storcentrumet somenman
forskningenviktigtRikskvinnocentrumbearbetas. enligtDet attär

verksam-mångaproblemdetriksnivå.ligger Man attettanser vara
utvärderas.kvinnovåld aldriggäller frågorheter och projekt omsom

okända ellerförblirverksamhetermedföra många brakanDetta attatt
Mångaonödan.mindre iellerverksamhetvissa startartyper merav

handlingsprogrammyndigheter finnasgånger kan det hos t.ex. om
förankrade i verkligheten.kvinnovåld inte ärsom

rättsintyg börskrift hurRikskvinnocentrum har gett ut varaomen
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skrivasRikskvinnocentrumenligtutformade. rättsintyg börEtt av
detIbland kaneller skadornapå område skadandetspecialister avser.

skrivarättsmedicinare. Attmedsamarbetabra t.ex.att envara
Personalomfattning.iprioriterasenligt störrerättsintyg bör centrumet

rättsintyg.skrivaläkarlinjen iundervisar påpå attcentrumet
45Kvinnofrid s.propositionennämndaden tidigare attI anges

i formbidragekonomisktlämna ettregeringen ettatt avavser
Rikskvinno-1998 förunder årmiljoner krengångsbelopp 3 att geom

erfaren-spridaochsin verksamhetbefästaförutsättningar attcentrum
rikstäckandevissafinansieraförfrån verksamhetenheter attsamt

uppgifter.

DiakonicentrumsVård- ochFogdaröd5.1.4
brottsofferförbehandlingsprogram

människorinriktadesärskiltbehandlingarfinns få ärDet somsom
vårenSedanbrott.förhadåligt efterpå mårolika utsatts ettsätt att

sådanti HöörDiakonicentrumochFogdaröd Vård-1994 vid etthar
Brottsofferjourernasmedsamarbeteutvecklats ibehandlingsprogram

riksförbund.
brottsofferinriktad påFogdarödiBrottsofferrehabiliteringen är
fortfarandeefter brottettidlängremånader ellerefter ännutresom

brottsofferrehabilite-Denpå efterreaktioner.visar tecken gespersonen
efterhjälp.icke-akutdvs.internat,med andra iring tillsammans en
olika slag,för rånvaritharMålgrupperna är utsatta avsompersoner

ellerfarnilje-kvinnomisshandel ellervåld, dock annatoprovocerat
väskryckning.mordbrandochvåld, inbrottrelationsrelaterat samt

deltagit iharhändelse. DeavgränsadskallBrottet somenvara
20-60mellanålder, dvs.arbetsförvarit iharbehandlingsprogrammet

ar.
anmälningsför-förstaDet äriBehandlingen sker stegettre steg.

anmäl-detaljeradfyllaskall idrabbadefarandet. Den enpersonen
beskrivaskallordmedbl.a.eller hondär hanningsblankett egna

viddygnunderbehandlingtvâbrottet. Stegupplevelsen är treav
krisbearbetningintensivbestårbehandlingenDencentrumet. av en

liknande brott. Detförharandramedenskilt och i utsattssomgrupp
två.efterveckorfyrauppföljningdygns stegtredje är ettsteget sex-

lyssnande,empati, aktivtfyra hörnstenar;Behandlingen har
brotts-denSyftetavslappning. ärochbemötanderespektfullt att

familj,med arbete, vännerorkaskallkrisbearbetningenefterdrabbade
skallMålsättningengrad. ärbetydligt högreoch fritid i att personen

och lustkraftmedlivetvidare iför kunnasin offerrolllämna att
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själv i sin situation.att ta tag
I behandlingen deltar beteendevetare, dietist, jurist ochen en en en

Vidare deltar avslappningsövningarsjukgymnast lärpräst. uten som
och träning i kroppskännedom Någon från brottsofferjourenger m.m.
medverkar också. läggs vikt vid kunskap vadDet stor extremom

kriser och kristillstånd är.stress,
kostnaderna förVanligen betalar den brottsdrabbades arbetsgivare

varit för rånbehandlingen. Posten, banker och butiker har utsattasom
de Vissa försäkringararbetsgivare vanligast förekommande.är ärsom

AMF-för-innehåller möjlighet till ersättning för behandlingen.en
säkringarna täcker ovanligt försäkringskassandock inte. Det är att
bekostar behandlingen det förekommer.men

fåttFogdaröd Vård- och Diakonicentrum har sedan år 1994 bidrag
från brottsofferfonden kr.med 967 570sammantaget

5. 1 Rättsintyg

delrättsintyg ha flera funktioner. Det kanEtt kan utgöra aven
kan ocksåförundersökningen och till grund för åtal. Intygetligga

föråberopas bevis i rättegång eller inhämtas rätten attpart avav som
belysa fråga.viss

för personalEnligt förordningen 1994:1290 åliggande4 § om
tandläkare inom deninom hälso- och sjukvården läkare ochär

och utlåtandeoffentliga vården skyldiga utföra undersökningaratt avge
åklagarmyndighet ellerdomstol,dessa på begäran länsstyrelse,över av

polismyndighet.
samtycka till under-målsägandeEnligt gällande måsterätt en

kan alltsåmålsägandeden innefattar. Ensökningen och de moment
ligga till grundskallinte till genomgå undersökningtvingas att somen

Polisrättsutredningen i sittför rättsintyg. Det kan nämnas attett
skallföreslagit detslutbetänkande Tvångsmedel SOU 1995:47 har att

denkroppsbesiktninginföras bestämmelse änäven av annanen om
målsäganden iskäligen misstänkt vilket skulle innebäraär attsom

Betänkandettill undersökning.vissa fall skulle kunna tvingas en
bereds för närvarande inom Justitiedepartementet.

SOSFSallmänna råd1997 utfärdatSocialstyrelsen har i juni
sexualbrott. Rådenvålds- och1997:5 M Rättsintyg vid utredning av

ochRiksåklagarenRikspolisstyrelsen,har utfärdats i samråd med
riktarDomstolsverket. Deefter hörandeRättsmedicinalverket samt av

vid utredningutfärdar rättsintygsig till läkare och tandläkare avsom
vålds- och sexualbrott.

skyldig-funktion,beskriver bl.a. rättsintygetsDe allmänna råden
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förkrävsvilken kompetens etträttsintyg, attheten avgeatt somavge
intygenutformningentystnadsplikt, samtochsekretess-intyg, av

Isexuellavidfall, övergrepp.speciellai vissaundersökningar t.ex.
i devadredovisassammanfattningsvisföljande kommerdet angessom

frågor.i vissarådenallmänna
viktigträttssäkerhetsskäl ärdet attrådenallmännaI de att avanges

undersökningsiggrundarrättsintygutfärdarden ett ensomsom
särskiltmisstankeViduppgiften.förerforderlig kompetenshar om

rådenenligtdetärenden kansvårbedömdavidliksomallvarliga brott
utfärdasrättsintygetochutförsundersökningenlämpligt av enattvara

odontologellersådan läkareellerrättsodontologellerrättsläkare att en
konsulteras.falli vart

tidigareavseendejournaluppgiftergrundas pårättsintygNär enett
rådenallmännaenligt dehandi förstaintygetundersökning börutförd

intedenneOmundersökningen.utförtharläkaredenutfärdas somav
förkrävsreell kompetenssådanellerläkarelegitimationhar somsom

konsulteras.specialisterfarenvid behovbörutfärda rättsintygatt en
denförpatientjournalenidokumentationen attkravställsDet stora

Uppgifterna lämparrättsintyg.utfärdandetvidanvändasskall kunna av
skadebeskrivningeneftersomrättsintygunderlag försällansig som

underlag.tillräckligtintei regelbeskrivning ärmotsvarande etteller
detbrister ieventuellarättsintygetläkaren iviktigtDet är att anger

bådemöjligtpatientjournal. Det är atthämtasunderlag enursom
grundtillundersökningartidigareläggaundersökning ochutföra en ny

för intyget.
läsasrättsintyg ärunderstryker attavsettSocialstyrelsen avettatt

ochadvokateråklagare,poliser,baradå inteläkare ochandra än av
brott.föreller harförmisstänks utsattsdendomare ävenutan somav

rättsintygiuttalandenaeftersområden ettallmännai deDet attanges
sigbildasjälvaolikadessafördet möjligt attbör mottagare engöra

påutformasintygetviktigtdetförhållandenauppfattning är attom
undviks.medicinskasvenska ochlättbegriplig tenneratt

detkan nämnasrättsintyget attutformningengällerdetNär av
ochför hälso-1981:25SOSFSföreskriftermeddelatSocialstyrelsen

föreskrifteravfattande intyg samtsjukvårdspersonalen m.mavom
medicinskadesjukvårdspersonalenochhälso-förSOSFS 1982:2 om

författningarbådadödsbevis. Dessaochintygjournaler,i bl.a.språket
utfärdas.rättsintygiakttasskall när

medavslutasrådenallmännaenligt deskallRättsintyget en
skallBedömningenutlåtande.formbedömning isammanfattande ettav

beträffandeframkommitharuppgifterdebakgrundgöras mot somav
fyndandraellerSkadornamisstänkta brottet.vid dethändelseförloppet

främstfrågeställningar,aktuellatillhänsynmedbedömasbör
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skadornas uppkomstsätt ålderoch risken för bestående ochsamt men
det förelegat medicinskt livshotande eller tillstånd.skadorom

Intygsutredningen avlämnade sitt Om intygbetänkande och
utlåtanden utfärdas hälso- och sjukvårdspersonal i yrkes-som av
utövningen SOU 1994:71 julii 1994. Utredningen hade i uppdrag att

bestämmelserna för hälso- och sjukvårdspersonal i tjänstenöver attse
utfärda intyg och utlåtanden och därvid särskilt granska formella och
ekonomiska förutsättningar för och tillämpade rutiner vid utfärdande

intyg och utlåtanden. Utredningen skulle föreslå de förändringarav
eventuellt kunde behövas för utfärdandet intyg ochattsom av

utlåtanden skulle kunna fullgöras rationellt och medsättett
uppfyllande krav fullgod rättssäkerhet. Betänkandet harav en
remissbehandlats behandlar Intygsutred-och proposition bl.a.en som
ningens förslag avsedd kunna behandlas riksdagen underär att av
våren 1998.

Frågor rättsintyg har behandlats Kvinnovåldskommis-ävenom av
sionen i Kvinnofrid 1995:60 har påtalatbetänkandet SOU attsom
kvaliteten dålig.på de rättsintyg skrivs läkare i allmänhet ärsom av

alltförEnligt kommissionen beror detta i regel på läkaren haratt
bristfällig därförkunskap i skriva rättsintyg och frågan böratt att

Kvinnofriduppmärksammas i läkarnas utbildning. propositionenI
Socialstyrelsensprop. 1997/98:55 46 f bakgrundmot avs. anges,

nyligen utfärdade skrift hurallmänna råd och Rikskvinnocentrums om
rättsintyg bör utformade, förslag denna delkommissionens iattvara
inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

förslag5.1.6 Utredningens överväganden och

personalutbildningsinsatser för sjukvårdensDe hälso- och som
regeringen föreslagit Kvinnofrid prop.har i propositionen
1997/98:55 allmänna brotts-bör innehållaäven moment ommer

sjukvården föroffer. inom hälso- ochDet bör skapas rutiner
brottsofferomhändertagandet också andra änavav grupper

kvinnor Regeringens uppdraghar för våld i hemmet.utsattssom
frågor våldtill Socialstyrelsen utvecklingsarbete iledaatt ett om

allmäntkvinnor bör innehålla den problematikmot som mer
skallgäller brottsoffer. Vidare föreslås Socialstyrelsenför att

och tillförlitlighet.skärpa tillsynen avseende rättsintygens kvalitet
ierforderlig omfattningFrågan rättsintyg bör behandlas iom

läkarnas utbildning.
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sjukvården fyller viktig funktion iPersonalen inom hälso- och sam-en
personal får liksomomhändertagande brottsoffren.hällets Dennaav -

vålds-med framför allt offer förpolisen ofta den första kontakten-
bemötande har därför särskild betydelse.och sexualbrott. Deras

påMedicinska aspekterLäkarförbundets Läkare våldI rapport om
brottsoffer förutomvåldet konsekvenser påpekas viktenoch dess attav

lugnandefår psykologiskt stöd ochvård för sina skador ocksågod ett
skriftlig information härreaktioner.förklaringar till sina Det attanges

helt Läkarför-Utredningen delarkan värdefullt komplement.ettvara
uppfattning.bundets

personal påföreslagitiLäkarförbundet har sin även attrapport
åtgärder förutbildning i stödjandebör fåakutmottagningarstörre

ocksåutredningenfinnerbrottsoffer och deras anhöriga. Detta
brottsoffers behov ochangeläget utbildningatt ommen anser
akuttmottagningar.till personal vid samtligareaktioner bör ges

ff. betonar1997/98:55 67propositionen KvinnofridI prop. s.
myndig-personal på olikakunskaper hosregeringen vikten ökadeav
påvåld kvinnor ellerärendenheter handlägger annatmot somsom om

kvinnor och devåldsbrottmed förövarekommer i kontaktsätt motav
på heltföreslåsfrågorkvinnorna och deras bam. Dessa ettattutsatta

demför bl.a.under grundutbildningentidigare behandlassätt änannat
Regeringenoch sjukvården.skall arbeta inom hälso- attavsersom

för1977:263högskoleförordningenförtydliga examensordningen i
sjukvården:hälso- ochpersonal inomföljande examina rörsom

psykoterapeutexa-psykologexamen,barnmorskeexamen, läkarexamen,
tandläkarexamen.sjuksköterskeexamen samtmen,

examensordningarnaändradedeVidare i propositionen attanges
personalgrupperför defortbildningsinsatserbehöver kompletteras med

Regeringensjukvården.hälso- ochverksamma inom bl.a.ärsom nu
Domstolsverket,medsamrådRikspolisstyrelsen ihar uppdragit att
fortbildninggenomföraSocialstyrelsenRiksåklagaren och att av

sjukvården.hälso- ochsocialtjänstenrättsväsendet,personal inom samt
så den kanläggaspropositionenFortbildningen bör enligt att ge-upp

Regeringenoch lokal nivå.regionalnomföras såväl på central som
verksamhet.för dennamiljoner krkommer sammanlagt 6,5avsättaatt

propositionen.framförs iförslagpositiv till deUtredningen är som
villkönsneutraltuppdragBrottsofferutredningensMen eftersom är

brottsofferrörandeutbildningsinsatsernaföreslagnautredningen deatt
och omhän-bemötandesjukvårdensgenomförs så hälso- ochatt

brottsoffer förbättras.kanmanligadertagande såväl kvinnliga somav
sexuellaochkvinnomisshandelProblematiken vid den över-typ av

ikvinnordvs.behandlas i propositionen, näraangreppgrepp som
brottsoffer.andragällerförvisso från denrelationer, skiljer sig som
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bemötandet ochbeträffandeocksåökad kunskapdet behövsMen
Utredningenbrottsoffer.omhändertagandet andra menargrupper avav

innehållaskallföreslåsutbildningsinsatser ävende meratt som
brottsoffer.allmänna moment om

sjuk-viktigtvidare detff.propositionen 43 ärI s. attattanges
omhändertagandeförformerutvecklar bättrevårdshuvudmännen av

sammanhangdettatill vården. Isöker sigkvinnorvåldsutsatta som
vidvunnitsharerfarenheterbl.a. deregeringen att sommenar

delarUtredningenbilda underlag.börRikskvinnocentrum upp-
omhän-sjukvårdensochhälso-det angelägetfattningen är attatt

för-utvecklas ochvåldförharkvinnordertagande utsattssomav
omhändertagandemed bättreockså viktigtEmellertid detbättras. är ett

det bör skapasUtredningenbrottsoffer.för andra attansergrupper av
för dessasjukvårdenhälso- ochrutiner inom även grupper.

Socialstyrel-harregeringen39 fpropositionen s.I gettattanges
våldi frågorutvecklingsarbeteuppdrag leda moti ettatt omsen

ökautveckla kompetensen,uppdragetSyftet medkvinnor. är att
metodutveckling inomstödjaochpersonalenmedvetandet hos

tillstödetförbättrai syftesjukvårdenhälso- ochsocialtjänsten attsamt
stödjainitiera ochingåruppdragetkvinnorna. I ävende attutsatta

utvecklingeninternationelladenföljamyndigheter,samverkan mellan
SocialstyrelsenidetUtredningeninformation.sprida attsamt att anser

gäller förallmäntproblematikingå denuppdrag bör även som mer
brottsoffer.

till-kvalitet ochråttsintygensrättssäkerhetenfråga för ärEn viktig
avgörandegångermångakanrättsintygförlitlighet. Ett avvara

skadeståndstalan.förbrottmål liksomiför utgångenbetydelse ett en
utfärdadesällaninteintygenerfaritutredningen harEnligt vad är av

skadorde ärtäcker inteområdet,påfull kompetensläkare somutan
svårförståeligtspråkpå ärmålet och skrivnaiintresse är ett somav

undersökningardedärför viktigticke-medicinare. Detför är atten
genomförsbrottförvarithar ettutsattgörs somen personsom av

kamerordeangelägetocksåDetmed är attstörsta somomsorg.
dekvalitetsådanskadornaför dokumentera är attanvänds geratt av

godläkarnarådallmännaSocialstyrelsensbilder.rättvisande enger
rättsinty-följs börråddessaOmrättsintyg.för skrivahandledning att

Socialstyrelsenåliggabörförbättras. Det attkunnakvalitetgens
rådenallmännai deinnehålletsåområdetillsynen på dettaskärpa att

fråganangelägetdetvidare ärUtredningen attförverkligas. attanser
utbildning.i läkarnasomfattningerforderligirättsintyg behandlasom

samverkansgrupperbl.a.uttalat4.6.7har i avsnittUtredningen att
stödhjälp ochtillmöjlighetervilkaökad kännedomleda tillkan omen

väsentligtdetutredningenerbjudas. Enligt ärbrottsoffer kanför som
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ingår i dessa Dethälso- och sjukvårdenförattt representanter grupper.
påtalat i sinLäkarförbundet harockså angeläget såsomär rapport,att,

vårdeninstanser inomoch andrasamverkan mellan akutmottagningar
etableras och intensiñeras.

Socialtjänsten5.2

Inledning5.2. 1

detkommunensocialtjänstlagen 1980:620 harEnligt 3 § yttersta
hjälpstöd och denfår detför de vistas i kommunenattansvaret som
lagenbestämmelser ivisserligen inte någrabehöver. finnsde Detsom

harsocialtjänstenbrottsofferbehandlar hjälp tillsärskilt enmensom
harbrottsoffer.till Denroll det gäller stödbetydelsefull när som
förmyndigheternatill de socialadrabbats kan alltid vända sigbrottav

psykologisktmaterielltgäller såväl ifå stöd och hjälp. Dettaatt som
hänseende.

brottsoffer medbistådistrikt kanfinns socialjourer i vissaDet som
socialjourernabehov förmedlar ävenbehövs. Vidbl.a. nattlogi sånär

andraeller medverksamhetenordinariekontakter med den sam-
hällsorgan.

social-till det kansamtyckerbegär det ellerenskildOm personen
tredje stycket10 §enligtsärskild s.k. kontaktpersonnämnden utse en

hjälpa denuppgifttillKontaktpersonen harsocialtjänslagen. att
Vilkaangelägenheter.personligaienskilde och hans närmaste

behov.enskildesdenskall ha bestämsuppgifter kontaktpersonen av
fungerakankontaktpersonkanSom exempel nämnas att somen

jfr avsnitt 4.5.4.vid rättegångStödperson
enkätundersökningsammanfattningavsnittI detta somav enges en

avsåg1994 ochgenomförde årKvinnováldkommissionen som
våld. Denförharför kvinnorsocialtjänstens insatser utsattssom

dendelari deKvinnofrid redovisaspropositionentidigare nämnda som
övervägandenmedavslutasverksamhet. Avsnittetberör socialtjänstens

och förslag.
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enkätundersökningKvinnovåldskommissionens5.2.2
kvinnorsocialtjänstens insatser förbeträffande som

våldförhar utsatts

enkätunder-under år 1994Kvinnovåldskommissionen genomförde en
vanligtvissocialtjänstensökning för få belyst vilka insatseratt som

socialtjänstenvilkabistå våldsutsatta kvinnor,använder för att
utsträckning socialtjän-vilkenärenden och isamarbetar med i dessa

skickades till samtligajourtid. Enkätenfinns anträffbar under s.k.sten
Resultatetinkom med280 kommunerdåvarande 286 kommuner. svar.

Kvinnovåldskommissionensredovisas ienkätundersökningenav
bilaga 5.1995:60, del B,Kvinnofrid SOUbetänkande

biståndekonomisktframgick enkätsvarenSammanfattningsvis attav
kvinnoroftast erbjödsstödjande samtal de insatseroch somsomvar

skyddatutsträckningiVidare erbjödsvarit för misshandel. storutsatta
kommunerna20Cirkaboende och allmän rådgivning. procent av

rättegång.ochförundersökningunderbistå med Stödpersonbrukade en
undersökningenenligtsamarbetspartnernvanligasteDen var

förekommerkommunerna10kvinnojourerna. I knappt procent av
våldanknytning tillharför frågorarbetsgruppersamråds- eller som

kvinnor.mot
landetscirka 20visadeEnkätundersökningen procentatt av

45under jourtid.beredskapinte någon formkommuner har av av
utgårverksamhetfriståendesocialjour, dvs.hadekommuner somen

be-hade socialkommuneroch ytterligare 75från arbetsplats,en
upprätthållsschemalagd beredskapfonndvs. någonredskap, somav

SOShade polis,kommuneri hemmet. I 91socialarbetareav en
tilltelefonnummertilltillgångeller motsvarandealarmering en

socialtjän-inomtjänstemantill någonsocialnämnden ellerpolitiker i
frånjourtjänstereller köptedelade17 kommuner attsten. uppgav man

120 kommu-såledesSammanfattningsvis hadenågon kommun.annan
cirka 75dessa hadesocial beredskap. Av procentsocialjour ellerner

verksamheten.denutåtriktad informationnågot slag omav

KvinnofridPropositionen5.2.3

det ibl.a.förslåsff.1997/98:55 35propositionen prop. attI s.
socialnämndenbestämmelseskall införassocialtjänslagen attomen

våld ellerförvariteller harverka för kvinnorbör utsattaäratt som
sinförändrahjälp förstöd ochfåri hemmetandra attövergrepp

propositionenenligtklargörsbestämmelsesituation. Genom sådanen
kvinnorhjälpastödja ochförharsocialtjänsten attett egetatt ansvar
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misstänkaanledningdet finns utsättsför ellerutsätts attsomsom -
därmed ha såvälSocialtjänsten börför hemmet.våld i egen-

och hjälpasökaför kunnahandlingsberedskapkompetens att uppsom
harregeringenpropositionenikvinnor. Vidare attutsatta anges

utvecklarrådallmännaSocialstyrelsen utarbetauppdragit att som
med dessa frågor.bör arbetahur socialtjänsten

propositioneni5.1.6i avsnitttidigareSom attnämnts anges
utvecklings-ledai uppdragSocialstyrelsenregeringen har ettattgett

med uppdragetSyftet ärkvinnor.frågor våldarbete i attmotom
stödjaochpersonalenmedvetandet hosökautveckla kompetensen,
försjukvårdenochhälso-socialtjänstenmetodutveckling inom attsamt

de kvinnorna.förbättra stödet till utsatta
medsitt arbeteisocialtjänstenocksåpropositionenI attanges

de barnuppmärksamhet åt växersärskildbarn bör ägna somutsatta
Emellertid börmisshandel.våld ochförekommermiljöer där detiupp

ibästabetänkande BarnetsBarnkommitténsbl.a. beredningen av
Barnspsykiatrikom-resultatet1997:16 ochfrämsta SOUrummet av

bedömningsamlad görsavvaktas innan1995:35 arbetemitténs dir en
åtgärder.ytterligarebehovetav av

propositionenregeringen iavsnitt 5.1.6 betonarbeskrivits iSom
myndigheterpå olikapersonalhosökade kunskapervikten somav

påeller sättkvinnorvåldärenden annathandlägger mot somom
och dekvinnorvåldsbrottförövaremedi kontaktkommer motav

förslaglämnarochbarnoch deraskvinnorna samt omutsatta
ellerskall arbetaför bl.a. demfortbildninggrundutbildning och som

socialtjänsten.arbetar inom

förslagochövervägandenUtredningens5.2.4

socialtjän-bestämmelsesärskildinförssocialtjänstlagenl omen
personalförutbildningsinsatserbrottsoffer. Deförstens ansvar

propositionenföreslagit iregeringen harsocialtjänsteninom som
brottsof-frågorallmännainnehållaKvinnofrid bör även ommer

Socialstyrelsentillregeringsuppdragetockså attgällerfer. Detta
Hand-kvinnor.våldfrågorutvecklingsarbete ileda motett om

försocialtjänsteninomutarbetasrutiner börochlingsprogram
skade-erhålletbrottsoffer. Fråganomhändertagandet ettomav

tillbrottsoffers rättinverkabrott skallpå grundstånd ettav
utredas.börsocialtjänstlagenenligtförsörjningsstöd
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med människorofta kontaktkommer iPersonal inom socialtjänsten
ibehöva akut hjälpBrottsoffren kanför brott.har blivit utsattasom

stöd och vänder sigeller personligtekonomiskt biståndkrisläge,ett
kunskapoch godbemötandesocialtjänsten. Ettdärför till gott omav

personalsocialtjänstensoch reaktioner bland ärbrottsoffers behov en
ellerviktimiseringsekundärbidraga till s.k.värdefull hjälp och kan att

detockså lättarekanSådana kunskaper göratraumatisering undviks.
förvarithjälpsökande hardenupptäckaför personalen utsattattatt

alltid berättar.hjälpsökande själv intedenbrott, något som
Kvinnofridpropositionenföreslås ii avsnitt 5.2.3Som attnämnts

socialnänm-socialtjänstlageniinföras bestämmelsedet skall attomen
för våldhar varitellerför kvinnorden bör verka är utsattaatt som

förändra sinföroch hjälpfår stödhemmeteller i attövergrepp
blickpunktenBrottsoffer idepartementspromemoriansituation. I -

gjordes1993:29ställning Dsbrottsoffrensför stärkaåtgärder att
drabbatsharför densocialtjänstensbedönmingen att avsomansvar

skekunde dettapromemorianEnligttydligare.brott bör göras genom
förskall verkasocialnämndenreglersocialtjänstlagen ini attatt ta om

hjälpstöd och denskall få detbrotthar drabbatsden somatt avsom
bestämmelseallmänsådanbehövs. Utredningen att ommeranser en

brottsoffer böroch skyldigheterförsocialtjänstens gentemotansvar
Socialstyrel-bör uppdrasdetutredningeninföras. Vidare attmenar

omhändertagandeför socialtjänstensallmänna rådutarbetaävenattsen
allmänhet.brottsoffer iav

utbildningsinsatser,5.1.6anfört i avsnittharVad utredningen om
personalförutvecklingsarbeteochbrottsofferomhändertagande av

personal. Desocialtjänstensgällersjukvårdeninom hälso- och även
utredningensenligtsåledesbörföreslås i propositoneninsatser som

brottsofferfrågor.allmännamening omfatta mer
redovisaskartläggninglänsvisaBrottsoffermyndighetensAv som

kunskapsöversikti SverigeBrottsofferarbeteti rapporten en-
harkommuneri mångasocialtjänstenframgår1997:1Rapport att en

omhändertagandeförhandlingsprogram,formberedskap, i avt.ex. av
Hand-sexuellaförhar övergrepp.ochkvinnor barn utsattssom

ochsamarbetsformerbeskrivatillsyftarlingsprogrammen att
kunskapenoch ökamedvetenpersonalenarbetsrutiner, göra omatt om

mellansamarbetefungerandeståndfå tillproblematiken ettsamt att
detUtredningen ärorganisationer.myndigheter ochaktuella attanser

för andrautarbetaseller rutiner ävenhandlingsprogramangeläget att
brottsoffer.grupper av

viktenpåtalat4.6.7jfr avsnitttidigareUtredningen har av
Samverkans-organisationer.ochmyndighetermellan olikasamarbete

till hjälpmöjlighetervilkakännedomtill ökadkan leda omengrupper
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givetviserbjudas, vilketstöd för brottsoffer kanoch gagnarsom
förviktigtbrottsoffren. Utredningen det är representanterattattanser

ingår dessasocialtjänsten i grupper.
socialkonto-det påvidare det angelägetUtredningen är attattanser

kanideella organisationerinformation bl.a. definns som geren om
ersättningsmöjlighetervilkabrottsoffer stöd hjälp liksomoch somom

brottsoffer.finns för
innebärföreslagi avsnitt 4.5.4Utredningen har attgett som

öka. börskall Detstödpersoner ianvändningen rättsprocessenav
socialtjänstenbetydelse det inomframhållas detdärför är attatt storav

vidstödpersoner,finns beredskap för anvisa attt.ex.att genomen
tredje stycketenligt 10 §brottsoffretkontaktperson förbehov utse en

socialtjänstlagen.
till kvinnojourernaenkätundersökningpå utredningensfleraI svar

kvinnorbemötakritik socialtjänstenshar framförts sätt attmot som
framförtsharFrån Rikskvinnocentrumför misshandel.har varit utsatta

och intebrottkvinnomisshandelsocialtjänsten måste inse är ettattatt
riktaskritiktorde denfarniljeproblem. Enligt utredningenbara ett som

fall dendesocialtjänsten sammanhang främst näri dessamot avse
Dessamed gärningsmannen.kvinnan tillsammanshar barnutsatta

problematikkomplexofta mycketsituationer innebär ut-somen
de förslagpåpekasbehandla. kan dockDetredningen inte attattavser

för-föranleda vissaKvinnofrid kanlämnats i propositionensom
nämnda avseenden.bättringar i nu

skadestånd påerhålletUtredningen uppmärksammatshar att ett
till försörj-brottsoffretsnegativt rättgrund brott kan inverkaav

fallii frågakanningsstöd socialtjänstlagen. Detenligt sättas vartom
dettaförsörjningsstödet sätt.skall påverkaideella skadeståndende

inomskelämpligen kunnatordeutredasFrågan bör Dettanärmare.
frågorvissaför närvarandeför utredning överden sersomramen

109dir. 1997:uppgiftersocialtjänstenssocialtjänstlagen ochrörande
utredatilläggsdirektivnämnda utredningeller attatt gesgenom

frågan.

intressei brottsoffrensMedling5.3

Inledning5.3.1

etableradedetutanförtvistlösningbeskrivasMedling kan som en
ochmellan gärningsmannenSammanträffanderättsväsendet, ett

avtal ellerfå framsyfteibrottsoffret inför tredje ettattpersonen
erläggergärningsmannenkan innebäraförhandlingsresultat. Avtalet att
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skadestånd ellertill brottsoffret i formersättning genomav pengar
förhandlingsreslutat kanutföra arbete. Ett att parternaatt ett vara

frågadet blirutageraduppnår enighet och saken är utan attattanser
ersättning.någon formerläggaattom av

Åklagarväsendets Med-syftenVad då medlingens Iär rapport
f.8 konstateraslagöverträdare 1996:6,lingsverksamhet för s.unga

ocholika intressenhänsynstagande tillmedling innebär attatt
beaktansvär-ochför sig viktigahar flera syftenmedlingen ärsom var

upprätthålla balansensärskild betydelseda. Det attuppges vara av
intressen.mellan brottsoffrens och gärningsmännens

möjlighetfår gärningsmannenmedling, iGenom sägs rapporten, en
och ställahandlingarför sinakontrollerade formerunder taatt ansvar
insiktför öka dennesbetydelsetill efter brott vilket harrätta att om

handlarEftersom detsitt handlande.konsekvenserna ungaomav
sådanmedling harpedagogiskfinns förhoppningen att enenpersoner

tillställavilka ofta kanfrågor lösas,kan praktiskaeffekt. Vidare rent
målsägandemedkontakthurproblem för ungdomar, tart.ex. enman

skadestånd.eller hur betalar ettman
harmeddessauttalas i rättabrottsoffrens delFör attrapporten

fungerandeflera Genomsamhälletanspråk på få stöd sätt.att enav
stöd,kan de fåsituationbrottsoffrenshänsyn tillmedling tar storsom

bearbetamöjlighetochregleradersättningenden ekonomiska atten
brottet.följderna av

konflikter kanbakomliggandeiVidare attrapportenmenar man
formtill brott iförklaringOfta finnsmedlingen.belysas avengenom

någotellermotsättningarrasistiskaosämja, gängbråk,gammal annat
fåintresseflerasfall ligger det idessabehöver redas I att enut.som

och därmedkonfrontationerförinnebär riskenlösning att nyanyasom
intressantmedlingengivetvisdelminskar. utredningensbrott För är

utvärderingarfåfinnsbrottsoffersynpunkt. Detfrånfrämst av
sådan verksam-brottsoffren uppfattarmedlingsverksamhet och hur en

årredovisadesUmbreitMark S.amerikansk studiehet. En stor av
underpågåttmedlingsprogramundersökning1994. Det somavvar en

ochMexico Texas.Minnesota, NewKalifornien,två och halvt år iett
experimentgruppintervjuer medantalgenomfördesDet avett stort en

ochmedlingdeltagit ihadebrottsoffergärningsmän och ensom
medverkatinteofferochgärningsmänbeståendekontrollgrupp somav
genomgåttbrottsoffer280deltogmedling. Sammanlagtvid som

medling i studien.
föranledningenviktigastedenvisarutvärderingenResultaten attav

förlustertäcka sinamedlingsprogrambrottsoffer delta i är attettattett
ställafördeltogGärningsmännenhjälpa gärningsmannen. attoch att

effektsignifikanthademedlingenStudien visadetill ävenrätta. att en



185socialtjänstenHälso- och sjukvården samtSOU 1998:40

viktigasteför utsatthet. Debrottsoffrets och känslaför minskaatt oro
brottetsfå talabrottsoffretbehållningen medlingen för att omvarav

förhandla framfrågor ochfå påföljder för gärningsmannen, attsvar
sedanöverenskommelsenkompensation. Attöverenskommelse omen

deltagitBrottsofferför brottsoffret.det minst viktigaföljdes somvar
deidelaktiga änmedlingsverksamhet kände sig rättsprocesseni mer

och derättvisa skipatsupplevde dedeltagit. Vidareinte attattsom
påvisadeStudien ävenbehandlats rättvist atträttssystemet.av

förrädsla återbrottsoffrens utsättasminskademedlingsprocessen att
positivamycketUmbreits studieSammanfattningsvis visarbrott.

resultat.
ochBrottsoffermyndigheten har gjortden kartläggningAv somsom

kunskaps-SverigeBrottsofferarbetet iredovisas i rapporten en-
försöksverksamhetpågårframgår det1997:1översikt Rapport att

Kart-elva platser.offer pågärningsman ochmed medling mellan
till ellerinitiativtagaresocialtjänsten antingenläggningen visar äratt

redovisasNedanflesta fall.i deinblandad medlingsverksarnheteni ett
projektet.detutvärderingmedlingsprojektdessa samt avenav

i UppsalaMedlingsverksamheten5.3.2

försöks-1995startade iUppsalaMedlingsverksamheten i som enmars
Uppsalaochpolisenmellansamverkansprojektochverksamhet ettvar

brottsof-medel frånhälften finansierattillkommun. Projektet avvar
anställdeSocialförvaltningentvå år.pågå iferfonden och tänkt enatt
utförasskullemedlingentankenprojektledare, att avmen var

lekmannamedlare.arvoderade
utsträckning.isamarbetadeberördamyndigheterDe storvarsom

diskuteraföri veckagångpolisen minstProjektledaren besökte atten
referens-träffadesmånadenimedling. gångfall till Enoch initiera en

ochprojektetsamtalförsocialarbetareintresserade omgrupp av
åklagarmyndig-medkontaktfortlöpandehadesamarbetet. Man en

verksamhetensungdomsåklagare möten ut-hetens två samt om
formning.

tidigtdels villehuvudsyften:hade tvåVerksamheten ettgenomman
villeoch delsbrottslighetfortsattingripande förhindra geman

demåsamkatdenmålsägande/brottsoffer träffaförmöjlighet att som
skulleLagöverträdarenpåföljden.utformningenskada påverkasamt av

ochbrottsinakonsekvensernaförståelse förtill reellfå möjlighet av
påverkasamtidigtupprättelse ochtillmöjlighetbrottsoffret skulle få

för.hadeeller hondet brott hangottgörelsen utsattsav
och18 årundergärningsmänbeskrevsMålgruppen som varsom
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Brottsoffret skulle betjäntbrottskarriär.i början sin vara av enav
brottsoffer skullegärningsman ochförlikning. Mötet mellan vara

lämpligaprojektledarenutsågfrivilligt. med polisenTillsammans
mellan gärningsmanneni avtalMedlingen skulle resulteraärenden. ett

gottgörelse.och målsäganden om
skadeståndet direktarbetade gärningsmannenOm det möjligt avvar

ordnaskunde arbetedetta inte möjligthos målsäganden. Var ett annat
ochMcDonaldstill projektet,företag har knutitspå något deav som

betalafick gärningsmannenheller dettaBW. Fungerade inte
intemedlingssituationeralladirekt ficka. Iskadeståndet varur egen

i ställetSyftet kundefram till avtal.syftet komma ettettatt vara
gärnings-brottsoffretochsamtal mellan gärningsmannen samt att

bad ursäkt.mannen om
följdes. Hadeavtalettillansvarig förProjektledaren attatt sevar

tillsakenkunde åklagarenmånaderinte fullföljts inomdet ta uppsex
prövning.ny

beskrivitsmedlingsverksamhet ärDen permanentovan numerasom
socialför-kommundelar. VidochUppsala kommunoch bekostas av

septemberverksamheten. Iföroch halv tjänstvaltningen finns en en
fall,i enklamedlar främstlekmannamedlare1997 fanns fyra t.ex.som

fyllt 25harlekman,medlare krävsskadegörelse. bli ärFör attatt man
lämplig för uppdraget.år och är

Uppsalaprojektet iUtvärdering5.3.3 av

Karinår 1996börjanutvärderats iUppsala harProjektet i avav
brottsofferperspektivMedling ut-Svanberg i uppsatsen enur -

inriktad påutvärderingentitelnframgårvärdering. Som ärav
medsyftetprimäraprojektet. Detbrottsoffers erfarenheter av

brottsofferdevilkabeskrivaoch sättutvärderingen är utrönaatt
medlingen.har upplevtmedlingsprojektetdeltagit iharsom

utförtsmedlingarsamtligaharförsöksverksamhetenUnder av
ungefärharmedlingendeltagit ibrottsofferdeprojektledaren. Av som

liknande.ochföretaghälftenprivatpersoner ochhälften varit
fall.20 Decirkaförekommit imedlinghadeVid utvärderingen

fortskaffningsmedel,bl.a. tillgreppi frågabrott kommit avvarsom
våld tjänsteman.snatteri ochskadegörelse, olaga hot, mot

avtal. Närformnågonmedlingstillfällen slötsVid 13 ut-av
två påbörjats.fullföljts ochavtalgjordes hade tiovärderingen

deltagitbrottsoffermedintervjuergjordesVid utvärderingen som
varitbrottsoffermedockså intervjuergjordei medling. Det som

Följandei medling.deltagitinteliknande brottförutsatta men som
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frågeställningar centrala.var
förfarandet vid medlingupplever brottsoffret det praktiskaHur

brottsoffret delaktig medlingsprocessen2. Upplever sig isom
"konfliktenUpplever brottsoffret deltagit i medling ärattsom

uppklarad

brottsoffrens motivationgäller den första frågeställningenVad sägs att
hjälpa och korrigerafrämst hade sin grund i viljadelta attatt en

självatydde på deVäldigt få skälgärningsmannen. attangav som
trodde intemedlingen. Brottsoffrentrodde de kunde få någotatt ut av

skullemedlingssituationensjälvainnan de deltog i medlingen att ge
materiella.del förutom detnågot direkt resultat för deras rent

deras påErfarenheten medlingen förändrade inte sätt;närrmvärtsynav
bästa.till för gärningsmarmenstyckte fortfarande medlingende att var

medlingendet bästa med mötaMånga dock attatt varuppgav
brottsoffrenflestadet De allraochgärningsmannen avvem var.se

de blev tillfrågade.på delta i medlingskulle nytt omen
delaktig i medlingsprocessenbrottsoffret kände sigPå frågan om

ökadedelaktighetenUpplevelsenjakande.svaret meravvar
Vidgå på.medlingen skulleinformerad brottsoffret vad ut enomvar

kunde konstaterasjämförelse med den vanliga rättsprocessen att
medlingsförfarandet.delaktig vidbrottsoffret kände sig mer

"konflikten"upplevdebrottsofferslutligen gäller fråganVad ettom
medlingenbedömningenmedling denuppklarad efter görs attsom

ochheltkonflikten något intetill lösamöjligen kan ha bidragit att men
hållet.

viktigaste slutsatsendenFörfattaren till attrapporten avanser
någotmedlingenbrottsoffren uppfattadeutvärderingen är att somsom
ytterligareefterlystesAvslutningsvisfrämst till för gärningsmännen.är

medlingsverksamhet.utvärderingar av
skett. Imedlingarytterligareutvärding gjordes harSedan denna

flestagenomförts. De99 medlingar1997 hadeseptember sammantaget
misshandelvaritbrott harvanliga30 avsåg skadegörelse. Andra

deVidstöld 9.inbrott 9 och13, rån 13,17, biltillgrepp
varit privat-brottsoffrenmedlingstillfällena har 2/350senaste av

juridiskavarit frågafall har detövrigaI sompersonerompersoner.
någonvid medlingen företrätts representant.av
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Utredningens överväganden5.3.4

förutsättningbrottsoffer underpositivt förMedling kan attvara
utvid-medlingssituationen. Entill dem idet tillbörlig hänsyntas

utredningytterligaremed medling liksomgad försöksverksamhet
bedöms positivt.vara

medling kanframgårredovisade studieUmbreits tidigareAv att vara
medlingsverksamhetgäller denför brottsoffren. Vadmycket positivt

utredningeni villdeltardriver ellersocialtjänsten sättannatsom
tillhänsyntillräckligframhålla det viktigtdärför är tasattatt

i Uppsalamedlingsprojektethuvudsyftena medbrottsoffren. Ett varav
ochåsamkat dem skadaträffa denbrottsoffer möjlighet attatt somge

gjortsutvärderingdenpåföljden. Avpåverka utforrrmingenatt somav
brottsoffrenframgår dockUppsalamedlingsprojektet i att upp-av

för gärningsmannen.främst tillnågotfattade medlingen varsom som
studieUmbreitsdeltagarna iemellertid liksomBrottsoffren upplevde

vid denmedlingsförfarandetviddelaktiga ände kände sigatt mer
påpekasbörpositivt. Detvilketvanliga ut-är atträttsprocessen,

fåomfattade relativti Uppsalamedlingsverksamhetenvärderingen av
dras denkanslutsatser intelångtgåendefall, varför några avmer

medling kansammanfattningsvisstudien. Utredningen att varamenar
tillbörlig hänsyndetbrottsoffer under förutsättningpositiv för att tas

till dem.
prop.påföljdssystemetreformerVissaEnligt propositionen av

ochrådetBrottsförebygganderegeringen1997/98:96 att geavser
inledai uppdragbrottsförebyggande arbeteförKommittén att en

tillkallaregeringenmedling. Vidareförsöksverksamhet med attavser
synvinkelrättsliguppdragskall få isärskild utredare att ursomen
verksam-andramedling ochbelysa och analysera typernärmare av

medling.besläktade medheter är närasom
försöksverksamhetsådanpositivtfinner detUtredningen att en

utredsmedlingfrågan närmare.till stånd liksomkommer att om
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6 Brottsoffermyndigheten och
brottsofferfonden

Brottsoffer-I detta kapitel kommer utredningen behandla frågoratt om
myndigheten och brottsofferfonden. Inledningsvis i de båda avsnitten
redogörs för bestämmelser. Därefter beskrivs myndighetensgällande
respektive fondens verksamhet. Avsnitten avslutas med överväganden

beträffande fonden, förslag.och,

Brottsoffermyndighetenl

6.1.1 Gällande bestämmelser

Brottsskadelagen I 978.4 3

Brottsofferrnyn-Brottsskadelagen innehåller bestämmelserett ompar
till kapiteldighetens verksamhet. Vad gäller lagen i övrigt hänvisas 7

Brottsskadeersättning andra ersättningsfrågor.ochom
skall BrottsoffermyndighetenEnligt 12 § första stycket pröva

föreskriverbrottsskadeersättning. Om regeringensamtliga ärenden om
det sakskadeärendenkan dock vissa mindre prövas annanav en

500 kr.myndighet ansökningen gäller ersättning högst Ettomom
Brottsoffer-sådant hos Brottsoffermyndigheten.beslut får överklagas
överklagas.stycket intemyndighetens beslut får däremot enligt andra

finnas nämndframgår myndigheten skallAv 13 § det hosatt en
brottsskadeersättningskall ärenden äravgöra som avsom om

vikt. Nämndenprincipiell betydelse eller större utses avannars av
ordföran-sammansättningregeringen. Vad gäller nämndens attanges

lagfarna erfarna i domar-den vice ordförandena skall ochoch vara
varv.

Även bestämmelserfinnsi brottsskadeförordningen 1978:653 som
dock hänförliga tillBrottsofferrnyndighetens verksamhet. Dessa ärrör

redovisas här.frågor brottsskadeersättning varför de inteom
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Brottsojjfermyndigheten.förmed instruktionFörordningen 1994:572

tillBrottsoffermyndigheten harförordningenInledningsvis i attanges
intressen. Vidarebehov ochbrottsoffers rättigheter,uppgift främjaatt

brottsskade-ärendensärskiltmyndigheten skallstadgas prövaatt om
Myndighetenbrottsofferfonden.frånfrågor bidragersättning och om

kännedomberörda fårförinformation verkaskall också att omgenom
från fondenbidragbrottsskadeersättning ochmöjligheterna få samtatt

brottsskadeer-återkravutanför domstol vidi ochföreträda staten av
chef förgeneraldirektörMyndighetensregressärenden. ärsättning

myndigheten.
finnas vidskallnänmdvidareföreskrivsförordningenI att en

brottsskadeersättning.vissa ärendenförmyndigheten prövaatt om
tvåordförande,beståregeringen, skallNänmden, utses enavsom av

för allaandra ledamöter, ersättarevice ordförande och utomsamttre
ordföranden.

sammansättningenbestämmelserfinnsförordningenI även avom
brottsofferfonden.frånfrågor bidragskallråd prövaett omsom

generaldirektören dehandläggningärendenas avgörVad gäller
Behöverrådet.ellernämndenskallärenden inte ettavgöras avsom

får detgeneraldirektören avgörasinteärende prövas annanav enav
ellerarbetsordningiföreskrivsmed vadi enlighettjänsteman ensom

särskilt beslut.i ett

verksamhetBrottsofferrnyndighetens6.1.2

myndighetensfrämstuppgifterpåredogörelse byggerFöljande ur
från1995/961994/95 ochverksamhetsberättelser för ettsamt

inhämtatsupplysningarhar vissamyndigheten. Vidarestudiebesök vid
från myndigheten.direkt

Allmänt

harMyndighetenjuli 1994.denbildades 1Brottsoffermyndigheten
ärendenhandläggerenheter:sin verksamhet idelat tre omsomenupp

brottsofferfondenförhar samtbrottsskadeersättning, ansvareten som
brottsofferfrågorkunnande omhuvuduppgift samlahar till att ien som

sprida information.och
utsträckningpräglades iverksamhetsårförstaMyndighetens stor av

sinbrottsskadeersättning imed ansökningarverksamhetenatt om
ipersonalenEftersomUmeå.tillStockholmflyttade frånhelhet
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vidfråganviktigasteUmeå denmed tillflyttadeStockholm inte var
och förapersonal överrekryteraverksamhetenuppbyggnaden attav

generellt högmednyanställa settMåletkompetens. att enpersonervar
funktio-hanyanställda skulledeavsikteneftersomkompetens attvar

medbrottsskadeärenden. Arbetetbeslutanderätt imed omfattandener
ochrutinerupparbetadehuvudsak redanföljde ibrottsskadeärendena

någrauppstod intepersonalheltbestodmyndighetenatttrots nyav
anmärkningsvärda balanser.

regressverksamhet.bedrivaaktivthar börjatMyndigheten att mer
brottsskade-i tioregressverksamhetbedrivaMålet procentär att av

myndighetensrationellt harfrågordessahanteraärendena. För att
läggaDatainspektionenhosfått tillstånd ettansökt och att upp

verksamheten.för denpersonregister
myndighetenharskuldsanering aktualiseratsärendenSedan om

dessahanteringenunderlättaförpolicydokumenttagit fram attett av
frågor.

ibrottsofferarbeteinventeringgenomförtharMyndigheten aven
brottsof-förbehandlingsformerolikavelat få belystSverige. Man har

vilkenoch ibrottsofferarbetesig ifer, vilka ut-engagerarsom
brottsoffer. Inventeringenförsittmyndigheternasträckning tar ansvar

i SverigeBrottsofferarbetetihar rapportenpresenterats en-
1997: l.kunskapsöversikt Rapport

påbörjat arbetemyndigheten harkanDet nämnas ettäven att som
förkrisorganisationskall ha någonsyftar till varje län typatt av

våldsdödade.anhöriga till
kontakter. Man harinternationellaBrottsoffermyndigheten har även

studiebesökinternationellaoch tagitutomlandsgjort studiebesök emot
internationella konferenserdeltagit i olikasamt m.m.

Ärenden brottsskadeersättningom

handläggasskallbrottsskadeärendenaMyndighetens målsättning är att
billigt.snabbt ochsäkert,

kan begärabeslutmyndighetensnöjd medsökande inteEn ärsom
brukaromprövningenförsta görasbeslutet.omprövning Den avav

ytterligarebyråchefen. Begärsgeneraldirektören efter föredragning av
därefterdetnämnden. Inkommetnormaltomprövning denavgörs av

avvisas.brukar ärendetbegäran omprövningen om
personalenviktigtframhåller detBrottsoffermyndigheten är attatt

de kännerpå sådantmed sökandenasig tid tala sätt attattetttar att
deoch vägledningden hjälpoch de fårderas sak på allvar atttas som
tillsakkunskapsinmyndigheten ställaförsökerbehöver. Vidare
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i frågoroch andraåklagare, advokaterförfogande för domare, som
praxis. Myndig-myndighetenproblem ochskadeståndsrättsligagäller

tillgänglighet.hålla högambitionheten har att ensom
myndighetenhandläggningen harisnabbhetenBeträffande satt som

inomskallbrottsskadeärendena avgörasminst 70mål procentatt av
myndigheten. Etttillinärendet kommånader från det annatatttre

ADB-denframgårSåvittskall minska.ärendebalansenmål är avatt
inkomnatotala antaletdetstatistiken har 47baserade procent av

inomverksamhetsåret avgjortsunder detpersonskadeärenden senaste
ochför sak-ersättningärendengällermånader. När dettre om

berovilket kanvärde 72motsvarandeförmögenhetsskada är procent,
dockbörkompletteras. Det nämnasbehöver attlika oftapå de inteatt

sak-såväldvs.brottsskadeärenden,antalettotaladet somperson-av
åravgjorts underochinkommitförrnögenhetsskadeärenden,och som

understigerhandläggningstid72 tre1996, har procent somen
Vidminskat.ärendebalansermyndighetensVidare harmånader.

utgångenoch vidi balansärendenfanns 747till år 1997 1ingången
medminskatärendebalanseninnebäråret ärenden. Detta1 477 attav

drygt 15 procent.
såhandläggasskallärendevarjemålsättningYtterligare är atten

Myndighetenlidande.blirkvalitetenmöjligtbilligt utan attsom
hanterings-såverksamheteneffektiviseradet möjligt attbedömer att

Någraärenden ökar.antalet inkomnastigerkostnaderna inte atttrots
uppnås.inte kandäremotmyndighetenbesparingarytterligare tror

frånförebildmedrotelssystemihandläggsBrottsskadeärendena ett
tillinkommerärendeförvaltningsdomstolarna. Närde allmänna ett

brottsskadeenhetenspåoch lottasdiarieförs detmyndigheten sexen av
erfarenhetmedjuristföreståsrotlarnarotlar. Fem avenavav

förmögen-ochsak-handläggerroteln,sjättedomstolsarbete. Den som
försäkrings-frånerfarenhetmedföreståshetsskador, personav en

rotelinnehavarenharutredningsarbetethjälp medTill sinbranschen.
formalia ochkontrollerarutredningsassistentjurist. Dennaen yngre

frånyttrandeninhämtamöjlighetMyndigheten harärendet.utreder att
ärendetNär ärskadereglerare.och erfarnaläkaresakkunniga

rotelinnehavaren.tilldetfärdigutrett överlämnas
sammansättningvilkeniärendets karaktär avgörDet är som

efterrotelinnehavarenärenden beslutarflestafattas. I debeslutet
Ärenden gäller störreutredningsassistenten.föredragning somav

generaldirektören.karaktärsvårare avgörsellerbelopp är avav
nämnd.myndighetensärendenviktigaPrincipiellt avgörs av

uppgifter hörutredningsassistenternasochrotelinnehavarnasTill
allmänheten,frånbrottsskadeersättningfrågorockså besvaraatt om

gällerdetNåradvokater.ochåklagareorganisationer, domare,ideella
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ärendefrågor allmän karaktär inte hänför sig till visstettav mer som
växelnhar myndigheten linje under den tidinrättat öppen somen

medförthar alltid bemannad enligt jourschema. Detta haröppet är ett
på myndighetens tillgänglighetökad tillgänglighet. Som måttetten

år.kan myndigheten har cirka 50 000 telefonsamtalnämnas att per
tjänstgör vidinkommande samtal så hög denFrekvensen är att som

arbetsuppgifter.linjen normalt inte har tid utföra några andraatt
och effektivisera sinMyndigheten arbetat med utvecklahar att

antalet inkommandeärendehantering. Under kalenderåret 1996 ökade
kalenderåret 1995jämfört medbrottsskadeärenden med 6,3 procent

inkommandeAntaletoch uppgick till 4 738 ärenden.sammantaget
ärenden, vilketytterligare till 002ärenden har under âr 1997 ökat 5

antaletökning drygt Det kan5 nämnas attprocent.motsvarar en
ärenden året uppgick till 265.avgjorda under 5

miljoner kr icirka 60Myndigheten betalade under år 1996 ut
med 24brottsskadeersättning vilket ökning procentmotsvarar en

brottsskadeersättning ökadeUtbetalningenjämfört med år 1995. av
uppgick till drygtytterligare drygt 3 ochunder år 1997 med procent

62 miljoner kr.
behandlas ikapitel 7ersättningsnivåerRättstillämpning, omm.m.

ersättningsfrâgor.Brottskadeersättning och andra

nämndBrottsojjfermyndighetens

Ärenden myndig-karaktärhuvudfrâgan principielldär avgörsär avav
ärendenvilkahetens myndigheten väljernämnd. Det är ut somsom

efterärendenskall Nämndennämnden. omprövar ävenprövas av
myndigheten.redan skett videller då omprövningbegäran

särskiltdomstolsjurister,ledamöter verksammaNämndens är
närvarandeFöroch riksdagsledamöter.sakkunniga i försäkringsfrågor

hovrättspresidenten Anna-följande sammansättning,har nämnden
ordföran-viceHeimerordförande, lagmannen HansKarin Lundin

ordförande,vicede, kammarrättsrådet Margareta Bergman
riksdagsledamöternaBill Dufwaprofessorn i försäkringsrätt samt

Karlhovrättsrådetoch Martinger. ErsättareMärta Johansson Jerry är
riksdagsledamötenaErforsförsäkringsjuristen HelenaMatz, samt

Israelsson.Sandgren och KarinMargareta
försammanträdenåtta1994/95 höllsUnder verksamhetsåret

praxismöte.brottsskadeersättning ochprövning ansökningar ettomav
sammanträden ochinnehöll fem1995/96 ävenVerksamhetsperioden

sammanträdenfemverksamhetsåret 1997 har ägtunder rum.
ärenden.Varjegenomsnitt 12isammanträdeVid varje avgörs
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beslutande tjänstemänföredras behandlas ingående. Allaärende och
för fâ del deni nämndsarmnanträdenavid myndigheten deltar att ta av
utbildningssynpunkt.värdefullt fråndiskussion förs. Detta ansessom

haft karaktärennänmdsammanträdenatidPâ har avsenare
ändra praxis. Omtillkommit för skapa ellertemadagar. Dessa har att

myndig-praxisändring redovisarleder till det blirtemadag att enen
beslut i nyhetsbrev.heten nämndens ett

Information

tillde harinformationspolicyBrottsofferrnyndighetens rättär att som
förde skallinformation hurskall nås görabrottsskadeersättning omav

rättssökandedirekt till denInformationenfå ersättning.att ut ges
verkar påorganisationertill ideellatill myndigheter,allmänheten, som
brottsof-kontakt meditill andra kommerbrottsofferområdet och som

informationsarbeteomfattandebedriver ocksåfer. Myndigheten ett om
ochbrottsofferfondennämligenverksamhetsområden,sina övriga

kunskapscentrum.funktionmyndighetens som
Riksorganisa-förvid bl.a. årsmötenaMyndigheten har medverkat

BrottsofferjourernasochSverige ROKSför Kvinnojourer itionen
vid kvinno-lokala sammankomsterregionala ochriksförbund BOJ,

polisenutbildningregionalnationell ochoch brottsofferjourer, av
brottsoffertillinformationsskyldighetangående främst dess samt

advokater,förharkonferenser ochkurser, möten arrangeratssom
m.fl.och närrmdemänpoliser, domare

informationssamarbete medvisstocksåMyndigheten har ett
Domstols-Kriminalvârdsstyrelsen,Riksâklagaren,Rikspolisstyrelsen,

BrottsförebyggandeochSocialstyrelsenverket, Justitiedepartementet,
rådet m.fl.

har tagits121997för brottharBroschyren Till dig utsattssom
frånbeskrivsmyndigheten. I broschyrenfram rättsprocessenav

utarbetathar vidareMyndighetendom har fallit.polisanmälan till dess
fåmöjligheterbrottsoffersBrottsskadelagenbroschyr attomen --
desådistribueratsharBåda broschyrernabrottsskadeersättning. att

domstolar,âklagannyndigheter,bl.a. polis- ochfinns tillgängliga vid
och kvinnojourer.brottsoffer-sociala myndigheter samt

producerasinformationsverksamhetled i myndighetensSom ett
bl.a. avsnittinnehållerockså verksamhetsberättelsen ett omsom

distribueraspraxisbilaga. Dennaomfattandeochrättstillämpningen en
harVidareintresserade.andrarättsväsendet ochkostnadsfritt till
ochpraxisändringar idärnyhetsbrevmyndigheten börjat utge

Principielltfortlöpandepâ brottsofferområdetnyheter presenteras.
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ipublicerasnämndfrån myndighetens ävenavgörandenintressanta
Skadestånd.ochRättsfall Försäkringskriften -

i samhälls-uppgift medverkasinMyndigheten även attsomser
förbättras.brottsoffrens situationverka förför kunnadebatten attatt

journalisterpolitiker,kontakter medför få godadärförMan arbetar att
universitet.ochorganisationermyndigheter,förrepresentantersamt

informationspridabetydelse förhar massmediaInte minst attstor om
vidharMyndighetenbrottsskadeersättning.möjligheterna få t.ex.att

påinfonnationsinslag och sättförekommit medtillfällenflera annat
TV-sammanhang.i olikadeltagit

underremissyttranden;antalvidareMyndigheten ettavger
tio remissytt-respektiveharoch 1995/96verksamhetsåren 1994/95 tre

lämnats.randen

kunskapsuppbyggnadMyndighetens

Brottsoffermyndighetenpåbörjadeår 1995första delenUnder enav
harKartläggningeni Sverige.brottsofferprojektallakartläggning av
detagits medkontakterharoch i varje kommunbedrivits länsvis

kan tänkasföreningarideellaochorganisationermyndigheter, som
medkontaktertagitsvidarebrottsoffer. Det harmedi kontaktkomma

omfattning deti vilkenundersökaföroch högskoloruniversitet att
syftesker iKartläggningenbrottsofferfrágor. attforskningbedrivs om

kunnaförbedrivs i dagbrottsofferarbetedetfå kunskap attsomom
Kunskapenintresserade.och andraverksammaprofessionelltbistå

kringforskningsåvälinitieraföranvändasocksåkommer attatt
Kartläggningen ärSverige.brottsofferarbete ibrottsoffer bra somsom

forskare, Magnusoch analyseratssammanställtsavslutad, har av en
Brottsoffer-nämndatidigarei denochLindgren, rapportenpresenteras

harmyndighetenEnligtkunskapsöversikt.i Sverigearbetet en-
sprida in-samtidigtutmärktvaritkartläggningsarbetet sätt attett

verksamhet.myndighetensformation om
litteraturrelevantambitionvidareMyndigheten har att omsom
bibliotek.myndighetensitillgängligskall finnasbrottsofferfrågor

Regressverksamhet

regressverksamhet.vissbedrivitharMyndigheten nämnts ensom
kr436 000inflöt1995/96och1994/95verksamhetsårenUnder

börverksamheten. Detdenresultat579 krrespektive 758 avsom
1997Under ärmånader.181995/96verksamhetsåretpåpekas att var
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regressverksamheten, vilket innebärinflöt cirka 730 000 kr engenom
i cirkaMålet aktualiseraökning med 40 äröver attprocent. regress

verksamhetsår.undertio de ärenden har avgjorts ettprocent av som
förökat har myndighetenEftersom antalet avbetalningsplaner har att

installerat ADB-baseratrationelltkunna hantera regressärendena ett
regressverksamhetmyndighetensinkassosystem. utvärderingEn av

brottsskade-utbetaldfinns goda möjligheter återkrävavisar det attatt
ersättning.

överväganden1.3 Utredningens

uppfylla de intentionerfårBrottsoffermyndigheten somanses
nämligen verk-inrättades,lagstiftaren hade myndighetennär att

brottsoffersfrämjasyfte skullesamhetens övergripande attvara
tillskapaskälfinns intebehov och intressen. Deträttigheter, att en

isärskild tjänst ellerbrottsofferombudsman sig som envare
Brottsoffermyndigheten.chefsskapet förförening med

såutvärderinginledningsvis framhållaUtredningen vill att av enen
präglasmåsteBrottsoffermyndighetenverksamhetnystartad avsom

fråganfrämst påinriktadkommerförsiktighet. Utvärderingen att vara
Brottsoffer-uppfyllaskunnatlagstiftarens intentioner har genomom

myndighetens verksamhet.
iuttaladesinrättadesBrottsoffermyndighetensamband medI att

naturligtdet33 f. bl.a.förarbetena 1993/94:l43prop. attatt vars.
brottsofferfrägortillBrottsskadenämndens verksamhetvidga att avse

huvuduppgiftBrottsskadenämndensperspektiv.i heltäckandeett mer
brottsska-enligtbrottsskadeersättningvarit ärendenhade prövaatt om

information-uppgifter, bl.a.haft andrahade nämndendelagen. Vidare
meningregeringensEnligtbrottsofferfrågor.rörandesverksamhet

förövergripandemyndighet medtillskapandetskulle ansvarav en
överblick,förförutsättningarbättrebrottsofferfrågor väsentligtge
betydelse-alltmerför det allmännaoch utvecklingsamordning ettav

skullemyndighetsådanBildandetverksamhetsområde.fullt enav
de kriminalpo-lyfta framgälldeviktigt detdärför när attett stegvara

tillskulle stödetDärigenombrottsofferfrågorna.litiskt centrala
sikt.långkortkontinuitet på såvälbrottsoffren stadga och somges

uppgifterytterligareombildas, fådärförBrottsskadenärrmden skulle
Brottsoffermyndigheten.tilloch byta namn

uppgifter hördemyndighetensanförde till denRegeringen att nya
beslutabrottsskadeärendenhandläggningförutom att omav --

myndig-bordeVidarebrottsofferfonden.imedlenanvändningen av



brottsojferfonden 197ochBrottsofermyndighetenSOU 1998:40

rättigheter,brottsoffrensmål främjaövergripandeheten ha attsom
skulle hamyndighetenintressen, vilket innebarbehov och ettatt

sammanhang.olikaföljdes ibrottsoffrens situationför att uppansvar
ikunskapscentrumockså fungeraborde kunnaMyndigheten ettsom

frågor.i sådanförmedla informationbrottsoffer ochfrågor rörsom
hadeersättningsfrågoripraxisinformationsverksamhetDen somom

be-fortsättningsvisbordeBrottsskadenämndenskett vid vara en
bordeBrottsoffermyndighetenuppgift för myndigheten.tydelsefull

berördamedverka tillinformationsinsatservidare effektiva attgenom
brottsskadeersättningtillsåväl möjligheternafick kännedom somom

brottsofferfonden.bidragmöjligheterna till ur
verksamhetdel myndighetensförst till denOm somavman ser

konstaterasbrottsskadeerättning kanärendenhanteringen omavavser
har helaVidarekonstant.ärenden har ökatantalet inkommandeatt

brottsskadeersättningen. Deutbetaldaökning dentiden skett en av
myndighetenstidenden förstauppkom underbalanser avsom

effektivitet ihöjdminska. tyderhåller Dettaverksamhet att en
handläggningen.

Brottsoffer-vidnämndensammanträde meddeltagande iFrån ett
stickvåld, dvs.ochskär-sammanträdetdär vidmyndigheten temat var
hadeföremålskärande använts,glas eller andramisshandel där kniv,

och föredrogshade beretts välärendensamtligakan ettnämnas att
prövning. Dettaför sinbra underlagnämnden ficksådant sätt ettatt

vägledande.bliravgörandeneftersom nämndenssjälvfallet viktigtär
framstårinformationsverksamhetmyndighetensgällerVad sedan

informationmedhar börjatmyndighetende nyhetsbrev ut omgesom
brottsofferområdetpåoch andra nyheterändrad praxis ensom

med sinverksamhetsberättelsenLikasååtgärd.verkningsfull är
inomverkardeminformerareferatsamling bra sätt attett som
inomarbetardemfrämstoch då kanskebrottsofferområdet som

myndigheten bl.a.allmänheten harinformerarättsväsendet. För att
harför demtillgängligaskall finnasbroschyrerutarbetat somsom

åtgärdviktigmeningutredningensenligtför brott. Detta ärutsatts en
skriftligbetydelsenvisat påundersökningar hareftersom attav

ocksåbörDetmuntliga.sidan denlämnas vidinformation av
iochuppmärksammats omnärnntsofta harmyndighetenanmärkas att

Sarnman-pressklipp.utredningensframgårinte minstmedia vilket av
lyckats spridaharpå kort tidmyndighetenutredningen atttaget anser

verksamhet.och sininformation signyttig om
kankunskapscentrumfunktionmyndighetensBeträffande som

brottsofferprojektolikakartläggningenlänsvisadenkonstateras att av
mängdenbrottsofferområdet. Denbetydelse påfåbör kunna storastor

myndighetensutnyttjarpå mångaocksåsamtal tyderinkommande att
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då kanskebrottsofferfrågor ochkunskaper och kompetens i olika
främjakunnafrämst i fråga brottsskadeersättning, vilket bör enom

rättstillämpning.enhetligmer
håller högmyndighetenUtredningen vill slutligen påpeka att en

för främstbetydelsetillgänglighet vilket måste storvara avanses
Myndighetensmyndigheten.brottsoffer vill komma i kontakt medsom

utmärktkontorstidalltid bemannad underÖppna linje" ärär ensom
utbildning ipersonal fåttuppgift har myndighetensåtgärd. Enligt

människor i kris. Dettamänniskor i telefon och ärbemötande avav
myndigheten harkontaktareftersom många människorväsentligt som

det svårt på olika sätt.
utvärderingdärför denSammanfattningsvis utredningen attanser

fårBrottsoffermyndighetenresulterar ikan i nulägetgöras attsom
rättig-brottsofferssyftet främjauppfylla det övergripande attanses

hadelagstiftarenintentionerintressen, dvs. deheter, behov och som
någraskäl lämnadärför inteinrättades. finnsmyndigheten Detnär att

Brottsofferrnyndighetensdelarbeträffande deändringsförslag av
behandlats.verksamhet harsom nu

brottsoffer-eventuellfråganutredningenSlutligen vill pröva enom
Brottsoffer-chefen förförslaghar framförtsombudsman. Det attett

sådan ombudsman.skallmyndigheten även vara en
tjänstsärskildi frågatidigare uttalat sigJustitieutskottet har om en
bet.betänkandeanförde i sittbrottsofferombudsman. Utskottetsom

ochåklagaresåväl polisf. det åvilar1989/90:JuU28 5 att soms.
sinatillvarabrottsofferhjälpadomstol på olika sätt att taettatt

§enligt 3polisendet åliggerexempelintressen. Som attangavs
hartill denhjälp och stödpolisförordningen 1984:730 att somge

hjälpabl.a.skyldighetharoch åklagarendrabbats brott attattav
Utskottet uttaladebrottmålet.skadeståndstalan ibrottsoffret föraatt

underlätta förskall försökaolikavidare domstolen på sättävenatt
i akutaharbrottsoffret och också socialtjänsten t.ex.ettatt ansvar

myndigheternasanförde utskottet tillsynensituationer. Vidare överatt
justitieom-författningartilllämpning lagar och andra utövas avav

bakgrund detregeringsformen. Motbudsmannen 12 kap. 6 § av
skulle finnasdetsvårtanförda ansåg utskottet det ettattattatt sevar

därefterhar iUtskottetbrottsofferombudsman.behov särskildav en
l991/92:JuU18 5bet.l990/91:JuU2lflera betänkanden bet. s.s.

inställning.redovisade8 sinoch bet. 1992/93 uU27 upprepat ovans.
Brottsoffermyndighetengjorts innanustitieutskottets uttalanden harJ

brottsoffer-förmyndighetcentraltillkom år 1994. Inrättandet av en
rättigheter,brottsoffersuppgift främjaövergripandefrågor med att
samhälletsförbättringinneburit klarbehov och intressen har aven

brottsofferom-särskildbrottsofferfrågor. Behovethantering av enav
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därför mindrevid sidan Justitieombudsmannenbudsman är än änav
föruttalanden. Kostnaderna inrättajustitieutskottet gjorde sinanär att

skulle dessutom bli be-sådan särskild brottsofferombudsmanen
enligt utredningentydande. medel finns tillgängliga kanDe som

för brottsoffren bättreanvändas sätt.ett
brottsofferom-chefen för Brottsoffermyndigheten tillAtt göra

delmedföra vissa komplikationer. Det troligtbudsman skulle är att en
sådan ombudsman kommerklagomål inges tillde attenav som

bemötandeBrottsoffennyndighetensklagomål påutgöras avav
fallbrottsskadeärenden. I dessabrottsoffer och dess hantering av

olämplig. Kost-jävssituation måsteuppstår således ansesen som
särskildför skulle visserligen bli lägrenaderna hanteringen än enom

administrativa kost-inrättades högremed kansliombudsman eget men
inte undvikas.nader kan

skäl tillskapasåledes det inte finnsUtredningen attatt enanser
föreningtjänst eller isärskildbrottsofferombudsman sigvare som en

Brottsoffermyndigheten.med chefsskapet för

Brottsofferfonden6.2

6.2.1 Gällande bestämmelser

brottsoferfond1994:419Lagen om

fåtal allmännabrottsofferfond innehåller endastLagen ettom
bestämmelser.

flera skall,döms för eller brott§ stadgas denI 1 ettatt omsom
eller ii domenför något brotten,fängelse ingår i straffskalan av

på-på 300 kr. Omavgiftstrafföreläggandet åläggas betalaatt en
avgift inteföljdseftergift meddelas skall någon tas ut.

skalluppfylldabrottsofferavgiftförutsättningarna förOm är
samband medyrkande isärskiltdomstolen fatta beslut härom utan

särskildtill begreppetAvgiften hänförlig rättsver-brottmålsdomen. är
överklagas imeddelas ochbrott och domstolens beslutkan sammaav

strafföre-fråga lagföringdomen. När detordning är genomomsom
vidavgiftenbeslutauppgiftläggande det åklagarensär att om

utfärdandet föreläggandet.av
brotts-i kap. 7 §bortfallande böter 35Bestämmelserna avom
ådömdbrottsofferavgiften. innebärDetbalken gäller även att en

lagadomenefter fem år från detbrottsofferavgift preskriberas vann
dömdedenbortfallerhuvudregelkraft och avgiftenatt omsom

avlider.
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brottsofferfond ochföreskrivs avgifterna skall föras tillDet att en
brottsof-fondens medel skall användas för verksamhetatt som gagnar

fårRegeringenfer enligt de föreskrifter regeringen bestämmer.som
fonden skallbesluta kostnaderna för förvaltningen ersättasatt avav

fondens medel.
meddelasfondenföreskrifter förvaltningenNärmare avavom

regeringen.
Övergångsbestämmelser innebärSlutligen kan lagensnämnas attatt

ikraftträdandet,har begåtts före§ inte gäller i fråga brott1 om som
före juli 1994.dvs. den 1

brottsofferfondFörordningen 1994:426 om

i förordningenverksamhet skerregleringen fondensDen nämnare av
brottsofferfond.om

brottsofferfondenfrån lämnasförordningen får bidragEnligt 1 §
utveck-information ochför stödja forskning, utbildning,att annan

bedrivsbrottsofferfrågor ochlingsverksamhet gäller avsomsom
fårregi. Bidragoffentligorganisationer eller i privat ellerideella

finns särskilda skäl.detlämnas till löpande verksamhet bara om
nuvarande lydelseparagrafen fick sinDet bör nämnas att genom

1995:348. denSFS Ikraft den juni 1995ändring trädde i 1somen
beträffande löpandebegränsningfanns ingenursprungliga lydelsen

verksamhet.
kost-fondens medel ochförvaltarkammarkollegietDet är som

fondensfåradministrationnaderna för förvaltning och ersättas av
medel.

råd vidskallbidrag från brottsofferfondenFrågor prövas ettavom
författnings-ordning infördesBrottsoffermyndigheten. Denna genom

villkorförenas medbidrag fårändringen år 1995. Ett beslut attom
myndig-tillanvändningen bidragetbidragstagaren skall redovisa av

bidrag från fondenfrågorBrottsoffermyndighetens beslut iheten. om
får inte överklagas.

följaskallBrottsoffermyndighetenföreskrivs vidareDet att an-
Myndighetenbeslutatmyndigheten harvändningen de bidrag om.av

utvecklingochden forskningockså till resultatenskall att somavse
påoffentliggörsfrån fondenlämnatsbedrivs med medel har ettsom
lämnaskall myndighetenvarje årlämpligt den oktoberFöre 15sätt.

brottsofferfondensanvändningenregeringenberättelse till avomen
budgetåret.medel det senaste

brottsofferavgift skallmeddelasbeslutI samband med att om
brottsof-avgiftsskyldigedenåklagaren informeradomstolen eller om
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ferfonden och dess uppgifter. Sådan information behöver emellertid
inte lämnas har lämnats lägre domstol ellerden redanom av en av
åklagaren. Inskränkningen informationsskyldigheten infördes vidav
1995 års författningsändring.

ochFörordningen innehåller bestämmelser indrivningäven upp-om
börd. föreskrivs bl.a. uppbörd och indrivning brottsoffer-Det att av
avgiften uppbörd och indrivning böter.sker sättsamma som av
Även brottsofferavgifter flesta fallfordringar på och böter i deom

avgifternakommer hanteras lika föreligger den olikheten inteattatt
omfattas bötesförvandling, dvs. de regler enligtbestämmelsernaav om

Rikspolisstyrelsen ochvilka obetalda böter kan förvandlas till fängelse.
respektive indrivnaKronofogdemyndigheten skall redovisa inbetalda

fondavgifter till Kammarkollegiet.
kronofog-Slutligen stadgas endast grundavgift får hostas utatt en

fordran på böterdemyndigheten fordran på fondavgift och enom en
exekutionstitel. gällerhar tagits i Detta oavsett omupp samma

fordringarna eller flera mål.registreras ettsom
dem fängelsestraff gäller särskild regelFör avtjänar omsom en

utmätningsförbud. Enligt andra stycket lagen 1974:20345 § om
för den intagnes räkningkriminalvård i anstalt får arbetsersättning som

innestâr hos kriminalvårdsmyndighet inte utmätas.

BrottsoffermyndighetenförFörordningen 1994:451 med instruktion

frågor bidragEnligt 8 § i förordningen skall det råd prövarsom om
generaldi-från brottsofferfonden bestå Brottsoffermyndighetensav

ordförande och fem andra ledamöter. Dessarektör utses avsom
för tid.regeringen bestämden

intensivövervakning medmedLagen 1994:451 försöksverksamhetom
elektronisk kontroll

lagen skallfängelsestraff utanför anstalt enligtDen verkställer ettsom
medmotiveratavgift, detenligt 5 § första stycket betala äromen

verkställigheten.hänsyn möjligheter erhålla inkomst undertill hans att
under den tidavgiften 50 kr dagAv andra stycket framgår äratt per
till 000 kr.uppgå 3verkställigheten pågår. Avgiften skall dock högst

brottsofferfonden.tillförasAvgiften betalas förskott och skallskall i
f.ff. och 361993/942184 19Enligt förarbetena prop. s.

orättvist denavgiften framstårmotiveras det attatt somsomav
ekonomiskaskall kunna fåundergår verkställighet utanför anstalt stora
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straffet i anstaltvanligt avtjänarmed den påfördelar jämfört sättsom
Omständigheternainkomst.behålla sin vanligaoch således inte kan

utanför anstaltverkställighetenmånga gånger sådanakan dock attvara
förhållanden förekonomiskaförbättrademedför några påtagligtinte

Tillämpningenavgift intesådana fall bör någonden dömde. I ut.tas
tveksamhetdet någonföreliggerden dömde ochbör generös motvara

skallbetala avgiftenförekonomiska förutsättningardet fimis attom
den inte tas ut.

enligtstorlek böravgiftensbestämmandetUtgångspunkten för av
dömdainkomstmöjligheter demellan dejämförelseförarbetena vara en

inkomstmöjligheterutanför anstalt och deverkställighetenhar under
del dettaanstalt. Detverkställighet iföreligger vid är avensom

avgift.anspråkibör kunnaekonomiska tasutrymme engenomsom
under dendagavgiften till 50 krbestämdesbakgrundMot denna per

pågår.verkställighetentid som
avgiften skallförhållandetdetanförs vidareförarbetenaI attatt

avgiftenindrivningfördelenden påtagligabetalas i förskott har att av
medföranämligenskallbetalningunderlåtas. Uteblivenprincip kani

hellerdet inteNormalt börupphör.utanför anstaltverkställighetenatt
utanförverkställighetenavgiftenåterbetalningbli fråga omavom
admini-Sammanfattningsvis konstaterasi förtid.anstalt upphör att

okomplicerad.avgiften blir tämligenstrationen av
kriktikframfördesremissyttrandenadet ikan motDet nämnas att

utjämnadeavgiften inteavsåg bl.a.avgiftsskyldigheten. Kritiken att
Vidarefängelsedömda.kategoriernamellan de olikaskillnaderna av
skulleförsöksverksarnhetenförfanns riskpåpekades det attatt en

framhöllsförmån. Detköpa siguppfattaskomma sätt attettatt ensom
92Recommendation No. R.Europarådets69 iockså enligt regelatt

förkostnadernaskallSanctions and MeasuresCommunity16 on
lagöverträdaren.i princip inte bärasgenomförandet av

infördesutvidgadesförsöksverksarnhetenmedsambandI att
Enligt3 000 kr.till högstuppgåavgiften kanbestämmelsen attom

ändringenf.37l995/96:156till regeln prop.förarbetena vars.
omfattasmånader kommerfängelsestraff påföranledd atttreatt avav

strafflängremed änförsöksverksamhetenEftersom deltagare ilagen.
skullenormaltanstaltstraffet iavtjänadedemånader ocksåtvå om

skyldigainteborde demånaderefter två attfriges villkorligt vara
tvådetsammanlagt belopphögre änbetala motsvararett som

000 kr.verkställighet, dvs. 3månaders
påföljdssys-reformerpropositionen Vissaföreslår iRegeringen av
elektroniskmedintensivövervakning1997/98:96prop. atttemet

för kortaverkställighetsformskallkontroll permanentas som en
frihetsstraff.



Brottsofennyndigheten och brottsojjferfonden 203SOU 1998:40

6.2.2 Brottsofferfondens verksamhet

Uppgifterna i följande redogörelse fråni huvudsak hämtade Brotts-är
offerrnyndighetens verksamhetsberättelser 1994/95 och 1995/96.

har vissa frånVidare upplysningar inhämtats direkt myndigheten.

Allmänt fondens verksamhetom

Vad gäller fondens stöd forskning, utbildning informationtill och sägs
syfte med fonden initiera forskning på brottsofferområdetäratt ett att

och medel därför kan utgå för finansiering såväl forskningspro-att av
för utbildning ochjekt forskarseminarier. Medel kan vidare utgåsom

medfortbildning yrkeskategorier kommer i kontaktdeav som
förbrottsoffer mfl.poliser, jurister, vårdpersonal, socialarbetare att

omhändertagandefördjupa deras kunskaper bemötande och avom
brottsoffer. informationskampanjer medMedel kan utgå föräven
inriktning brottsofferproblematikpå olika slag.av

fåideella organisationer på brottsofferområdet kanDe verkarsom
från fonden bidrag till olika projekt. Sommedel bl.a. i form av

brottsoffer,exempel på projekt utveckling bemötandenämns av av
informationsmaterial.informationskampanjer produktion Detoch av

får sittbör också Brottsofferjouremas riksförbund BOJnänmas att
organisationsstöd från fonden.

kan få stödexempel eller offentlig verksamhetSom privat som
omhän-för bemötande,fonden utveckling metoderangesav av

brottsoffer.dertagande och behandling olika typer avav

Utdelning fondenur

vid tvåBrottsoffermyndigheten beslutar utdelning fondenom ur
den 2 maj ochtillfällen varje år. Hittills har utdelningstillfällena varit

beslötsden april 1997den december. Vid rådets sammanträde 211
maj ochutdelningstillfällena till den 15emellertid ändra datum föratt

den 15 november.
medel påprojektUnder verksamhetsåret 1994/95 beviljades 23

totalt till 69uppgicktillhopa 676 500 kr. Antalet ansökningar5
136 000 kr.på sammanlagt 26stycken med begäran bidragen om
1995-den 31den juliUnder verksamhetsperioden 1995/96 l

Vidtillfällen.fonden skett viddecember 1996 har utdelning treur
sammanlagtmedel meddessa tillfällen har 79 projekt beviljats

mångaochansökningar204 kr. inkom 24213 291 Sammantaget
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rådandegrundmedel påinte kunnat anvisasangelägna projekt har av
begränsade behållning.fondenskonkurrens och

två tillfällen.vidfonden skettâr 1997 har utdelningUnder ur
medelbeviljadesprojektin och 75kom 180 ansökningarSammantaget

sammanlagt 10 828 059 kr.med
fårfondenmedeldeuppgift delar fonden iEnligt stort settut som

nedan.ekonomi behandlasin. Fondens
fonden skermedelsökaInformation möjligheten att genomurom

specielltochbroschyrtillhandahållerBrottsoffermyndighetenatt enen
personalMyndighetensansökningsblankett.utformadändamåletför

ochutbildningarantalfonden vidkunskaphar vidare spritt ett stortom
i sinamedverkat tillocksåhari rådetseminarier. Medlemmarna att

mångasyfte såfonden isprida kunskaprespektive miljöer att somom
fonden.informationskall nåsuniversitetmöjligt vid landets omav

fåttharbrottsofferområdetverkar inomorganisationerIdeella som
fondeninformationspridsfonden. Vidareinformationriktad omom

ochmyndigheterförpolitiker,kontakter med representantergenom
allmänhet.ochjournalister, studenterorganisationer,

general-närvarandeföringåransökningarnadet rådI prövarsom
Dandirektörenverkställandeordförande,Bjelledirektören Britta

Nyberg,socialborgarrâdet LenaGun Heimer,docentenBrändström,
Åberg.och professorn Runedocenten Marie Torstensson

Demyndigheten.rangordnasochAnsökningarna bereds av
prioritering.ochbedömningslutligför rådet fördärefterpresenteras
efteridessaforskninggälleransökningarna prövasNär stort samma

forskningsråden.de statligainomprinciper och på sätt somsamma

Fondens ekonomi

brottsoffer-fickjuni 19951994-den 30juliperioden den 1Under
denbrottsofferavgifter. Av800 000 krfonden in cirka 5 genom

1994. Förtill århänförligakr000 000endast cirka 1varsumman
Fondenmånad.kr750 000genomsnittdärefter inflöt itiden per

regeringsbeslutverksamhetsår ävendettatillfördes under ettgenom
medeldedelutgjordevilket belopp300 000 krdrygt 3 somaven

tillersättningenmed 20sänkningfrigjordes procent avgenom en
kriminalvårdsanstalt.iintagna

fonden1996 hardecember1995-den 31juliperioden denUnder 1
innebärvilket000 kr,15 700tillförts cirkabrottsofferavgiftergenom

månad.kr900 000tillfördes cirkafondenatt per
1997under årharRikspolisstyrelsenfrånuppgifterEnligt

föruppbördsmyndighetstyrelseninkommit till är598 kr10 241 som
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brottsofferavgifterna, dvs. drygt 883 000 kr månad.per
år och tillförts kr respektiveUnder 1995 1996 har fonden 410 200

från enligt försöksverk-420 900 kr avgifter dem lagengenom som om
verkställersamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

sitt fängelsestraff utanför anstalt. avgifter under verksam-Dessa gav
1994/95 fonden med 218 000 kr. Under år 1997hetsåret tillskottett

000 kr.har intäkterna till fonden från dessa avgifter ökat till 3 181
för föreningar och privatpersoner.Fonden donationer frånär öppen

kr från enskilda givare.Under verksamhetsåret 1994/95 inflöt 112 000
verksamhetsperioden inte registreratsDet har dock under den senaste

några sådana donationer.

och förslag6.2.3 Utredningens överväganden

till forskning,betydelsefullt stödBrottsofferfonden utgör ett
utvecklingsverksamhetutbildning, information och somannan

får lämnasbrottsofferfrågor. Begränsningen bidrag baragäller att
särskilda skäl bort.till löpande verksamhet det finns tasom

brottsofferavgiften behöver inteellerUppbörd indrivning av
tillförs ytterligareeffektiviseras. Fonden attresurser genom

tillskott,till 500 kr.brottsofferavgiften höjs från 300 kr Detta
skallmiljoner kr år,kan beräknas till cirka 7 reserveraspersom

löpandefrämst denför till ideella organisationerna,bidrag de
verksamheten.

Brottsojferfondens verksamhet

inrättades denFonden 1Brottsofferfondens verksamhet relativtär ny.
och halvtendast drygtjuli och har således verkat under1994 etttre

ske medverksamhet börår. utvärdering så nystartadEn av en
försiktighet.

utredningenmedel fondenVad gäller utdelningen attanserav ur
och lämpligaborgar för brarådets sammansättning och kompetens att

Utredningen har bl.a.anvisas medel fonden.projekt attgenomur
fått inblick i hurutdelningssammanträdenvid rådetsnärvara ett enav

positivt.sköts. Intrycket mycketverksamheten var
tillinansökningar kommerGivetvis utdelningen vilkastyrs somav

ansökningar kommerantalfonden. Det kan större attantas att ett
härmed börkänd. I konsekvenslämnas in allteftersom fonden blir mer

projekt öka.andraforskningsprojekt ochantalet kvalificeradeäven
vilketkvalificerade ansökningar,emellertidi nuläget inkommerRedan
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fram.fonden har nåtttyder på informationenatt om
brottsofferfondenmening såledesEnligt utredningens ettger

lagstiftningen omfattar.områdenbetydelsefullt stöd till de som

brottsoferfonden förstärkasBör

Är medeldelarbrottsofferfondendå de verksamhetsområden utsom
där de behövsanvändsändamålsenliga, dvs.till de mest pengarna

bäst
riksförbundBrottsofferjourernaserfarit harEnligt vad utredningen

erhållitharnovember 1997utdelningstillfället denBOJ 11t.o.m.
tillbidrag000 krfonden, 4 750191 000 kr utgörtotalt 6 varavur

brottsof-Enskildaorganisationsbidrag.i formlöpande verksamhet av
förRiksorganisationen050 kr.fått 436ferjourer har lsammantaget

enskildaoch649 400 krROKS anvisats 1Kvinnojourer i Sverige har
Övriga föreningarerhållit 530 435 kr.sammanlagt 2kvinnojourer har

kr.257 250anvisats 1organisationer haroch liknande sammantaget
brottsofferinriktadoffentligochvidare skett till privatUtdelning har

utbildning harochTill information733 610 kr.verksamhet med 4
beloppfonden. Dessakr utgått ärrespektive 227 799096 700 kr1 ur

enskildaROKS ochtill BOJ,har gåttexklusive vissa bidrag som
har olikaändamål. Slutligenför dessakvinnojourerbrottsoffer- eller

719 kr.tilldelats 10 171forskningsprojekt
anfördes ibrottsofferfondeninrättandetsamband medI av

inrättaf.1993/94:143 20förarbetena prop. attatt enman genoms.
till olikaekonomiskt stödförskapabrottsofferfond skulle utrymme

ibedrivsbrottsofferinriktad verksamhetformer runt omsomav
förbättradet angelägetuttalades det,minst,landet. Inte attvar

organisatio-ideellatill olikaekonomiska bidragförförutsättningarna
värdefulltutförkvinnojourer,brottsofferjourer och ettt.ex. somner,

i deteftersom detbrottsofferområdet,arbetesocialt och stödjande
sådanförfannsstatsñnansiella läget interådande attutrymme ge

medel.stödet allmännadet önskvärdaverksamhet av
skullemedel intebrottsofferfondensframhölls vidareDet att

brottsska-statligamednuvarandedetanvändas för ersätta systemetatt
föri anspråkmedelfondensheller skulledeersättningar. attInte tas

ekonomiskpåellerskadeståndsreglerna sättkomplettera annat ge
ställetskulle imedelfall. Fondensenskildatill brottsoffer iersättning

projektochverksamheterolikaanvändas för stödja gagnaratt som
allmänhet.brottsoffer i

i be-anfördespropositionenbehandladejustitieutskottetNär
denmedhuvudsyftenal993/94:JuU25 lltänkandet bet. att ett avs.



brottsojferfonden 207ochBrottsojfermyndighetenSOU 1998:40

tillökade möjligheterbrottsofferfonden skapaföreslagna attvar
verksamhet,brottsofferinriktadekonomiskt stöd till olika former att
brottsoffer-ideella organisationerbl.a. i form bidrag till olikaatt som

och kvinnojourer.jourer .
har relativtskett fondentill den utdelningSer storasom urman

och andrakvinnojourerbrottsofferjourer,belopp anvisats till både
emellertidmåsteorganisationer. Detbrottsofferinriktade ideella
ekonomis-det rådandepå grundframhållas dessa organisationeratt av

Utredningen harbidrag.får allt mindrefrämst kommunernaka läget i
på grundnedläggningflera jourer hotasvidare upplysts att avavom

får delafondenVidare det såkommunala bidragen.de minskade är att
särskilda skäl.det finnsverksamhet endasttill löpandeut ompengar

brottsof-få delförideella organisationernainnebär deDetta attatt av
flerasäkert iprojekt, vilketsärskildaferfondens medel måste anordna

utdelningstillfálletanmärkas vidfall medföra problem. Det kankan att
brottsoffer-från endastansökningar inkommitmaj 1997 hadei tre

finna flerasvårtuttryck för detvilket fårjourer, är attattettses som
närvarande.projekt för

brottsoffren kanförbetydelseorganisationernasDe ideella stora
stödja derasdärför angelägetbetonas. Det äninte är att mernog

medenlighetmedel ibrottsofferfondensmed hjälpverksamhet av
skälfinns omprövaursprungliga intentioner. Detlagstiftarens attnu

det krävsinnebargjordes år 1995 ochden inskränkning attsomsom
verksamhet. Ut-löpandetillför länma bidragsärskilda skäl att

viktigtemellertidinskränkningen bort. Detföreslår ärredningen tasatt
eftersätts.forskning inteprojekt ochtill olikafondens utdelningatt

ytterligaredärför fonden tillförsförordarUtredningen att resurser som
godo.verksamhet tillorganisationernasideellakomma dekan

effektiviserasbrottsojjferavgiftenuppbörd eller indrivningBehöver av

beräknadef.1993/941143 24förarbetena attI prop. enmans.
tillfördes 19fondenmedföraskullebrottsofferavgift på 300 kr att

konstateradeår. Vid beräkningarnamiljoner kr att, ommanper
någorlunda konstant,fängelsebrottlagförs förantalet ärsompersoner

betalar.samtligain till fondenmiljoner kr skulle flyta24 om
refonneratbetänkade Ettredovisade i sittStraffsystemkommittén

undersökningarff.198del II,straffsystem SOU 1995:91, soms.
Ävencirka 95för böterbetalningsfrekvenstyder på procent.omen

Förvandlingsstraffutredningensundersökningartidigare gjorda
BRÅoch87 ff.1975:57SOUBötesverkställighetbetänkande s.

betalnings-högmycketvisat27 harApropå 1985 5 ennr s.
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påfrekvens. uppgifter fram kommittén tyddeEftersom togs ensom av
domstols-dvs.betalningsfrekvens beträffande allvarligare brott,lägre

anledningemellertid enligt förarbetenaböter, fanns det att vara
skullebeloppgällde hurförsiktig det antagandennär stora somom

flyta till fonden.komma inatt
iomfattninginte tillförts medel i denFonden har antogsom man

verksamhetsberättelserförarbetena. BrottsofferrnyndighetensAv
tillinflöt 866 000 krframgår verksamhetsåret 1994/95 5underatt

1995 hade fondenbrottsofferavgifter. kalenderåretfonden i Under
497 kr,10 984intäkter till beloppett sammantaget varavom

ibrottsofferavgifter.utgjorde Detta9 339 180 kr motsvarar genom-
uppgick1996Kalenderåretkr månad.snitt knappt 780 000 per

utgjordesdetta belopp801 369 kr ochfondens intäkter till 14 av
såledesinkombrottsofferavgifter. Under år 1996455 468 kr11 av

fonden.000 kr månad tilldrygt 950 per
1997århar det underuppgifter från RikspolisstyrelsenEnligt
det ibrottsofferavgifter. innebärDetinkommit 10 598 241 kr i att

000 kr månad.drygt 883medeltal för närvarande inkommer per
år 1996det undervisar vidareUppgifter från Rikspolisstyrelsen att

brottsofferav-påutestående fordringarden sista varje månad fannsper
440 000 kr.gifter med i genomsnitt drygt 2

förväntade.blivit detvarför utfallet inte harspekulera iMan kan
minskadehänföras till dettorde kunnaMinskningen under år 1997

polishospå balanserberoende bl.a.brottmål har avgjortsantal som
och åklagare.

brottsofferavgiften harfängelsedömdas betalningBeträffande de av
vad77bet. 1997/98:JuU1sitt betänkandejustitieutskottet har i s.

brottsofferavgiften anfört följande.gäller indrivningen av

före-i dag iavgifter sker denindrivning utdömdaVad gäller av
böter. När detindrivningkommande fall i samband med av

nuvarandeinnebärtill fängelsegäller dem dömsdäremot som
kanUtskottetfårde intagnas ersättning interegler utmätas.att

fängelse itillde dömsi det stötandeinstämma äratt att som -
kan kommai praktikenbrottslingarnarealiteten de grövre att-

vill inteUtskottetbrottsofferfonden.avgiften tillslippa betala
utmätningsför-motiverarfinnas skälutesluta det kan attatt som

skulle kunnatänkbar lösning utskottetbudet behålls. En sersom
brottsof-avgifter tillsikteundantag enbart tarettatt somvara
anstalt. Ikriminalvård iinförs lagen 1974:203ferfonden i om
skadegö-för uppsåtligersättningerinrassammanhanget kan attom

ordning fårgällandeenligttillhör anstaltenegendomrelse somav
Fråganersättning.formenfrån den aktuellaräknas omavav
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bör enligtavgifter till brottsofferfondeneffektivare indrivning av
förbör lämpligen ske inomutredas. Dettautskottets mening ramen

Brottsofferutredningen.nämndaden ovan

anstalt KvaLkriminalvård iskall enligt 44 § lagenEn intagen om
i anstalten.ersättning för arbeteförutsättningar erhållaunder vissa

i studierunder arbetstid deltarockså intagneErsättning utgår dennär
beredas arbeteinte kanverksamhet. Om den intagneoch viss annan

helt ellerverksamhet eller denneersättningsberättigadeller omannan
utgåersättning ändåverksamhet skalloförmögen till sådandelvis är

eller förtids-erhåller ålders-inteförutsättning den intagneunder att
pension.

tillhöregendomhar förstörtintagne uppsåtligenOm den som
för dettaersättningförsta stycket KvaLfår enligt 45 §anstalten tas ut

stycketandra44 Enligttillkommer den intagne enligtmedel somav
kriminal-innestår hosräkningför intagensfår arbetsersättning som

redanfannsbestämmelserBåda dessavårdsmyndighet inte utmätas.
juli 1974.trädde i kraft den linnan KvaL

det160 fanns1993domstolen NJAdom från HögstaEnligt s.en
införsel i defordringardriva in vissamöjlighettidigare att genomen

rättsfallet medjämställdes iintagnas ersättningintagnas ersättning. De
ställningdennesgäldenären,för arbetsinsatsersättning omavannan

första stycket 2jfr kap. §7 1jämförlig med arbetstagares,är en
intedetdomstolenkonstateradeutsökningsbalken. I domen att

medsambandersättning. Iinförsel i sådanstadgades något förbud mot
verkställighets-infördes ochlöneexekutionsinstitutenhetligtatt ett

upphörde dennaapril 1996avskaffades denformen införsel l
inte skeverkställighetEnligt Riksskatteverket kanmöjlighet. numera

kriminalvârdsanstalt.iutförs intagnaersättning för arbetei avsom
undertjänade de intagnaKriminalvårdsstyrelsenuppgift frånEnligt

vecka.cirka 387 krellerkr timmeår 1996 i genomsnitt 9,67 perper
ersättningdenövertidsersättning ochdockgenomsnitt inkluderarDetta

ersättning.marknadsanpassadharvid de två anstalterutges somsom
rådoch allmännaföreskriftermeddelatKriminalvårdsstyrelsen har om

intagnasKVVFS 1994:5. Destudieersättning till intagnaarbets- och
krnormalt 7Kriminalvårdsstyrelsenuppgift frånersättning enligtär

till kr 50 Detuppgår 8ersättningen öre.maximalatimme. Denper
föreskrifternaövertidsersättning. Enligtmöjlighet tillfinns också viss
innehållas förveckaersättningden intagnesskall 10 procent perav

frigivningsändamål.pennissions- och
föreskrifter förmeddelatvidareKriminalvårdsstyrelsen har

KVVFStill intagnaersättningmarknadsanpassadverksamhet med
haroch Tillberga,kriminalvårdsanstalter, SkogomeVid1994:4. två



210 Brottsojfermyndigheten och brottsofferfonden SOU 1998:40

marknadsanpassad ersättning. De intagna får ansöka placeringman om
på krdessa anstalter. Där tjänar den intagne cirka 20-25 timme.per
Den intagne får dock inte cirka 30 ersättningen.än procentut mer av

enligt individuelltResterande belopp, 70 användsprocent, en
upprättad budgetplan. Syftet med den marknadsanpassade ersättningen

enligt Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter de intagnaär att ge en
möjlighet förbättra ekonomiska och sociala situation införsinatt
frigivningen. skall kontakta myndigheterDen intagne attuppmanas

Åroch andra berörda amorteringsplanering och liknande. 1996om
hade Tillberga tillgängliga och medelbeläggningen 99.115 platser var

siffror respektive 97.Motsvarande för Skogome 109var
utsökningsbalken undantas frånEnligt 7 kap. 5 § första stycket

för varje årutmätning förbehållsbelopp bestämslön ett som avav
Riksskatteverket. Förbehällsbeloppet bestäms med ledning ettav
normalbelopp, skall innefatta alla vanliga levnadskostnadersom anses

särskilt och läggs tillbostadskostnad. Bostadskostnaden beräknasutom
normalbeloppet 892 kr veckanormalbeloppet. För år 1998 utgör per

för ensamstående enligt Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om
lön underbestämmande förbehållsbeloppet vid utmätningav av m.m.

år 1998 RSV Ex 1997:3.
skulle principiellt tveksamtUtredningen det attattanser vara

löneutmätning ifrångå de allmänna exekutionsrättsliga reglerna om
gäller vidutsökningsbalken och utgår således från de regleratt som

för i kriminal-utmätning lön också skall gälla dem intagnaärsomav
vårdsanstalt.

kriminalvårdsanstalt tjänaSom redovisats kan intagen iovan en
340 kr vecka.maximalt 8 kr 50 timme, vilketöre utgör perper

eller 280 krNormalt uppgår dock ersättningen till 7 kr timme perper
enligtvecka. understiger alltså vida det beloppDessa belopp som

från löneutmätning.reglerna i kap. utsökningsbalken skall undantas7
inkomster,fall intagne inte har andraDetta innebär i de denatt,

utmätningsför-det särskildautmätning inte kan bli aktuell även om
budet inte fanns.

Även två anstalterpå någon deden ersättning utgår somavsom
timme eller20-25 krtillämpar marknadsanpassad ersättning, dvs. per

skallunderstiga det belopp800-1 000 kr vecka, kan somper
dessutom beaktas detundantas vid dessa fall måsteutmätning lön. Iav

ersättningen har. Omsärskilda syfte den marknadsanpassadesom
syfte motverkas.utmätning skulle få skulle detta kunnaäga rum

brottsofferavgiften ingå i denbetalningEmellertid bör i dessa fall av
uppgiftEnligtför den intagne.individuella budgetplan upprättassom

vidbrottsofferavgiftfrån obetaldKriminalvårdsstyrelsen prioriteras en
dettaföreskrifterNågra särskildaupprättandet budgetplanen. omav
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nödvändiga.därför intetorde vara
företrädeunderhållsbidragpåfordringar§ harEnligt 7 kap. 14

detUtredningenlöneutmätning.vidfodringarframför alla andra anser
företrädeskulle habrottsofferavgiftenvarförmotiverasvårt att

upphävdes kanheltutmätningsförbudetfordringar. Omframför dessa
gårbeloppeventuellamånga fall deividare förvänta attatt somman

till barn.underhållavseendefordningarskulle gå tillutmäta
innehållerdomexpedierardomstolensamband med ettI att somen

inbetal-domstolenbrottsofferavgift skickarbetalaåläggande ettatt
skickasdömde. Domenbrottsofferavgiften till denavseendeningskort

brottsoffer-uppbördsmyndighet förtill Rikspolisstyrelsen, äräven som
Rikspolis-kontrollerarkraftvunnit lagaharEfter domenavgiften. att

styrelsenskickarfalletOm så intehar skett.betalning ärstyrelsen om
avgiftenbetaladömdepåminnelsekrav till den attett uppmanassom

därefter tillärendetavgiften skickasintemånad. Betalascirkainom en
Rikspolissty-Förfarandet hosför indrivning.kronofogdemyndigheten

Itvå månader.indrivning minstgår tillinnan ärendetrelsen tar
oftastRiksskatteverketRikspolisstyrelsen ochenligtpraktiken tidenär

fängelse-till kortaredömsdemflerainnebärlängre. Detta att somav
hinnerutmätningeventuellstraff innansinahar avtjänatstraff redan en

fall inteskulle det ibedömningutredningensverkställas. Enligt vart
tillförasskulle kommabeloppnågrabli fråga attstörre somom

Brottsof-brottsofferavgiften tilläts.utmätningbrottsofferfonden avom
förbättras.märkbartnågotinte på sättskulle såledesfrens situation

brottsoffersyn-frånutredningen detSammanfattningsvis attanser
§utmätningsförbudet i 45upphävatillräckliga skälfinnsintepunkt att

grundpåutredningenenligtdethellerstycket KvaL. Inte ärandra av
undantaginföralämpligtomständigheternaredovisade ettde attovan

ersättning.de intagnasbrottsofferavgiften iutmätningtillåter avsom
andraimöjligheternågrainteutredningenkan attSlutligen se

indrivningsförfarandet.uppbörds- ellereffektiviseraavseenden

avgifteller högreAvgift för flera brott

diskussionförarbetenafördes iinrättadesbrottsofferfondenNär omen
bl.a.uttaladesDetregleringen.skulle omfattasvilka brott avsom

lämplig gränsförefölldet attf.1993/94:143 23prop. att vara ens.
eftersomstraffskalanböter iinnehöll enbartbrottutesluta mansom

uttaladeManallvarliga brott.antal mindreuteslötdärigenom ett stort
lämpligtvisa sigkundeskede ta utattdet ividare ettatt senare

vissafördesförarbetena ävenIsådana brott.brottsofferavgift vidäven
skulle ske.avgränsninglämplighurandra enresonemang om
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Utredningen kretsen brott väl avvägd och föreslår inteanser av
någon utvidgning.

tillföra fonden ytterligare skulle i stället kunnaEtt sätt att resurser
underkastadehöja den avgift dem äratt tas utsom av somvara

sådanelektronisk kontroll enligt lagenintensivövervakning med om
Vissa reformerförsöksverksamhet. Enligt förslag i lagrådsremissen av

intensivövervakning med elektroniskpåföljdssystemet perrnanentas
fängelsestraff.kontroll verkställighetsfonn vid kortasom en

verksamhetsåret 1994/95tidigare har inflöt det underSom nämnts
avgifter. Vidare har under218 000 kr till fonden från denna typ av

tillfrån avgifter ökatkalenderåren 1995 och 1996 intäkterna dessa
intäkterna stigit410 200 kr 900 kr. Under år 1997 har420resp.

Även flerförvänta sig alltytterligare till 3 181 000 kan attom man
skulle behövakommer verkställa fängelsestraffet på detta sättatt man

meningsfulltavgifterna för det skulle fondenhöja avsevärt ettatt ge
gjordesgäller alltjämt de övervägandentillskott. Dessutom närsom

därför enligtfinnsavgiftsbestämrnelsen infördes ovan. Detse
avgift.mening inte skäl höja dennautredningens att

brottsofferav-höjningVad då återstår är övervägaatt en avsom
uppgått till 300 kr.giften sedan lagens ikraftträdandesom

förarbetenaistorleken på brottsofferavgiften bestämdesNär angavs
beaktas.faktorer måste1993/94: 24 f. bl.a. antalprop. 143 att etts.

så den kundetill fonden blevUtgångspunkten stor attatt attvar se
vilketbrottsoffrens ställning,uppgiften stärkafylla den avsedda att

ñckSamtidigtrelativt högt.ansågs tala för avgiften borde sättasatt
betalningeninkräktadeavgiften inte så hög denatt avvara

också kunnalåg avgift skulleeventuella skadestånd och böter. En
skullelåg avgiftbetalning och medstimulera till frivillig manen

iSammanfattningsvis kornkunna undvara regler jämkning. manom
föreföllkronorpå några hundraförarbetena fram till avgiftatt en

till 300 kr kunderimlig avgiften bestämdesoch anta attatt manom
tillföras fonden.cirka 19 miljoner kr år kom attper

det251993/94:143anförs vidare i förarbetenaDet prop. atts.
medelfondentillförafinnas fondavgifternakunde skäl ävenutöveratt

ochinledningsskedetgällde både ifrån håll och dettaannat att senare.
disponibla inomkunde finnasdå ske medelDet borde genom som

ansvarsområde.Justitiedepartementets
tillföra fondendet lämpligasteUtredningen sättet attattmenar
kr. Ett beloppfrån 300 kr till 500höja brottsofferavgiftenmedel är att

betalningeninkräktainte så högt det kan500 kr är att avansesom
högreavgift intesådaneventuellt skadestånd eller böter. Vidare är en

får vidaretill frivillig betalning. Denden kan stimuleraän att anses
reglerundvarafortsättningsvis kanså låg ävenatt omvara man
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brottsofferfondenmedföraSamtidigt kommer denjämkning. att att
brottsof-stärkatillskott kommerbetydandekommer attatt ett som
med 2/3förslag ökabör dettaFondens intäkterfrens ställning. genom
inflöt ibelopputgångspunkt i deMed2/3 300 200. somx

miljoner kr,10,51996 och 1997, 11,4brottsofferavgifter år resp.
år.kr Dettill cirka miljonerökningen uppgå 7kommer att per

till de ideellaför bidragbörtillskott sålunda skapas reserverassom
löpande verksamheten.främst denorganisationerna,
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Brottsskadeersättning andraoch7

ersättningsfrågor

Inledning7. 1

allmänhet.skadestånd iredogörelsekapitel inleds medDetta omen
följer avsnittSedanbrottsskadeersättning.Därefter behandlas ett om

tvâ be-skada harför ideellförsäkringsfrågor. Kommitténolika avgett
Justitiedepartementet.närvarande bereds inomtänkanden försom

SOUbrottkränkningErsättning förHuvudinnehållet i dessa, genom
personskada SOUför ideell skada vidErsättning1992:84 och

lämnats iförslag hardekortfattat liksom1995:33, redovisas om
brottsskadeersättning Dsfrågordepartementspromemorian Några om

förslag.överväganden ochutredningensDärefter följer1997:45.

skadeståndAllmänt7.2 om

vissakan undereller egendomskada tilltillfogasDen personsom
skadelidandedenUtgångspunktenskadestånd.förutsättningar är att

lägeialltså försättasför sin förlust ochfull ersättningskall få samma
skade-gäller försvenskhade inträffat. Iskada rättingensom om
skadaninnebärculparegelnden s.k.i allmänhetståndsansvar attsom

elleruppsåtligenvållat skadanhardenskall ersättas avsomav
vidbl.a.föreliggerskadeståndsansvarvårdslöshet. innebärDet att

brott.orsakatsskador genomsom
skadeståndslagenfinns iskadeståndallmänna reglernaDe om

sakskadapersonskada ochskadeståndslagenEnligt1972:207. ersätts
§2 kap. 1oaktsamhetelleruppsåtligenhar vållatsskadan avom

ekonomisksådandvs.fönnögenhetsskada,skadeståndslagen. Ren
ellerlidermed någonsambandskada uppkommer attutan person-som

ellerbrotthar vållatsskadansakskada, baraersätts genomgenomom
allmännavilken detförmyndighetsutövningvidfel försummelseeller

skadeståndslagen.kap. 2 §§ och 32 kap. 4svarar
före-detkrävs dockskall inträdaskadeståndsskyldighetFör attatt

s.k.och skadan,handlingenorsakssamband mellanligger bestämtett
förskallinträffade skadandenMed dettakausalitet.adekvat attavses
haomständigheterföreliggandeallamed kännedom omen person

detföljdtypiskviss månoch iberäkneligframstått avsom en
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skadegörande beteendet.
förpersonskador kan skadelidande få ersättning inte baraVid den

utgifterskadeföljder sjukvårdskostnader och andraekonomiska som
Ersättninginkomstförlust för skador ideellävenutan natur.samt av

lidande och obehagför ideell skada för det första det direktaavser
och andraför i form rörelsebesvärskadan med sig smärtor,som av

vidare hänförasi den dagliga livsföringen. Till ideell skada kanbesvär
följerpåfrestningar deindirekta psykiska ettt.ex. som avmera som

olikamöjligheter njutavanställt utseende och minskade att av
andraideell skada vissaglädjeämnen i livet. Som ersätts även

och ideellskadeföljder blandad ekonomisk natur.av
stadigva-och värk, lyte ellerIdeell skada svedaersätts annatsom

kap. § 3till följd skadan 5 1rande olägenheter i övrigtsamt avmen
skadefölj-värkskadeståndslagen. Skadestándsposten sveda och avser
beståendeomfattarsjukdomstiden. ochder under den akuta Lyte men
allmännaövrigt bl.a.lidande och obehag. Med olägenheter i avses

denanspänning krävsskadan arbetet, den ökadebesvär i avsomav
denvisst arbetsresultatskadelidande för denne skall uppnå samtettatt

förlustdrabbasför hon i framtidenrisk kan finnas han elleratt avsom
frågaalltså i huvudsakextraordinära inkomster. Det år omav mer

akuta sjukdomstiden.skadeföljder efter den
§kap. 2döden utgår enligt 5personskada har lett tillOm en

begravningskostnaderdödsbodelägare förersättning till den avlidnes
följd dödsfallet.kostnader tilloch, skälig omfattning, andrai av

förutgå till efterlevandeersättningVidare kan enligt lagrumsamma
enligtden lagersättning kan utgå tillförlust underhåll. Sådan somav

liksom tilltill underhåll den avlidnehade rätt varsomannanav
denne för sin försörjning.beroende av

inkomstför-skadeståndEnligt skall det från5 kap. 3 § som avser
denförmånerunderhåll vissaeller förlust avräknaslust somav

förmånerförlusten. Dessaanledningskadelidande har till medrätt av
försäkring enligtobligatoriskbetalas grundersättningär som av

lagengrundförsäkring eller1962:381 allmänlagen avom
likartadeller någonarbetsskadeförsäkring1976:380 annanom

ersättning ellerperiodiskskall pension ellerfönnån. Vidare annan
ellerarbetsgivarebetalassjuklön avräknas, förmånen enavom

anställningsförmån.grund försäkring ärsom enav en
har sambandinteockså utgå ersättning för lidandenDet kan som
integriteten,personligadenpersonskada vid vissa brottmed moten

stadgasskadeståndslagenkränkningsersättning. I kap. 3 §s.k. 1 att
tillfogatlidande någon harpersonskada ersätts genomannansomsom

ofredandepersonliga friheten,brott den annatmot somgenom
intrångtelehemlighet,ochbrytandeinnefattar brott, post-genom av
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i förvar, olovlig avlyssning eller olaga diskriminering eller genom
ärekränkning eller dylik brottslig handling.

Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller
reparationskostnad och värdeminskning. saken gått förloradNär har

huvudregeln skadeståndet återanskaffnings-bestäms till sakensär att
värde. Ersättning för sakskada kan vidare omfatta kostnad tillannan
följd skadan. förDet kan fråga kostnad besiktningt.ex.av vara om
och värdering utgifter har varit nödvändiga för begränsasamt attsom
skadeverkningarna. Slutligen utgå för inkomstförlustkan ersättning
eller intrång i näringsverksamhet.

Enligt 6 kap. § skadeståndslagen kan skadestånd i vissa falll ett
jåmkas på grund skadelidandes till skadan. Vidden medverkanav
personskada får dock jämkning den skadelidandeske endast om
uppsåtligen eller vårdslöshet har medverkat till skadan. Närav grov
det gäller sakskada skadeståndetoch förmögenhetsskada kanren
jämkas den skadelidande har medverkat till skadanäven när genom en
vårdslöshet iinte finns vidare jämkningsregelDetärsom grov. en
6 skadeståndslagen jämkaskap. 2 § innebär skadestånd kanatt ettsom

skyldigheten skadeståndet betungande medoskäligtäratt utgeom
hänsyn till den skadeståndskyldiges ekonomiska förhållanden. denNär
skadegörande handlingen har varit uppsåtligt huvudregelnbrott ärett

jämkning inte skall ske.att
enligt kap. skadeståndslagen kanDet kan också 5 6 §närrmas att

den har gjort sig skyldig till ärekränkning eller liknande brottsligsom
skadeståndsskyldig med anledninggärning eller år ettsom annars av

brottmålet efter omständig-sådant brott på yrkande den kränkte iav
i eller fleraheterna åläggas bekosta tryckning domenatt av en

tidningar.
fordan påEnligt 1981:130 preskriberas3 § preskriptionslagen en
för åtals-skadestånd före utgången tideni anledning brott inte avav

avgjorts dessför-preskription. Om frågan för brottet harom ansvar
den dag då dom ellerinnan preskiberas dock fordringen år frånett

preskiptionstiden gårslutligt beslut meddelades, inte ut senareom
fordringensenligt den preskriptionstiden, dvs. tio år efterallmänna

för brott företillkomst. eller fått del åtalOm någon har häktats av
utgången ansvarsfrågan inte hartiden för åtalspreskription menav

år efter denfordringen tidigastavgjorts dessförinnan, preskriberas ett
dag dom eller slutligt beslut meddelades.
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Försäkringar7.3

för-allmän1962:381enligt lagenförsäkringenallmännaDen om
Ersättningskadefall.grundskydd videkonomisktsäkring utgör ett

formInkomstförlust ioch tandvård. ersättsför sjukvårdutgår bl.a. av
till 80uppgårSjukpenningeninte.Ideell skadasjukpenning. ersätts

regelutgår iochsjukpenninggrundade inkomstendenprocent av
fr.0.m. denapril 1998dentjugonioende fr.0.m. 1fr.0.m. den

med undantagDessförinnan,sjukperioden.ifemtonde dagen enav
1047lagen 1991enligtarbetsgivarensjuklönkarensdag, utges om:av

Även sjukpenning-denuppgår till 80sjuklönensjuklön. procent av
grundade inkomsten.

försäkrade för arbets-vidarei SverigeförvärvsarbetandeAlla är
Medarbetsskadeförsäkring.1976:380skada enligt lagen om

skadligellerolycksfallföljdskada tillarbetsskada annanavavses en
harskadoromfattar bl.a.arbetet. Begreppetinverkan somav

för i arbetet.hararbetstagarebrottföranletts utsattssom enav
kollektivavtal mellanreglerasanställningPrivatanställda avvars

LOLandsorganisationenSAF ochArbetsgivarföreningenSvenska
Avtalsgruppsjukför-ersättning enligttillvid arbetsskadabl.a.har rätt

anställda inomförfinnsMotsvarande försäkringarsäkringen, AGS.
landstingsantällda,ochför kommun-AGS-K, ochkooperationen,

AGS-KL.
gällerförsäkringarkollektivaochde privataredovisningEn somav

förFörsäkringarpromemorianfinns igrund brottpersonskador på av
bilagabetänkandettillfogatspersonskada harbrottsoffer vid somsom

förbundsjuris-utredningensharPromemorian10. upprättats expert,av
Staffan Moberg.ten

Brottsskadeersättning7.4

Historik7.4.1

haftbrotttill följdskadatsharhar denår 1948Sedan enavsom
detutgickErsättningmedel.allmännafå ersättningmöjlighet uratt av
vidintagnaorsakatshadeskadorvidrymlingsanslagetdet s.k. avsom

Ersättningungdomsvårdsskolor.ochkriminalvårdsanstalterbl.a.
fulldockutgickOftaskälighetsbedömning.efterbestämdes en

någontäcktesinteskadorförbehovsprövningersättning avutan som
försäkring.

medelallmännaersättning1971:505kungörelsenGenom avom
ersättningtillmöjlighetinfördesbrottpå grundför personskada enav
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allmänna medel för vissa personskador hade uppkommit tillav som
följd brott. Ersättning utgick efter prövning den skadelidan-av en av
des behov.

År 1974 tillsattes utredning, Brottsskadeutredningen, meden
uppdrag utreda frågan vidgad ersättning till brottsoffer. sittIatt om
betänkande Ersättning för brottsskador SOU 1977:36 föreslog
utredningen de dåvarande reglerna ersättning allmännaatt om av
medel för skador brott skulle förmånligare och förasgörasgenom

till brottsskadelag. Utredningen föreslog vidare attsamman en
ersättning utgick enligt lagen skulle kallas brottsskadeersättningsom
och ansökningar sådan ersättning skulle prövasatt om av en ny
myndighet, Brottsskadenärrmden.

Efter remissbehandlingen föreslog regeringen i propositionen
prop. 1977/78: 126 statligregler ersättning för brottsskador.nya om
I propositionen föreslogs personskador i fortsättningen skulleatt

behovsprövning. få fullDen skadelidande skulle i principersättas utan
förersättning skadan. Detta skulle gälla vid egendomsskadoräven som

någon hade tillfogats brott rymling från kriminal-genom av en en
vårdsanstalt eller liknande. Brottsskadeersättning skulle också kunna
utgå för egendomsskador i fall för-andra den skadelidandesom
sörjningsmöjligheter allvarligt hade skadan elleräventyrats genom
ersättningsbehovet i övrigt bedömdes särskilt angeläget.vara

ÅrBrottsskadelagen trädde ikraft den oktober 1978. 19881
ändrades lagen så kränkningsersättning kunde utgå Ds Juävenatt
1987:1, 1987/88:92. BrottsoffermyndighetensI samband medprop.
tillkomst skedde också vissa ändringar i brottsskadelagen år 1994 Ds
1993:29, 1993/941143. I övrigt har endast ändringarsmärreprop.
skett, vilka i viss utsträckning kommenteras nedan.

7.4.2 Gällande bestämmelser

Brottsskadelagen statsmedel för skada till följdgäller ersättning av av
brott harbrottsskadeersättning. Lagen tillämplig brottetär om
begåtts i Sverige. Vid personskada lagen dessutom tillämpligär om
brottet har begåtts utomlands någon hade hemvist i Sverige.mot som
Lagen tillämpas skadelidande har sådock inte brottet och denom
ringa anknytning till Sverige inte rimligt skadandet ersättsär attatt

svenska statsmedel.av
Brottsskadeersättning första för personskadautgår i hand ävenmen

i utsträckning för sakskada. kläder, glasögon ochviss Skada
liknande föremål skadetillfälletden skadade bar på sig vid ersättssom

förpersonskada. bestämmelser ersättningBrottsskadelagenssom om
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tillfogarnågonlidandefrågaockså itillämpaspersonskada somom
ellerfrihetenpersonligaden annatbrott mot genomgenomannan

innefattar brott.ofredande som
begåttsharfall då brottetsakskada iutgår förBrottsskadeersättning

för vård ikriminalvårdsanstalt, intageni ettintagennågon som varav
bestämmelsermed särskilda1990:52i 12 § lagenhem omsom avses

i 22 § lagenvård i hemförintagenvård ett avsessomav unga,
beslutenligthäktadfall,missbrukare i vissavård1988:870 avom

frihetsberövandemotsvarandeunderkastadverkställts ellerhadesom
särskildaföreliggerdetOmeller Norge.Finland, IslandDanmark,i

fall.dessaiförmögenhetsskada ersättasskäl kan även ren
andra fall.ikanförmögenhetsskada ersättasävenochSakskada ren

allvarligt harsigförsörjamöjligheterskadelidandesdenden månI att
framstårersättningenskadan eller somäventyrats annarsgenom

skada.utgå för sådanbrottsskadeersättningkanangelägensärskilt
enligtbestämspersonskadaanledningBrottsskadeersättning med av

endastutgår ersätt-närLivräntaskadeståndslagen.1--5 §§5 kap.
vårdframtidaskadelidandesför denbetydelseväsentligningen är av

1973:213lagenenligtvärdesäkrasskallLivräntanförsörjning.eller
brottsskadeersättningVad gällerskadeståndslivräntor.ändring avom

skade-kap. 7 §enligt 5dennasakskada bestämsanledningmed av
ståndslagen.

skadeståndavräknasbrottsskadeersättningbestämmandeVid av
skadelidandetill denbli betalteller bör kunnabetaltsharsom

brottsskade-fastställandevidavräknasskadan. Dessutomgrund avav
denersättningpersonskadaanledningmedersättning somannanav

avräknatsinte harochskadantill grundskadelidande har rätt somav
dockAvräkning skerskadeståndslagen.3 §stöd 5 kap.redan med av

skadelidan-på densparandeersättningenmåninte i den ettmotsvarar
anledningmedbrottsskadeersättningbestämmandesida. Viddes avav

skadestånd,förutomavräknas,förmögenhetsskadaellersakskada ren
grundpåtillskadelidande har rättdenersättning avsomannan

skadan.
inteegendom,skadaförbrottsskadeersättningFrån varsom

hamåsteskadelidandedenoch antagasskaderiskenförsäkrad mot som
tillgångar ochsinaomfattningengrundförsäkraunderlåtit avatt av

försäkringsersättningavräknasverksamhet,i sinriskspridningen som
brottsskade-gällerdetfunnits. Närhadeförsäkringutgåttskulle ha om

borde habrukvedertagetenligtegendom,skadaersättning för som
harskadelidandedenskaderiskenförsäkradhållits mot sommen

försäkrings-omfattning denskäligavräknas iförsäkra,försummat att
funnits.hadeförsäkringutgåttskulle haersättning omsom

utgångspunktenbrottsskadeersättning är attjämkningfrågaI avom
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6 kap. 1 § skadeståndslagen skall tillämpas det gäller jämkning pånär
grund medverkan vållande den skadelidandes sida.av genom
Brottsskadeersättning kan emellertid i andra fall ned elleräven sättas
falla bort. Jämkning kan ske det föreligger särskilda skäl medom
hänsyn till den skadelidande eller, skadan har lett till döden,att om
den avlidne sitt uppträdande i samband med brottet ellergenom

liknande uppsåtligen eller oaktsamhet har ökat skaderis-sättannat av
ken. detNär gäller personskada det fast praxis dendet baraär äratt
ideella delen skadeståndet järnkas. Vid sakskada ellerav som ren
fönnögenhetsskada kan ersättningen också ned eller falla bort,sättas

särskilda skäl föreligger med hänsyn till den skadelidandeattom
underlåta vidta normala försiktighetsåtgärder uppsåtligenatt attgenom

eller oaktsamhet har ökat skaderisken.av
Från brottsskadeersättningen skall självriskbelopp avräknas.ett

Beloppet fastställs regeringen myndighet regeringenellerav som
bestämmer och beräknas med ledning de lägsta självriskbeloppav som
tillämpas här i landet vid konsumentförsäkring innefattar skyddsom

skada till följd brott. För år 1997 uppgår detta belopp tillmot av
kr. Någotl 000 självriskbelopp skall inte avräknas fråga skadai om

till följd brott i rymlingsfallen, brottet begåtts på eller iharav om
närheten anstalt eller plats gärningsmannen omhän-därav annan var
dertagen eller fick vård. Sedan år 1985 gäller avräkning inte skallatt
ske det i övrigt finns särskilda avräkna någotskäl inteattom
självriskbelopp, vid brott riktade barn och ungdom.t.ex. mot

fastställsBrottsskadeersättning med anledning personskada somav
i form engångsbelopp skall utgå med högst tjugo gånger detav
basbelopp enligt lagen allmän försäkring gäller då ersätt-om som
ningen ersättningbestäms 726 000 kr år 1997. När det gäller som
fastställs formi livränta utgår denna för varje år med högst treav
gånger det basbelopp gäller då ersättningen bestäms 108 900 krsom
är 1997. Beträffande brottsskadeersättning anledning sakskadamed av
och förmögenhetsskada kan den utgå med högst tio gånger detren
basbelopp gäller då 000 kr år 1997.ersättningen bestäms 363som

Om den sammanlagda brottsskadeersättningen efter avräkning av
självriskbelopp ersättning.understiger tio kronor, utbetalas ingen

småDenna bestämmelse infördes år 1980 för undvika allt föratt att
belopp skulle behöva betalas ut.

Ett ärende brottsskadeersättning Brottsoffermyndig-prövasom av
heten. Regeringen fall föreskriva myndighetkan dock i vissa att annan

gällerskall ärenden brottsskadeersättning ansökanpröva om om
ersättning med sådan myndighethögst 500 kronor. Ett beslut av en

finnsöverklagas hos Brottsoffermyndigheten. Någon sådan föreskrift
för närvarande inte. Brottsoffermyndighetens beslut får inte över-
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klagas.
Ärenden betydelseprincipiellbrottsskadeersättning ärsom avom

Brottsoffermyndighetensskallvikt avgöraseller större avannars av
skallnämndeniordförandenaviceochOrdförandennämnd. vara

regeringen.Nämndendomarvärv.erfarna ilagfarna och utses av
fråntvå årinomskallbrottsskadeersättning görasansökanEn om

ansökanskäl kan prövassärskildaFöreliggerbegicks.brottetdet att
endastansökan prövasför Enkommit inden har omsent.även om
ellerpolismyndighetellertill åklagareanmältshar ombrottet

har gjorts.inteanmälansådantillanledningvisar giltigsökanden att
utredningenförharBrottsoffermyndigheten attansvaretDet är som

skadelidandedärför denNormaltfullständig.ärende bliri varje anses
med hänsynskälsärskildaföreliggerdetbiträde. Ombehovsakna av

omständigheter kanövrigaochförhållandenekonomiskasökandenstill
brottsska-ärendeiutredningellerbiträdekostnaden föremellertid om

medel.allmännadeersättning ersättas av
innanöverlåtas ersätt-kan intebrottsskadeersättningAnspråk på

brottsskadeer-påanspråkfårVidarelyftning.tillgänglig förningen är
denföri mätpersonskada inteanledningmed tagassättning av

enligtdock skekanlivräntebeloppUtmätningskadelidandes skuld. av
förbudfrågautsökningsbalken. I moti kap.föreskrivs 7vad omsom

andra§kap. 75tillämpasbetalatsersättning harsedanutmätning ut
utsökningsbalken.stycket

utgivnaintill detinträderutgåttbrottsskadeersättning har statenNär
hardel dettatill denskadeståndtillskadelidandesden rättibeloppet

gäringsmannensEftersomersättningen.bestämmandevidavräknats av
förförutsättningskadestånd attbetala ärförmågabristande att en
aktuellendastregressrättutgå blir dennaskallbrottsskadeersättning

inträderStatenförbättras.situationekonomiskagärningsmannensom
borthadeskadangrundförmånbeträffande somäven avannan

känd.då intebestämmandeersättningensvid varavräknas sommen
be-vidarefinns1978:653 ettbrottsskadeförordningen parI

ansökanframgår§2Avbör att omstämmelser nämnas. ensom
tillinochblankettsärskildpåskallbrottsskadeersättning göras ges

böransökantilldetocksåstadgasDärBrottsoffermyndigheten. att
behövshandlingarandraochläkarutlåtandepolisrapport,fogas som

för brottdömtsharskadevållarenfalldeprövningen. I avsesför som
bifogas.också domenbörskadestånd,tilleller dömtsansökanmed
inlämnaskadelidandeskall denintepolisutredning annanägtOm rum

uppkomst.skadansutredning om
enligtkostnadsersättningochbrottsskadeersättning§I 4 attanges

kanDetBrottsoffermyndigheten.betalasbrottsskadelagen ut av
utgå.kanintelagligenbrottsskadeersättningpåräntanämnas att



Brottsskadeersättning och andra ersättningsfrågor 223SOU 1998:40

7.5 Ersättning för kränkning brott,genom
delbetänkandet Kommittén ideell skada,av om
SOU 1992:84

Kommittén konstaterar ersättning för kränkning brott skiljeratt genom
sig från den ersättning för ideell skada sambandi med personskada

regleras i kap.5 l § skadeståndslagen. Förutom kränknings-attsom
ersättningen har till syfte lindra verkningarna kränkningen ochatt av

den skadelidande möjlighet förändra sin livssituation har denattge en
inslag upprättelse för den förnedrande och kränkande behandlingav
eller den oförrätt den skadelidande för.har Självautsattssom
kränkningen bör enligt kommittén särskilt för sig, vid sidanersättas

den ersättning för sveda och värk skadelidandeden kanetc.av som
ha till han eller hon samtidigt tillfogatshar personskada.rätt om en

En utgångspunkt för kommitténs överväganden har varit att
brottsoffrens ställning bör stärkas, vilket inte minst gäller kvinnor och
barn för sexualbrott eller våld i hemmet. Kommit-utsätts annatsom
téns förslag därför inriktade på förenbart ersättning kränkningär

brottsliga handlingar.genom
Kommittén konstaterar den har kränkt någon brottatt som genom

i regel saknar möjlighet denna kränkning med medelersättaatt egna
och ersättningen därför ofta överfallsskyddetfrån i denatt utges
skadelidandes hemförsäkring eller, i de fall sådant skydd saknas, från
Brottsskadenämnden. Enligt kommitténs mening kommabör ersättning

frågai endast vid allvarligare sådana förorsakarkränkningar, dvs. som
"lidande, och bara tillfogatskränkningen har vissanärett genom

brott typiskt framstår särskilt integritetskränkande. Isettsom som
kommitténs lagförslag beskrivs dessa brott brott mot annanssom

frihet, frid eller vilket innebär bl.a. sexualbrott ochära, attperson,
andra våldsbrott liksom ärekränkningsbrott förslaget.omfattas av

Kommitténs förslag omfattar däremot inte förmögenhetsbrott.t.ex.
Enligt kommittén bör påden kränkning brottsligtettsom angrepp
någons egendom kan innebära lika litet hittills grunda tillrättsom
ersättning ideell såvida inte brottet samtidigt innebärnatur,av en
kränkning den skadelidandes exempelpersonliga integritet. Somav
sådana integritetskränkande brott kommittén rån, s.k.nämner

Ävenväskryckning och utpressning. allvarligare slaginbrottsstölder av
bör enligt kommittén kränknings-Kommitténersättas. attmenar
ersättning bör utgå inte vidbara den skadelidande har varit hemmanär
inbrottsstölden denne vid hemkomsten har funnitäven närutan
bostaden skövlad eller för omfattande förstörelse. Också närutsatt
inbrottsstölden har haft andra särskilt skändliga inslag liknandeav
beskaffenhet bör kränkningsersättning kunna utgå.
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börsärskiltomständigheter,vissaföreslårKommittén att som
lagen. Dessaiskallbestäms,kränkningsersättningenbeaktas när anges

skändligaellerförnedrandehaftharkränkningenomständigheter är att
eller hälsa,livförrädslaallvarligframkallaägnadvaritinslag, att
personligasinvärjasvårighetersärskildamednågon attsigriktat mot

förtroendeför-ellerberoende-missbrukinneburitintegritet, ettav
Enligtuppmärksamhet.väcka allmänägnadvaritellerhållande att

omständigheter ettdessamarkeringkankommittén somsesaven
fall bördessaskadestånden iuppfattningkommitténsföruttryck att

hittills.belopphögreutgå med än
förErsättningslutbetänkandekommitténsDelbetänkandet liksom

ochremissbehandlats1995:33 harSOUpersonskadaskada vidideell
påsiktemedJustitiedepartementetinom entillsammansbereds

1999.årunderproposition

personskada,vidskadaideellErsättning för7.6
skada,ideellförKommitténslutbetänkandet av

1995:33SOU

beträffandeövervägandenkommitténsredovisasbetänkandedettaI
lytevärk,ochsvedadvs.personskada,medsambandskada iideell

övrigt.iolägenheterstadigvarandeeller samtannat men
allmännadenminskningmedårendeUtvecklingen avsenaste en

skadeståndmedförtkommittén attenligtharförmånerförsäkringens
följdtillskadeföljderekonomiskaförbetydelseökad ävenfåtthar en

behandlas iutsträckningvissidessavarförpersonskada, ävenav en
betänkandet.

skallskadelidandedenvaritkommittén harförutgångspunkt attEn
grundinställningkommitténsVidareskada. ärsinförersättningfå full

inteskadanskadeföljderekonomiska attförskadeståndfrågai om
verkligadenschablonerledning attmed utanskall bestämmas av

uppskatta.svårkanden attskall ävenförlusten ersättas varaom
kommitténanför attideellskadeföljder naturgällerdetNär av

rättspolitiskgrundenskada i ärideellvissförersättningsnivån enen
falldessaiskadeståndsbeloppenviktigtdockdet är attfråga, attmen
kankommitténEnligtmöjligt.kriterierså fastaefterbestäms som

känna, smärtanstillsigskadantidden gettkriteriersådana somvara
skadanfunktionerkroppensnedsättningdenoch somintensitet av

ordningennuvarandedenbakomdärförsigställerKommitténmedför.
föranvändsslagdetta attstandardiseradeinnebär avatt normersom

ersättnings-gällerVadpersonskada.vidskadeföljderideellavärdera
höjapåsiginriktabörfrämst attkommitténnivåerna att mananser
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allvarligaste skadorna.ersättningsnivåema vid de
skadeståndsla-kostnader i 5 kap. 1 §skadeståndspostenBeträffande

kostnaderför anhörigastill ersättningkommittén rättenattgen anser
skadadeomvårdnaden dentillstimulansför besök och samt avannan

bör utvidgas.
denkommitténinkomstförlust bör enligtSkadestånd för motsvara

efteroch inte uppskattasuppkommaförlust kanverkliga antassom
invaliditets-medicinskaskadelidandesdensådan schablont.ex. somen

grad.
sveda ochersättning förför bestämmatillämpasDe attsomnormer

de påså sättkommittén kompletterasenligtvärk bör att samma-
anvisning vad ärfysiska skadorbeträffande attsomomgersom -

psykiatriskformervilka olikapsykisk skada, liksomsvår avanse som
grundersättning. Vidaretill höjdbehandling skall leda menarsom

svårttillersättningsbeloppensåbör ändraskommittén attatt normerna
dag.snabbt isjunker likaskadade inte som

enligtbör dettastadigvarandeskadestånd förgällerVad men
med hänsynhuvudsakligenfortsättningsvis bestämmaskommittén även
tidpunktenålder vidinvaliditet ochmedicinskaskadelidandestill den

ochdockKommitténinträde.för invaliditetens att mernyaanser
användas.börför beräkningenändamålsenliga tabeller

kommitténolägenheter i övrigtskadestândspostenBeträffande anser
ingåskallvid skaderegleringenlämnas"standardbelopp"detatt som

skadelidan-höjs. Om denalltsåvilkenför lyte ochi ersättningen men,
olägenhetertillfogatsförhållanden hagrund särskildade på ansesav

föreslårochför lyteersättningenden höjdaöverstiger men,som
skadeståndspostmeddetta skall kompenseraskommittén att en ny

iolägenheterSkadeståndsposten"särskilda olägenheter".benämnd
utgå.kommitténbör således enligtövrigt

föreslårersättningenideellapå dennivåernadet gällerNär
betydligthöjasskada skallideellskadestånden förkommittén att

allvarligafullt sågäller inteVadskadorna.beträffande de allvarligaste
ske. Däremothöjning börvisskommitténskador att menarenanser

börlindrigvid skadorersättningsnivånkommittén naturatt merav
oförändrad.i principvara

lyteersättningspostenbeträffandedet främstkommitténEnligt är
medhöjningföreslårochhöjningen böroch göras enmanmen som
skallHöjningenskadorna.allvarligaste50 vid deprocent menar man

treårsperiod.ske etappvis över en
följdkostnader tillanhörigasförgäller ersättning ettNär det av

liberalaskadelidandeför demed denkommitténdödsfall räknar att
Kommittén harfortsätta.utvecklats kommerharrättspraxis attsom

underhållför förlustskadestånderinravidare inget attmotatt av
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förutsättning denschabloner underuppskattas efter vissa att som
skadestånd enligtfåunderhållsbehov kan högre änstyrker störreett

schablonen.
för närvarandegällerföreslår de principerKommittén att som

iskada reglerasskadestånd för ideellså tilländras rättenatt som
på sådantkravavlidnes arvingar,skadeståndslagen går denöver om

avled.skadelidandeframställts innan denskadestånd har
tillpsykiska besvärskadestånd förtillEnligt kommittén bör rätten

skadeståndsgrundan-anhörig har dödatsföljd näraatt engenomav en
uppsåtligen.dödandet har sketttill fall dåhandling inte begränsasde

då någon harutgåskall kunnavad mån ersättning ävenFrågan i
anhörig har skadatstill följdpsykiska besväråsamkats näraatt enav

överlämnarhandlingskadeståndsgrundandeallvarligt genom en
kommittén inteenligtfinnsrättstillämpningen. Detkommittén till

skade-lämnatsde förslaganledning vid sidannågon att omsomav
för kränkningskadeståndtillbesvär införastånd för psykiska rätten
dödatsnågon haranledningsaknad medeller och att genomavsorg

handling.skadeståndsgrundandeen
möjlighetdet införs ompröva ävenKommittén förordar attatt en

förhållanden på dendeideell skadaför kostnader ochskadestånd om
bestämmandeersättningensgrund förlegat tillskadelidandes sida som

ändrats väsentligt.har
medskadeståndmedvållande vidjämkning på grundVad gäller av

fördetta liksomkommittén när-personskadaanledning attanserav
självskadelidandedenfråga endastkomma ivarande bör om

skadan. Omtillmedverkatvårdslöshetelleruppsåtligen genom grov
och inkomst-kostnaderskadestånd förfråga börijämkning kommer

ersättningdenna ärenligt kommittén,förlust inte jämkas avom
för-vård ellerframtidaskadelidandesför denväsentlig betydelse

ändras såföreslås därförjämkningsregelnallmänna attsörjning. Den
försörjningbehovskadelidandesdenuttryckligen framgårdet att av

skäligkanbedömningen vad utgörabeaktas vidskall enansessomav
jämkning.

föranvändsstandardiseradedeEnligt kommittén bör somnormer
inteochvärk lyteför sveda ochersättningenbestämma samtatt men

praktiskai denutbildashittillslagreglerdetaljerade utanstyras somav
rättstillämpningen.

Trañkska-främstnämnderna,rådgivandepåpekar deKommittén att
behandlarpersonskadenämnd,Ansvarsförsäkringensdenämnden och

dettaskadestånd. Motanspråköverväldigande majoritet aven
personskadeersättningkonfliktereller förebyggalösasystem att om

kan riktas. Förkritik intenågon befogadkommittén attattanser
sakenbetydelse föraprincipiellfallskadelidande istimulera de att av
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kommit-prejudikatbildningenfrämjaoch såtill domstol på sätt menar
iförsäkringsbolagenyttranden tilltén bör avsluta sinanämndernaatt

ståutgångentill demsådana fall med rekommendation oavsettatten
rättegångskostnader.skadelidandessåväl sina densomegna

inombetänkandetför närvarandetidigare beredsSom nämnts
Justitiedepartementet.

Departementspromemorian frågorNågra7.7 om
1997:45brottsskadeersättning Ds

remiss och remiss-promemorianhaftBrottsofferutredningen har
sammanfattning deNedanfinns bilagamedsvaret avges ensom

Promemorianinnehåller.promemorianförslagöverväganden och som
Justitiedepartementet.för närvarande inombereds

arbetetbrottsskada uppkommit iförErsättning som

tillförsäkringarallmänna rättredovisas deI promemorian som ger
harförevarande fall skadorarbetsskada iersättning vid upp-som

försäkringarolika kollektivaliksomkommit brott som gergenom
skadatsfall då deni dekonstaterassådan ersättning. Det att som

utgåttskulle haersättningfår likaintebrott i arbetet stor somgenom
ersättning enligtfåskadadeskadestândsrättsliga regler kan denenligt

Brottsof-ersättninguppgick denUnder år 1996brottsskadelagen. som
Beloppetmiljoner kr.till cirka 5i sådan falllärrmadefermyndigheten

för kränkning.ersättninguteslutandehar nästan avsett
arbetslivet tilliuppkommerbrottsskador storVidare att somanges

arbetsskadeförsäkringen.ochförsäkringenallmännadel täcks denav
idelenresterandedenskall täckafråganVad gäller ansesvem som

arbetsgivaren börföromständigheter talarpromemorian flera attatt
för den delen.ansvara

arbets-lösningenlämpligastepromemorian denEnligt attär
PSA Statensochtrygghetsförsäkringarnamarknadens till attparter ser

intefrån dessaersättningensåpersonskadeavtal kompletteras att
vidarefordrasbrottsskadelagen. Detutgår enligtunderstiger vad som

anställda intearbetsgivareskydd detillfredsställandeför attett vars
skaffareller PSAeller TFAtrygghetsförsäkringomfattas någon avav

brottsskadortäckerförsäkringsskyddfrivilligtsig somett som
behövadå inteskulleBrottsskadelageni verksamheten.uppkommer

skadelidan-för deuppkommaskulle intenågra olägenheterändras och
de.
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promemorian frågan arbets-bakgrund bör enligtdennaMot om
tillämpningsområde intefrån brottsskadelagensskall undantasskador

kollektiva och privatabeträffandeförrän utvecklingenslutligt avgöras
har avvaktats tid.försäkringar en

brottsskadeersättningJämkning av

till skade-bakgrundeninnehåller redovisningPromemorian aven
skadeståndsla-avseendegällandemedvållanderegler,ståndslagens rätt

Brottsoffermyndighetensjärnkningsregler,brottsskadelagensochgens
våldsbrott.till offer förersättningEuropakonventionenpraxis och om

från skadeståndslagensnaturligt utgådetEnligt promemorian är att
brottsskadeersättningjämkningdet gällermedvållanderegler när av

kriminalpolitiskadetill bl.a.medvållande. Med hänsyngrund av
dockbrottsskadeersättningen bör detkan läggasaspekter varasom

deföljervadersättningenmöjligt reducera änatt avsommer
skadeståndsrättsliga reglerna.

skäl försärskildaskall föreliggapå detföreslås kravetDet attatt
dentskadeli-fall dåjämkas i dekunnabrottsskadeersättning skallatt

bortskaderiskenhar ökateller oaktsamhetdande uppsåtligen tasav
skälighetsrekvisit. Avsiktenallmäntochvid personskada ersätts ettav

utsträckningi någotpersonskada skall skejämkning vid störreär att
praxis.enligt nuvarandeän

föreslås iförrnögenhetsskadorsakskador ochVad gäller rena
brottsskade-jämkningskäl förpå särskildapromemorian kravetatt av

uppsåtligen ellerskadelidandeslopas i de fall där denersättning av
skaderekvi-allmäntochskaderiskenoaktsamhet har ökat ersätts ettav
kommabrottsskadelagenstycketskulle § andraPå detta 9 attsit. sätt

rättstillämpning.nuvarandemedöverensstämma

brottsskadeersättningärendenPrövning omav

brottsskade-prövning skerdenpromemorian diskuterasI avsomom
konventioneneuropeiskamed denöverensstämmelseärenden iär

grundlägganderättigheterna ochmänskligaskydd för deangående
Europakonventionen.friheterna

Europakonventionenartikel 6.1 i ärbedömningendenDet görs att
dvs.brottsskadeersättning,ärendenvid prövningtilllämplig attomav

ochrättighetercivilafråga prövningdet är personsenavom en
deninnebärtillämplig görartikelnskyldigheter. Att är att som

domstolsprövningtillbrottsskadeersättning hargällande till rätträtten
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fåförhandling. har vidareoch offentlig Hanoch till rättvis rätt atten
skälig tid.saken avgjord inom

dennabedömningentill domstolsprövningVad gäller görsrätten att
brottsskade-Brottsoffermyndighetens prövningi de falltillgodoses av

uppfyllsmyndighetens nämnd. Däremotersättningsärenden sker av
ellerutförs generaldirektörenprövningenden inte annanenavom

tillgodosesskalltill domstolsprövningtjänsteman. För rättenatt
på begäranfattats tjänstemanföreslås beslut haratt ett avav ensom

haskall nämndenVidarenämnden.sökanden skall omprövas av
ärenden.direktmöjlighet prövaatt

förhandlingoch offentligrättvisuppfylla kravenFör att en
iskall införasmuntlig förhandlingföreslås bestämmelseatt omen

Brottsofferrnyndig-bestämmelsen skallEnligt denbrottsskadelagen.
och det intesökanden begär detförhandling ärhålla muntligheten om

bestämmelserocksåföreslåsobehövligt. Detuppenbart att om
särskildainföras. Någraförhandling skallmuntligförfarandet vid

intetid behövsinom skäligskallför ärendetbestämmelser avgörasatt
promemorian.enligt

Ansökningstid

preskriptionsreglerför deredogörelsePromemorian innehåller somen
brottsskadeersättning.förför närvarande gäller

ansökningenärenden därdedet i delkonstaterasDet storatt aven
omständigheterutgång föreliggeransökningstidensefterhar kommit in

förseningen Med hänsynursäktlig.innebärenligt praxis att ansessom
mindrebehovetrimlig tid ochbrottsoffrens behovtill både av enav

denföreslåsBrottsoffermyndighetenhantering vidresurskrävande att
ansökningstid ändras.bestämmelsennuvarande om

därde fallbrottsskadeersättning, iansökanföreslåsDet att om
från dettvå årskall ske inominletts,förundersökning har att

övriga fallIhar avslutats.och domstolåklagareförfarandet hos polis,
begicks. Sombrottetfrån dettvå årinomskall ansökan göras att

mästeansökangällapromemorianskall enligtallmän begränsning att
tio år.dvs. inompreskriptionstiden,den allmännainomgöras

ventilnågon forminföraobehövligtbedömsDet att somavsom
in förkommeransökandet möjligt sent.skulle prövagöra att somen

skall avvisasansökanprövningBrottsoffermyndighetens av om en
enkel ochmycketdärmedför blirinkommitden hargrund sentattav

resurskrävande.mindre
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och förslagUtredningens överväganden7.8

fungerarbrottskadeärendenaBrottsoffermyndighetens hantering av
särskiltskadelidande ideninförs möjlighet förväl. Det atten

försäkrings-förskott. Detbrottskadeersättning ifall fåömmande
försäkringar ochkollektiva och privataskydd erbjudssom genom

tillfredsstäl-huvudsakiskador på grund brottomfattar äravsom
lande.

hante-Brottsoffermyndighetensavsnitt 1.3 bedömtUtredningen har i 6.
hantering fungerardennafunnitbrottsskadeärendena ochring attav

ocheffektivtarbetarnämnden. Manmyndigheten ochbåde hosväl
ökar.ärenden stadigtantaletgod standardhåller trots att

den höjningpositiv till ersätt-sig vidareställerUtredningen av
Myndig-verksamhetstid.myndighetensskett underningsnivåerna som

publicerarättstillämpningenhetligockså tillheten bidrar attgenomen
brottsskadeärenden.avgöranden isina

BrottsoffermyndighetensutredningenfinnerSammantaget att
föreslår ingenochvälbrottsskadeärenden fungerarhantering av

det avseendet.ändring i
bådadels deberedningpågårJustitiedepartementetInom av

departements-och delsideell skadaKommittén förfrånbetänkandena
Utredningenbrottsskadeersättning.Några frågorpromemorian om

de frågoröverväganden inågraanledningfinner därför inte göraatt
remissytt-anfört i sittharutredningendär vadbehandlas utöversom

promemorian.rande över
ansökningstid änföreslår utredningenremissyttrandetI annanen

börföreslår detUtredningenpromemorian.iden attsom anges
principbrottsskadeersättning iförpreskriptionstideninteövervägas om

enligt 3 §brottgrundskadeståndvidbör densamma avsomvara
alternativSomvissa undantag.dock medpreskriptionslagen, ett
ochi gällandefinnsventil rättbehåller denföreslås somatt somman

för sekommit inharansökandet möjligt sentprövagör att somen
9.vidare i bilaga

därbrottsskadeersättningfrågafinns ytterligareDet enomen
fåbrottsofferförmöjlighetengällerDet attändring bör övervägas. ett

förskotteringstatligFråganbrottsskadeersättningen.påförskott avom
bet.riksdagen,behandlats itidigareskadestånd har t.ex.se

anförde utskottetutskottsbetänkande20ff. nämnda1994/95:JuUl3 Is.
förersättningmed statligmotioneri anledning systemetattett parav

vissabrottsskadeersättning ibrott i formgrundskador avav
skadestånd.förskotteringfonnavseenden kan sägas avavvara en
ekonomiskprincipiellsåväldetuttalade vidareUtskottet att somur
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generelltskall äta sigsynvinkel det allmännatveksamtär attom
däreftervilket utskottet harförskottera utdömda skadestånd, upprepat

Iförarbetena1997/98:JuU1 80.bet. 1996/97:JuU1l 24 ochse s.s.
för målsägan-syftade till underlättatill de ändringar år 1994 attsom

52skadestånd 1993/94:143den tilldömt prop.att ut ett angess.
flera skäl uteslutetenligt regeringens mening övervägadet är attatt av

utdömdagenerellt skall förskotteraordning innebär att statenen som
förrnåns-någonskadestånd på grund brottskadestånd eller att avge

rätt.
brottsskadeersätt-förskott påemellertidUtredningen att ettanser

Brottsoffermyn-Enligtsärskilt ömmande fall.ningen bör kunna utgå i
falltypiskt sådanttandregleringskostnaderfördigheten ersättningär ett

kunnafall det skullebli aktuellt. Andra därdär förskott skulle kunna
ochför glasögonvid kostnadermed förskottaktuellt är t.ex.vara

medföra någraordning intemyndigheten skulle sådanlinser. Enligt en
princip utgå iskall ändå iBrottsskadeersättningökade kostnader.

fall där gärningsmannentidpunkt. I desådana fall fast vid en senare
begåtts någothardet intefrikänns grund det konstateras attattav

fårtäcker skadanförsäkringinte finns någonbrott och det som
dock bli frågatordeförskottet. DetBrottsoffermyndigheten återkräva

antal ärenden.mycket begränsatettom
försäkrings-förekommandevanligtdetDet kan nämnas är attatt
Tanken medöverfallskyddet.förskottbetalar ersättning ibolagen ut ur
brottsoffer-ellerockså kallad kris-behandlingskostnadsförsäkring,

skedet.i det akutaskall kunna utnyttjasförsäkring, denär att
möjlighet iBrottsoffermyndighetenordning därEn attges en

innebär enligtbrottsskadeersättningförskotteraömmande fallsärskilt
särskiltharför brottsofferförbättringutredningen stortettsomen

medfördettaockså förväntaskanbehov ekonomisk hjälp. Det attav
kommasnabbare kandeunderlättas ochderas rehabilitering attatt

förmöjlighetinförsdärför detföreslårUtredningenbrottet.över att en
detbrottsskadeersättningförskotteraBrottsoffermyndigheten att om

föreliggerersättningbehovskadelidandesmed hänsyn till den av
brottsskadelagen.itilläggföranledersynnerliga skäl. Förslaget ett

förFörsäkringarpromemorianframgårförsäkringarVad gäller av
och villa-samtliga hem-personskada bilaga 10brottsoffer vid att

innehållermarknadensvenskaförsäkringar säljs den ettsom
flestabrott i detill följdpersonskadoröverfallsskydd täcker avsom

sådantharbefolkningenfall. innebär cirka 95Det ettprocentatt av
mäste bedömasutredningenenligtförsäkringsskydd, vilket som

förkostnadenpåpekaskandetta sammanhangtillfredsställande. I att
ingår1989:620socialtjänstlagenoch 6 b §§hemförsäkring enligt 6

tillgodosekantill inteden harförsörjningsstödi det s.k. rätt somsom
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tillgodosedda.få demsina behov eller på sättannat
Brottsoffermyndighetenärenden hos ersätt-En stor avsergrupp

Överfallsskyddet gällergrund våld i hemmet.ningsanspråk av
försäkring. Dettaomfattasnämligen inte mellan dem av sammasom

omfattaskvinnomisshandel intefallinnebär bl.a. mångaatt avav
skadordennaförsäkringsskyddet. söka regleraAtt typ genomav

i principförsäkringsbranschenprivata försäkringar varaanses av
gällaöverfallsskyddetbl.a.omöjligt. har anförts ärDet attavsettatt

försäkringarför sådanapremiernaför utifrån kommande attangrepp,
ersättningen skulleutbetaladealltför och denskulle bli höga att

bakgrund dettatillgodo. Motgärningsmannenkomma även anserav
försäkringslösningarlämpligtutredningen det inte är attatt genom

utgå i formfår i ställetErsättningenreglera dessa skador.söka av
betalasjälv kanintegärningsmannenbrottsskadeersättning när

skadeståndet.
Brottsoffermyndig-ärendegrupp hanterasYtterligare stor avsomen

arbetsskada.kränkning vidersättning förärenden gällerheten är som
miljoner krår 1996 cirka 5myndighetenUppskattningsvis betalade ut
frågorNågradepartementspromemoriansådan ersättning. Ii om

arbetsskador skalldiskuterasbrottsskadeersättning Ds 1997:45 om
Något slutligttillämpningsområde.från brottsskadelagensundantas

fattaspromemorian inteenligtfråga bör dockavgörande i denna
harförsäkringaroch privatabeträffande kollektivautvecklingenförrän

remissyttrandeutredningensframgår övertid.avvaktas Som aven
bedömningen iutredningendelarbilaga 9promemorian se pro-

frånundantasvidare intearbetsskador tillsmemorian, nämligen att
härvillUtredningentillämpningsområde. ävenbrottsskadelagens

inte kommerframtideni arbetet ibrottsskadorframhålla attatt, om
reglerasstället skalliomfattas brottsskadelagen utan genomav

såmåsteundantagarbetsgivaren, görasförsäkringar tecknassom av
försummararbetsgivarendrabbasskadelidande inteden attatt om

försäkring.teckna
det inomframgår10promemorian bilagaden bilagdaAv att

bl.a.frågor hariviss utbildning rörförsäkringsbranschen sker som
försäkringsbolagen ärtyderbemötandet brottsoffer. Detta attav

hargällerproblematikden speciellamedvetna sompersonersomom
Ytterligarepositivt.utredningenför brott, vilket enligt ärutsatts en

försigförsäkringsbranschen intresseraromständighet talar för attsom
krisförsäkringarbehandlingskostnads- ellers.k.brottsofferfrâgor deär

år.tillkommit senaresom
försäkringsskydddetutredningenSammanfattningsvis att somanser

tillfreds-huvudsakgrund brott iomfattar skador ärerbjuds och av
ställande.
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8 Ideella organisationer m.m.

1 Inledning

För få uppgifterin och i så fall i vilken utsträckning olikaatt om - -
ideella organisationer har någon brottsofferinriktad verksamhet har
utredningen skickat skriftliga förfrågningar till samtliga brottsoffer-ut
och kvinnojourer och riksorganisationer,deras till Frälsningsarmén,
Svenska Mansjourers riksorganisation, Svenska Röda Korset, Rädda
Barnens riksorganisation, Riksförbundet BRIS till samtliga stiftsamt
inom Svenska kyrkan. kanDet Stödcentrum incestnämnas även mot
har informerat utredningen sin verksamhet.om

En sammanställning förfrågningarna brottsoffer-tillav svaren
och kvinnojourer finns med bilaga 6.som

Utredaren och sekreteraren har gjort studiebesök hosäven
Brottsofferjourernas riksförbund BOJ och brottsofferjour hossamten
Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige ROKS och tre
kvinnojourer. Det kan utredaren och sekreteraren haräven nämnas att
deltagit i flera seminarier och liknande har anordnats BOJ.avsom

för VågaRepresentaner BOJ, ROKS och Föreningen Värna
Varandra Riksorganisationen brott ingår i den referensgruppmot-

knuten till utredningen.ärsom
Brottsoffermyndigheten har gjort kartläggning projekt ochaven

forskning vilkapå brottsofferområdet i syfte få kännedomatt om
insatser förför människor har varit brott. Igörs utsattasom som
denna kartläggning ingår många projekt bedrivs de ideellasom av
organisationerna. Kartläggningen finns redovisad i länsvisa rapporter.
Det har också kart-skett sammanställning och utvärderingen av
läggningens Brottsofferrnyndighetensresultat finns presenterad isom

Brottsofferarbetet i Sverige kunskapsöversikt Rapportrapport en-
1997: 1

det följande redogörs för organisationers arbete påI olika ideella
brottsofferområdet. Tyngdpunkten ligger brottsoffer- och kvinno-
jourernas verksamhet redovisas.där lokal verksamhetäven
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Brottsofferjourema8.2

Allmänt

och bestårår 1988bildadesriksförbund BOJBrottsofferjourernas av
målsättninghaftFörbundet harbrottsofferjourer.100 lokaladrygt som

det måletpolisdistrikt ochvarjebrottsofferjour ifinnsskalldetatt en
elvauppdelade iår 1995. Jourernahuvudsak under äruppfylldes i
harregionsamordnare,regionoch inom varjeregioner utses somen

förbundet.ochbrottsofferjourernamellansamordningsfunktionen
medlemmarAntaletföreningar.ideellaorganiseradeJourerna är som

Vid00071996 tilluppgick årriksförbundet närmarei personer.
till cirka 7 400.ökatmedlemmarantalet1997 hadeutgången ärav

stödpersonerarbetandeantal ideelltbestårbrottsofferjourEn ettav
Stödpersonernasamordnare. ärellerbrottsofferassistentsamt en

kanEnligt BOJutbildning.speciellfårutvalda ochnoggrant en
följande,enligthuvudsak beskrivasuppgifter istödpersonernas

hand lyssnaförstaoch ibrottsoffrenkontakt medpersonligtaatt-
bekymmer,ochupplevelserkänslor,formulera sinademoch hjälpa att

sårådgivningochsamverkanfortsattkontakter förupprätthållaatt-
erforderligt,bedömslänge detta

aktuellainförrättegång ochinförstöd och informationlämnaatt-
och institutionermyndigheter samt

expertisfrånförmedla hjälpellerhänvisa tillvid behov avatt-
sakkunnigellermedicinskpsykologisk ellerjuridisk,social, art annan

nödvändig.hjälp kan varasom
cirkastödpersoner,10 och 15mellanfinnsbrottsofferjourvarjeI

iskerstödpersonernaGrundutbildningeni landet.600 totaltl av
studiecir-skefortbildningregi kanoch i BOJstudiecirklar genom:s

Stödpersonernastudiebesök ettseminarier ochklar, avgerm.m.
tysthetslöfte.skriftligt

och hari jourenfunktionsamordnandeBrottsofferassistenten har en
stödperson.kontakt medfårbrottsoffrettilluppgifttill attatt ense
från det24 timmaretableras inom attkontakt börMålet är att en

harkontaktönskemålelleruppmärksammatsharhjälpbehovet om
med allmän-för kontaktenocksåskallAssistentenframställts. svara

slussavid behovoch andrapolismyndighetenheten, samtresursorgan
socialtjänsten,professionell instans,vidare tillbrottsoffer rätt t.ex.

flestam.fl. Deförsäkringsbolagmottagningar,psykiatriskakuratorer,
brottsofferassi-någonanställamöjlighetbrottsofferjourer har inte att

arbetandeideelltuppgifternautförsjourerVid dessastent. enav
finnsnärvarandefördär detbrottsofferjourerVid desamordnare. en

bidrag.kommunalafinansieringenbrottsofferassistent sker genom
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har uppgift i samhällsdebatten verka förBOJ även att attsom
brottsoffrens planetbehov tillgodoses. Förbundet skall på det centrala
också till utveckla samarbetet med myndigheter och organisatio-attse

ochmedverka till god utbildning stödpersonersamtner en av
Ävenfunktionärer på olika nivåer. den brottsförebyggande verksam-

heten viktig uppgift för BOJ.är en
har roll och bl.a. förBOJ övergripande och samordnandeen svarar

utbildning föreningsteknik vidare-medlemmarna i allmän samtav
deutbildning stödpersonerna. En uppgift också stödjaär attav annan

för kunnalokala jourerna i deras utveckling. Bl.a. arbetar BOJ att
förutsättningarerbjuda brottsofferjourerna möjlighet utifrån lokalaatt

initiera brottsförebyggande verksamhet.en
brottsoffer-kontakter medUnder år 1996 skedde 54 000nämnare

jourerna. cirka 500 självaAv dessa kontakter det 16var personer som
Resterandekontakt med jourerna via telefon eller besök.tog genom

brottsofferkontaktatkontakter har skett jourerna haratt genomgenom
telefon knappt 000. 22 000drygt 25 500 eller brev 12 Drygt

år 1996.har handlagts olika brottsofferjourerna underärenden vid de
Ärendena förekomman-omfattar olika brott de vanligasttyper av men

Hembesök hosde misshandel, stöld inbrott, och olaga hot.är
fall. knappt 5brottsoffer har 1996 skett i 2 000 Iunder år närmare

brottsoffretföljt medhar jourerna haft kontakt med eller000 ärenden
följttill drygt 500 fall har stödpersonermyndigheter och liknande. I

brottsoffermed vid rättegången.
500 000från brottsofferfonden medBOJ fick under år 1994 medel

från fonden medkr. Under år 1995 erhöll BOJ bidrag sammantaget
bidrag till den löpande verksam-000 kr, 200 000 krl 526 1 varvarav

år projektbidragbrottsofferjourer lämnadesheten. Till enskilda samma
bidrag till BOJsammanlagt Fonden lämnade år 1996med 396 000 kr.
organisations-000 000 kr utgjordesmed 2 365 000 kr, 2 avvarav

år fick deUnderbidrag till den löpande verksamheten. samma
BOJ fåttkr. Under år 1997 harenskilda jourerna bidrag med 457 600

000 till550bidrag från fonden med 1 800 000, 1sammantaget varav
enskildaorganisationsbidrag.löpande form Deverksamhet i av
enskildaår bidrag med 582 450 kr. Dejourerna fick under samma

bidrag från kommunerna.brottsofferjourerna får olika omfattningi
med stöd medelbrottsofferjourerna bedrivs vissa projektInom av

vittnesstödet i Växjöfrån exempelbrottsofferfonden. Som kan nämnas
avsnitt 4.6.6.Luleå, ioch tingsrättsprojektet i presenteratssom

verksam-Växjö redovisas nedan derasBeträffande brottsofferjouren i
het i övrigt.
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Brottsojjferjouren Växjöi

polisen.initiativ Jourenstartade påBrottsofferjouren i Växjö av
år 1992.gång underkom iverksamhetenbildades år 1991 och

ålder varierar150. Medlemmarnasuppgår till cirkaMedlemsantalet
Vid jourendock.kvinnor domineraräldre ochmellan 25-75 år;

vecka.halvtidpå varannanarbetar två assistenter
stödpersoner,nämligenha ben,verksamhet kanJourens sägas tre
verksamhetenpå utvidgaplanermedling. Man harvittnesstöd och att

till brottslingar.anhörigatill ävenatt avse
främstDenarbetar fyramedlingsverksamhetenI avserpersoner.

juridiskabrottsoffren oftaochkriminella ungdomar är personer.
följervanligt deintestödpersoner. Detungefär 15har ärJ attouren

vid ungefär 25dettaskeddeUnder år 1996rättegångar.med vid
målsägandebiträdeochbåde stödpersonförekommertillfällen. Ibland

mål.i samma
tillpositivmycketbrottsofferjourenenligtPolisledningen är

fungerar bra.polisenmedkontakternabrottsofferverksamheten och
vissatjänsteföreskrift skickaskall enligtPolisen typer av an-en

ej incest,sexualbrottmisshandel,gällertill jouren. Detmälningar
Även gälleranmälningarofredande.tillgreppsbrott ochhotbrott, som

till jouren. Jskickasför brottblivitäldrefall där utsatta ourenpersoner
inteRutinAnmälningsRationellRARspeciellt utdragfår ett somur

meningjourensskulle enligtuppgifter. Detsärskilt mycketinnehåller
dockkanupplysningar. Dettaytterligarefickönskvärt om manvara

underhandskontakter.ofta lösas genom
skrivelseskickarpolisenunderrättelsen frånfåttjourenNär man en

neutralt kuvert.iför brotttill denoch broschyr ettutsattssomen
drabbadeSaknar denringerutskicketdagar efterNågra upp.man

på-alla uppskattarprincipskrivelse. Isärskildskickastelefon en
ytterligarehjälp ellernågonvill hade interingningen även om

kontakter. Det3-4 ärföranledabrukar"normalärende"kontakt. Ett
drabbadehjälp demycketoch hurvilken hjälpmycket olikaemellertid
samtals-tilltidenhälftengår ungefärUppskattningsvisvill ha. av

kontakterhjälp frågormed praktiskahaövrigt vill folkterapi. l som
tolkar.medInvandrarbyrånbehov bidrarVidförsäkringsbolag.med

Älmhult, MarkarydochLjungbyområdetiBrottsofferjourerna
Växjö.itill jourenkoppladetelefonersinahasamverkar attgenom

respektive jour.tillvidaredem sedanhänvisarAssistenten
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Kvinnojourerna8.3

ROKSRiksorganisationen för Kvinnojourer Sverigei

och ROKSSverige bildades år 1978De första kvinnojourerna i
iingick kvinnojourertillkom 1984. Vid utgången år 1996 111år av

ROKS medlemmar uppgick till 6 112.och antalet
organisa-obunden, ideellpartipolitiskt och religiöstROKS är en

för kvinnorsförtryck kvinnortion, verkar våld och samtmot avsom
ROKSplan samhället.frigörelse och jämställdhet på alla i attanser

andra sexuellavåldtäkt, incest ochkvinnomisshandel, könshandel,
de konsekvensernatillsammans med pornografi, ärövergrepp, yttersta

opinions-Organisationen bedriverkvinnoförtrycket i samhället.av
bevakar ROKSVidarevåld förtryck kvinnor.bildning ochmot av

till uppgiftharolika utredningar, fungerar remissorgan attsamtsom
kvinnojourernasbedrivs inomför forskninginitiera och verka att

intresseområden.
slag. Maninformationsverksamhet olikaROKS sigägnar av

studiebesökskriver informationsmaterial, är utesamtemoteget tar
bevakari landet. ROKSinformerar föreläser ävenoch och runt om

ideltar vidareOrganisationenpressarkiv.media och har ettett eget
arbetarorganisationerandrainternationellt samarbete med motsom

kvinnor.misshandelmäns av
ochanslutna jourernaför defungerar samordnareROKS gersom

lokala jourernabl.a. utbildning. De äri formdessa service av
målsättningar.ochstadgarekonomisjälvständiga med samt egnaegen

kvinnojourrörelsen. Deheltidstjänster inomfinns cirka 75Det
medarbetari jouren. Manofta varit aktivakvinnor anställs harsom

ideella inslagetideella detprofessionella och detbalansera detatt -
viktigt.anses

någotupppgiftenligt derasdock ärEnligt statistik från ROKS, som
år 1996.underhjälp hos jourernakvinnorbristfällig, sökte 9 338

bott påoch barnkvinnorår uppgick antaletUnder nätter somsamma
likadetantalet boendeVad gäller nästankvinnojourerna till 45 484. är

kan inteKvinnojourerna269.079 kvinnor 1många barn 1 tasom
måste kunnakvinnornamissbruksproblem eftersommedkvinnoremot

jouren.följa regler finns vidde som
Kvinnofrid,i Operationfrån börjanROKS har medverkat som

harOperationenlänsstyrelsen.och ledsomfattar Stockholms län av
anordnatsen-har detochrunder oktoberpågått sedan vårens 1997 stor

operatio-inför000 poliserutbildades lannonskampanj. Under våren
dagpROKS harhalvROKS försvaradeden utbildningenAv ennen.

nekatsutbildningi Polishögskolansförsökt fä deltatidigare att men
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detta. På vissa ställen, i Uppsala, förekommer det dock attt.ex. man
från kvinnojouren informerar polisen.

upplysningskampanjI februari 1998 har ROKS anordnat meden
bl.a. och affischer våld kvinnor. För den kampanjenmotannonser om

fått 000 kr från Arbetsmarknadsdepartemen-har bidrag med 500man
från LO. sambandoch Socialdepartementet. har stöd IMan äventet

för hjälpsökande.med kampanjen inrättades 020-nummerett
jourerna kräver kvinnor vill aktiva iDe lokala deatt varasom

vanligt utbildningenjouren genomgår viss utbildning. Det är atten
samverkar länsvissker i form studiecirkel. Kvinnojourernaav en

och få bidragmöjlighet till samordna utbildningarvilket attattger
utbildning regionalt.från landstingen. ROKS lägger viss Innanäven ut

kommit sinkvinna blir aktiv i kvinnojouren måste hon ha egenuren
sållar bland demnågon sådan har funnits. Jourernakrissituation om

lämpliga sitta jour.går utbildningen. Alla kvinnor inteär attsom
utbildningens slut.Oftast slutar de inte lämpliga föreärsom

kr år från Social-Sedan år 1993 har ROKS tilldelats 3 miljoner per
fördela på de lokalaorganisationen skalldepartementet vilket belopp

det s.k. tremiljoner-jourerna till projekt och utvecklingsarbete
år 1996 1,2verksamheten fick ROKSprojektet. Till den löpande

kr från dåvarandefrån Socialstyrelsen och 300 000miljoner kr
civildepartementet.

500 000 kr.år 1994 bidrag medFrån brottsofferfonden fick ROKS
År kr. enskildatill 000 De1995 uppgick bidraget från fonden 300

kr.179 600fick år bidrag medkvinnojourerna sammantagetsamma
År enskildamedan demed 300 000 kr1996 fick ROKS bidrag

år 1997från fonden. Underfick 900 585 kr i bidragkvinnojourerna
enskildakr och defått från fonden med 549 400har ROKS bidrag

kr.jourerna med 1 450 250
lokalatill debidragenstår för den delenKommunerna stora av

22 miljonerkommunerna medjourerna. Sammantaget bidrog närmare
lokalasvårare för deenligt ROKS blivit alltkr under år 1996. Det har

få från kommunerna.jourerna bidragatt

RiksförbundSveriges Kvinnojourers

hade begärtkvinnojourerår 16Riksförbundet bildades 1996 somav
förbundet bildadestill detutträde ROKS. Anledningen att varnyaur

kvinnorriktasfrågan våldfrämst viljan arbeta med motatt somom
har erbjudit. Ivad ROKSbredare perspektivoch barn änettur

och hadekvinnojoureroktober 1997 bestod förbundet 18 samman-av
medlemmar.knappt l 000taget
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detlika upprördaförbundet i allmänhet minstEnligt övermänär
Förbundet villför.våld och förtryck kvinnor och barn utsättssom

kraftermed dekraften samverkatillvarata den att somgenom
ochförbundet uppmärksammai likhet meduttrycker vilja atten

fullvärdig medlem iSomminska våld kvinnor och barn.mäns mot
stödmed-ansluta sig ochförbundet i Sverigekan kvinnojourerna som

enskildaorganisationer ochockså andralem välkomnas personer,
såväl kvinnor.män som

ideell partipoli-följande. Förbundetstadgarna bl.a.l är enanges
självständiga kvinnojsammanslutningoch religiöst obundentiskt ou-av

arbeta utifrånoch skalldelar förbundets grundidéeri Sverige,rer som
kvinnor ochöverordningvåld, dominans ochinsikten mäns motom

arbetsliv ochi familj,underordnade ställningbarn kvinnorssamt
brister ochsynliggöraverkasamhälle. Förbundet skall attgenom

frågor. För-hanteringen dessabeträffandeföreslå förbättringar av
såväl lokalt,forskningkunskapsbildning ochvill vidare främjabundet

informationoch spridainternationellt i sådana frågornationellt och om
särskiltoch arbete. Mankvinnojourernas kunskaper att upp-avser

utsatthet.sprida kunskap barnsmärksamma och om
Social-kr frånförbundet 100 000verksamhetsåret 1997 erhöllFör

styrelsen.

lokala kvinnojourernaDe

kvinnojourernaslokalabeskrivning deallmänNedan följer aven
VåldSocialstyrelsensibeskrivitsverksamhet den har motrapportsom

tioverksamhetenkartläggningi kriskvinnor och män aven-
CaringjordKartläggningen1997.kvinnojourer och mansjourer är av

och kommerSkönsdalsinstitutetvidChristine BenderHolmberg och
våren 1998.Socialstyrelsen underpublicerasatt av

spridninggeografiskmedkvinnojourerkartläggningen ingår sjuI
olikheterradmånga likheterhar ävenSverige. Jourernaöver enmen

främstLikheternaskiljer sig åt.arbetsvillkor ärderasgör att avsom
tillmedan olikheterna över-karaktärkunskapsmässigarbets- och

fåproblem, svårigheterekonomiskavägande delen handlar att nyaom
skillnader. Fyraideologiskadeloch till vissaktiva till jourarbetet av

KvinnojourersSverigesROKS och imedlemmar ijourerna är tre
Riksförbund.

kvinnojour harsökerkontaktar ellerflesta kvinnorDe upp ensom
Misshandelnvåld.våld eller hotpsykisktför fysiskt ochutsatts om
vågarintekvinnormångamisshandeleller hotet stannagör attom

Trakasserier frånboende.skyddatflyr tillkvar i hemmet ett enutan
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till kvinnornavanlig orsaksamboföre detta eller är atten annanman
Även förkvinnorkvinnojouren.hjälp och skydd hossöker utsattssom

utnyttjade i sinsexuelltblivitöverfallsvåldtäkter och kvinnor som
hjälp.för stöd ochkvinnojourernasökerbarndom upp

rådjouren försökermisshandladehar blivitKvinnor även uppsom
för få hjälpochumgängestvistervid vårdnads- ochoch stöd attatt

vanligtEkonomiska svårigheter ärgenomföra skilsmässa. etten
med jourerna.kontaktsökerför de kvinnorföljdproblem som

rådgivning till deochpersonligt stödarbetar medJourerna att ge
tvingasjourernajouren. Omeller borringer, besökerkvinnor som

dehänvisarplatsbristgrundkvinna påhjälpsökandeavvisa aven
socialjou-ellersocialtjänstenkvinnojour, tilloftast tillhenne annanen

flestaregi. Dekyrkansboende ialternativteller t.ex.ett annatren
medellermissbruksproblemmedkvinnorintejourer kan ta emot

vidare.hänvisa demförsökerproblempsykiska attmen
övernattnings-harjourernajourverksamhetenGrunden för är att

övenattningsplatserAntaletboende.skyddatkan erbjudaplatser och ett
påjourverksamhetsindel jourer harvarierar. En Öppnajourerna

påboendetskyddadeadress och det annan.enen
sitt liv. Detvill ändrasjälvpå kvinnanbyggerarbeteJourernas att

skaför hur stödetavgörandevilja ut.alltid kvinnans ärär sesomegen
kontaktkvinnor.s.k.arbetar medFlera jourer

olikaoch besökakontakt medkvinnornahjälperJourerna att ta
fåpolisanmäla ochhjälp medvill hadel kvinnormyndigheter. En att

medrättegång. Kvinnorkommandestöd underpsykologiskt en
socialtjänsten.medkontaktenstöd ikan behövaekonomiska problem

vanligtvisjourernaadvokathjälp kanochfinns psykolog-behovNär av
kartläggningdennajourerna ikontakter. Ingenordna detta avgenom

verksamhet för barnen.speciellnågonde harattuppger
finnstillgänglighet. Detpå högarbete byggerKvinnojourernas en

kontakt medikommaalltid skamisshandlade kvinnorsträvan atten
tillgänglighetenHur ärden.de har behovkvinnojouren när av

jourernasberoendeför denvilka äruppbyggd och avsom ansvarar
anställdmedanställda. Jourerfrivilliga ochantaletekonomi och

Även devardagar.dagtidundervanligtvis nåspersonal kan
det intedagtid. Närjourenibland möjlighetfrivilliga har att vara

telefonsvarare,nås viadenpå kanfrivilliga jourenfinns personal eller
jourere-mail. Samtligajour viafax eller påmobiltelefon, som en

dagligen.flera gångerellertelefonsvararenlyssnar enav
oftadessutomsocialtjänst harpolis, sjukvård ochPersonal inom

vid akutaringade kanaktivas hemnummertillgång till de som
efterochanställdnågonfinnsdär det intePå de jourerärenden.

jourkvinnornaaktivadedelarövriga jourerna,kontorstid de upp
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mellan sig.telefonjoursarbetet
offentligafinns utlagdainformationsbroschyrerKvinnoj ourernas

ochtelefonkatalogenifinnstelefonnummerderasinstitutioner,
lokaltidningarna.verksamhet isiniblandjourerna annonserar om

sprida in-verksamhet tillutåtriktadebidrar jourernasVidare att
deras existens.och kunskapformation om

Dekvinnojourerna.påbasenarbetande kvinnornafrivilligt ärDe
antaletochmedlemmar14025 ochhar mellanäldre jourernasex

drivsjourerkvinnor. Dessa3 och 24varierar mellandessaaktiva av
organiseradsjunde jourenföreningar. Den är ettideella somsom

imedlemmaranställdabestår fyra ärochkooperativ trevaravav
i sinstödkvinnorkallasvadharjourernaFyrajouren. somav

aktivt ideltarintemedlemmarStödkvinnorverksamhet. är som
inforrnationsarbete,formiibland insatserjourarbetet, gör avmen som

i destödkvinnorAntaletarbete.administrativtellerstyrelsearbete
fyrtio stycken.tillkvinnafrånvarierarjourernaaktuella uppen

iaktivtvill arbetakvinnordekräverflesta jourernaDe att som
Dennakvinnojourskunskap.utbildning igårjourverksarnheten en

ochkunskappâoch byggersjälvajourernautbildning arrangeras av
ROKSEnsedanjourernasamlatserfarenhet starten. avsom av

kvinnojourskunskapsut-material tillutvecklauppgifterfrämsta är att
organisationen.ividareutbilda medlemmarnaochbildningar att

Även depersonal.anställdharundersökningenijourernaFem av
samtligakravkvinnojoursutbildning. Det äranställda har attett som

samladejourernasideella haranställdasåvälarbetar jouren som
kvinnomisshandelbakommekanismernakunskap gemen-som enom

ideella ivarittidigareharde anställdaFleragrund i arbetet. avsam
insatser.frivilligaanställda göraoch fortsätterjouren även attsom

de flestaharmedför dedagtid. Dettaoftastanställda arbetar attDe
detdelutfördemyndigheter,olikamed storkontakterna att aven

kvinnor-boendeför detillgängligafinnsoch deutåtriktade arbetet att
föroftadehararbete attdettabarnen. Förutomoch ansvarna

fungerar.jourenadministrationen
ioch barnkvinnorvåldkunskapspriderKvinnojourerna motom
ideltarDearbetsplatser.ochskolorutbildningar,medsamband

varje årKvinnojourernaföreläsningar. tarseminarier samt arrangerar
bedrivsstudenter. Detenskildaochstudiebesökemot avgrupperav

ochinsändaredebattartiklar,i formarbeteopinionsbildandeockså av
politiker.uppvaktning av

fått sinafemharkartläggningeniingårsjude jourerAv som
anslagenkommunalaI deåren.nedskurna de sistaanslagkommunala

hyreskostnaden. Förutomeller delarflesta fall hyraningår i de av
kranskom-frånbidragfår två jourerden kommunenfrånbidrag egna
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Landstinget bidragsgivare två fall. jouri En uppbärärmuner.
företagssponsring. Andra inkomster medlemsavgiften, privataär

fråndonationer och bidrag kyrkan.
flestaDe jourerna avgift för boendet. Avgiften varierartar ut en

dock finns avgiftberoende på skall betala. I de fall detvem som en
för den enskilda kvinnan den lågt kommunen betalarDenär satt. egna

självkostnadspris medan vanligen debiterasandra kommuner detett
dubbla.

Övrigt

ff.I propositionen Kvinnofrid 1997/98:55 60prop. atts. anges
6 miljoner kr skall tillföras särskilda kvinnogrupper. Avsikten är att

tvådessa medel skall fördelas till de lokala kvinnojourerna och deras
riksorganisationer. Enligt propositonen kommer regeringen uppdraatt

fårSocialstyrelsen fördela så de lokala jourerna 4,5attatt summan
miljoner kr och de båda riksorganisationerna miljoner kr. I1,5
propositionen vidare det viktigt kommunerna överäratt att seranges

kvinno-sina insatser för ekonomiskt och stöd tillsättannatatt ge
jourer.

8.4 Svenska kyrkan

Luleå stift

brottsoffer.verksamhet blandStiftet bedriver ingen organiseradegen
Stödperson ochvanligt diakonen ideell insatsDet är göratt somen

finns.brottsofferjourer Iibland styrelseledamot i de somsom
månad sinVilhelmina församling diakonen 5 timmaravsätter per av

stödpersonsträf-för brottsofferverksamheten ochtjänst samordning av
far.

Göteborgs stift

brottsoffer stiftet. ISvenska kyrkan har verksamhet för iingen egen
Stadsmissioneningår frånGöteborg och Uddevalla representanter

Brottsoffer-respektive Sjömanskyrkan brottsofferjourernas styrelser.i
verksamheten.jourerna har i flera fall erhållit kollektmedel för
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stiftUppsala

brottsofferinriktad verksam-vissUppsala skerSamariterhemmet iVid
inombrottsofferverksamhetkänt ingenbedrivs såvittövrigthet. I

stiftet.

stiftSträngnäs

hararbetei sittdiakonerfrämstdärenskildastiftet finnsI pastorat
stiftsnivå före-Påbrottsofferjourer.brottsoffer ochmedkontakt

omfattning.brottsofferfrâgor störremednågot arbeteintekommer av

stiftVäxjö

kyrkanSvenskastiftet.inomflerapåbrottsofferjourerfinnsDet orter
engagerad i denomfattningi olikaochellerpå sättår annatett

diakonelleroftadeltar prästjourernaverksamheten. I somen
för kyrkan.representanter

stiftKarlstads

anställda itvåbrottsofferjour deltarVärmlandsI Norra en avpersoner
Även andraiarbetstid.påjourarbetetiförsamlingarkyrkansSvensk

brottsoffer-aktiva inomkyrkanförstiftetdelar är representanterav
jourerna.

stiftStockholms

de brotts-medsamarbetestiftet har närainomFörsamlingarna ett
kommitsamarbetetinitiativet tillfall harvissafinns. Iofferjourer som

församlingen.från
brottsofferjour.tio årsedandriverNorrmalmpåFörsamlingarna en

Tvåverksamheten.iengageradediakonernafrämst ärDet avär som
anmäl-går igenomochveckagångnärpolisenträffardessa peren

NorrmalmpåboendeBrottsoffer ärområdet.brott iningar somom
församlingen.aktuellai dendiakonenmedkontaktskriftligenerbjuds

kontakt.personligvissa fallI tas
ofta in-kyrkanstadsdelarnaolika äri desinGenom närvaro

dePåberörda.människor ärdebrott och kanformerad möta somom
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flesta finns församlingsassistentskolor det eller kontakt-prästen som
På många arbetsplatser finns det kontaktpräst. Detstörreperson. en

platsnaturligt kyrkan i samarbete med gårär att resurspersonerna
in i samtal, bearbetning vad har hänt.stöd och av som

till brottsofferPå stiftsplanet frågor med anknytning itas upp
fortbildningssammanhang.

brottsoffer någon kyrkans telefon-Det förekommer ringeratt av
medmänniska. skerjourer, Jourhavande eller Jourhavande Detpräst

också samarbete med Jourhavande kurator.ett

Övrigt

år 1997 harVård- och DiakonicentrumDet kan Fogdarödnämnas att
kartläggningför genomförafått medel från brottsofferfonden att en av

brottsofferarbete inom Svenska kyrkan.

frivilligorganisationer8.5 Vissa övriga

brottVåga Varandra RiksorganisationenFöreningen Värna mot-

allmänhetenmål aktiveraOrganisationen oberoende och harär attsom
driver församhälle. Föreningenför därigenom skapa ett tryggareatt

ochGrannsamverkan brotti två projekt,närvarande huvudsak mot
Vittneshjälp.

inombrott har föreningenprojektet Grannsamverkan närmareI mot
landet kontaktpersonerbostadsområden i olika delar600 somav

ochriskerna för inbrottför öka säkerheten och minskaverkar att
skadegörelse.

Vittneshjälp,vittnesprojekt,Föreningen sedan år 1993 drivithar ett
villkoren för vittnen. Ettför förbättrai Stockholm och arbetar attman

hand följaskall i förstaantal föreningen utbildade vittnesledsagareav
information hurskall ocksåmed vittnet till rättegången. De om enge

har.försvarare och domarerättegång går till och vilka roller åklagare,
kostnadsfri förhjälpenVittnesledsagaren har tystnadsplikt och är

spridaoch tingsrättenvittnet. försöker polisenFöreningen genom
få vittneshjälp.information möjligheten attom
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brottsdrabbadeRiksförbund för resenärerSveriges

brottsdrabbadeuppmärksammabildats förRiksförbundet har att
hari världen ägtbelysa övergreppårligensituation,resenärers att var

de brotts-hjälpformoch vilkenövergrepptyp somavavrum,
den årligagrundvaldrabbade erbjudits samt att samman-av

berördamyndigheterlandsförmå respektivekunnaställningen samt
behovdels vidåtgärder,brottsförebyggandedels vidtaintressenter att

brottsdrabbadestödet till resenärer.hjälpen ochförbättra
medborgareutländskaförverkaskall vidareRiksförbundet att som

adekvatkriminelladrabbasSverige och övergreppbesöker gesavsom
hjälp.

organisationeninternationellai denmedlemRiksförbundet är
Services.för VictimForumEuropean

Svenska Röda Korset

medtid tillsammansårssedandriveri NyköpingRöda Korset ett par
brottsofferstöd.medverksamhetVuxenskolankyrkan ochpolisen, en

polisenhoshandläggaresärskild emotfinns tarDet an-somen
tillbrottsoffrethänvisasVid behovbrottsoffer stöd.ochmälningar ger

stödpersoner10-15ingårverksamhetenIorganisationerna.de ideella
fortbild-år skergångerTvåutbildning.genomgåtthar perensom

överlämnasbra. DetfungerarSamarbetetpolisen.ningsträffar hos
stödpersonerna.många fall tillsärskiltdock inte

juni 199715fram till denRöda Korsetkan ocksåDet nämnas att
drivsjourerHöglandet. DessaJönköping ochibrottsofferjourerdrev

regi.BOJ:sinu

Frälsningsarmén

verksamhet ärnågonharde inteFrälsningsarmén har somangett att
medkontaktikommerbrottsoffer,riktaddirekt attmot manmen

bedrivsbehandlingsarbeteslagolikadessa avsomavgenompersoner
påinriktatbl.a.arbetesociala ärOrganisationensFrälsningsarmén.

emotio-medungdomarochbarnproblemfamiljermissbrukare, samt
störningar.nella
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Rädda Barnen

Rädda barnen bedriver sedan år 1990 terapeutisk verksamhet för att
hjälpa barn och ungdomar under år för sexuella18 har utsattssom
kränkningar. Sedan verksamheten behand-startade har 150 barnöver
lats på mottagningen. november 1996 mottagningen cirkaI tog emot
10 barn för regelbunden behandling. vårdbehov bedömsBarnens av
någon de fyra anställda vid mottagningen. Varjeärterapeuterav som
vecka genomförs mellan 15-20 vårdtimmar.

SamhälletBarnens Rätt I BRIS-

BRIS startade år fristående, ideell organisation1971 och ärär en som
partipolitiskt och religiöst Organisationen komple-neutral. utgör ett

sintill myndigheterna. BRIS efter dela med sigsträvarment att av
ochkunskap och erfarenhet barns och ungdomars situationutsattaav

riksförbundet bedrivspå opinionsbildning. Förutom inomsatsar
detverksamhet inom fem regioner. regionenna skerInom mesta av

basverksamhet Hjälptelefon, BRIS VuxentelefonBRIS Barnens --
1996 hadebarn, information utbildning. Vid utgången årsamt avom

föreningen 3 medlemmar.271
ringa förHjälptelefon telefonlinje dit barn kanBarnens är atten

stödja dentala med någon sina probem. Uppgiften är att somom
ringer lotsa vidare till någonoch henne eller honom person som
konkret kan hjälpa till med problemet.

Brottsofferjourernas riksförbund drivitBRIS har tillsammans med
Syftet med projek-treårigt projekt, kriminalitetens offer.Barnett som

våld bearbetan-erbjuda blivit indirekt drabbadebarntet att avvar som
för uppmärksammade stödsamtal och fram informationsmaterial attta

lever iberörda på Målgruppen barnbarnens behov.parter var som
inbrott,familjer kriminellahar drabbats övergrepp t.ex.somsom av

Ävenvåldtäkt.gatuvåld, mobbning på arbetsplats ochoprovocerat
familjemed-våld mellanbarn vistas i familjer där det förekommersom

lemmarna projektet skulleingick i målgruppen. Tanken attvar
fickskrift utifrån de erfarenheteri pedagogiskutmynna man aven

kriminalitet.indirekta offer förstödsamtal med barn/ungdomar som
utvärderades under vårenProjektet inleddes i januari 1994 och

offer,kriminalitetens1997 Cecilia Gullberg, Rapport, Barn som
docksamarbetsprojekt mellan BOJ och BRIS, 1997. Det ettvar

stödsamtalen,problem rekrytera tillbarn/ungdomar trots storaatt
någoninformationsinsatser. underlag för utarbetaDet saknades att

pedagogisk skrift.
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incestStödcentrum mot

stöduppgiftviktigasteoch dess ärår 1981bildades attFöreningen ge
sexuellaeller andraför incestharhjälp kvinnoroch utsattssom

finnsROKS,tillanslutenFöreningen,i barndomen. ärövergrepp som
hari Sverige. Manmedlemmarharcentrala Stockholmi runt ommen

finns förvilkasamla informationmålsättningen att somresurserom
behov.vidvidarekunna hänvisalandet ochiincestutsatta

tillmöjligheterochrådgivningindividuellerbjuderFöreningen
Enledarleddaochi självhjälps-bådebearbetning annangrupper.

sexuellakunskapsamlauppgift för föreningen ärviktig att om
förMålgruppernavidare.kunskapenspridaochövergrepp att

för sexuellavaritharhuvudsak kvinnorinformationen i utsattaär som
arbetei sitt möteroch utsattai barndomenövergrepp personer som

andraochsjukhusmyndigheter,informeravillkvinnor. Man även
tillbidrakanorganisationervårdinrättningar, skolor samt som

studiebesök.Föreningenkvinnor.stödet tillförbättra emottarutsatta
Övrig tidvecka.dagarnågratelefonjourharFöreningen peren

1996årUnderlämnas.meddelande kantelefonsvarare därfinns en
människormedkontakthaftoch/ellersöktsföreningenhade per

förtidbokamöjlighetfinnstillfällen. Det etttelefon vid 4 475 att
283komår 1996Underanställda.demed någonpersonligt besök av

verksamhet inteföreningensbesök.sådant Ompåkvinnor passarett
tillmöjligheterandraoch rådinformationhjälpsökerden omgessom

bearbetning.
uttryckavillför dembildgruppFöreningen även somenarrangerar

medlemsmöten,ordnasord. Vidaremedsig på sätt änett annat
föreningensutkommerårgångerkurser. Fyrasommarläger och per

informationsbroschy-fleraframställtFöreningen harSpegeln.tidning
brottsofferfonden.frånhjälp bidragmed avrer

BrottsojferFöreningen

Älvdalen, och1997augustigrundades isitt iharFöreningen, sätesom
föreningensstadgarnaIobunden.och religiöst attpolitisktär anges

stöd frånfå bättreskallbrottsofferförverka ettsyfte är attatt
Föreningensrättigheter.brottsoffrensstärkasamhällets sida attgenom

samhället görattitydförändring i attförverkamål är somatt en
föreningenskallstöd. Bl.a.effektivareochbrottsoffer får bättreett

skade-skäligamålsägandebiträde ochtillbrottsoffersförverka rätt
brottsofferstadgarnaenligtkanföreningenistånd. Medlemmar vara

föreningen.stödjavilleller somenvar
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för frivilligtForum socialt arbete

ändamålForum för frivilligt socialt arbete ideell föreningär en vars
främja det frivilliga sociala arbetet i Sverige främstär attatt genom

stödja medlemmarnas arbete inom omrâdet. Föreningen, startadesom
sin verksamhet således paraplyorganisation skallår 1993, är somen

frivilligorganisa-tillvara kraften inom de socialaochta engagemanget
tionerna för samverkan, utveckling ochsamt gemensamvara en arena

socialt arbete.diskussion mellan engagerade i frivilligtalla ärsom
forskning ochuppgifter enligt stadgarnaFöreningens är att genom

metoderna för frivilligtpraktisk lokal försöksverksamhet utveckla
förståelsen för detsocialt arbete, utveckla kunskapen ochatt om

frivilliga utbildning och kunskapsstöd främjasociala arbetet, att genom
främjafrivilliga sociala arbetetledarskap inom det samt attett gott

centralaerfarenhetsutbyte medlemmarna och mellan dem ochmellan
organisationer.och lokala myndigheter respektive internationella

kyrkliga organisationFullvärdig medlem kan den ideella förening,
ansluter sigstiftelse frivilligt socialt arbeteeller bli, bedriver samtsom

återfinnstill föreningens ändamål. Bland föreningens 20 medlemmar
Frälsnings-bl.a. Diakonistiftelsen Samariterhemmet,BRIS, BOJ,

församlingsnärrmd,armén, ROKS, Rädda Svenska KyrkansBarnen,
Våga VärnaSvenska Röda och Riksorganisationen brottKorset mot -

Varandra.
fårförsta åren. NuStaten finansierade verksamheten de tre

visst organisa-projektmedel. fårorganisationen söka Man även ett
tionsbidrag från Socialstyrelsen.

England och WalesbrottsofferstödiVictim Support -

cirka 400finnsVictim startade år 1974 i Bristol. DetSupport nu
fungerarbrottsofferjourer. DeVictim Support schemes, dvs. lokala
till denmedlemsavgiftsjälvständigt ingår i och betalar enmen

och hjälpfår utbildning, materialnationella organisationen. De annan
ochsjälva sin rekryteringdärifrån. lokala jourerna sköterDe

debestår cirka 000organisationen helhet 14 personer varavavsom
avlönas500-600 anställda ochallra flesta frivilliga. ärär av

brottsofferfrå-Office, förInrikesdepartementet, Home ansvararsom
nationella organisatio-till denOffice statligt bidragHome ettgor. ger

enheterna. Dessamellan de lokalai sin fördelar bidragettursomnen
får fall kommunala bidrag.i vissa även

brottsoffret till VictimochPolisen lämnar uppgifter brottetom
sig det.offretvid flesta brott inteSupport de motsättertyper omav
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Våldtäkt och incest undantagna. Det finns överenskommel-ärm.m. en
polisen skall informera offret Victim Support. Offretattse om om

kontaktas sedan Victim besök, telefonsamtal ellerSupportav genom
brev beroende på brottet och vilka finns.resurser som

Den nationella organisationen ställer krav på de lokala jourerna,
framför allt vad gäller utbildningen de frivilliga. Det behövs vissenav
kontroll för organisationen, ekonomiskt beroende Homeäratt som av
Office, skall framstå trovärdig.som

Som framgår redogörelsen brottsofferjoursrörelsenär merav ovan
utvecklad i England och Wales och har betydligt högre statligt stöd än
här. beror troligen på den har funnits längre i EnglandDetta att men
kanske framför allt på de ideella organisationerna tradition haratt av

Vidaremycket betydelse det gäller socialt arbete. harnärstoren man
lagstiftning här.i England inte brottsofferstöd somsamma genom

Bl.a. finns någon motsvarighet till målsägande-kan det intenänmas att
för brott-biträde och möjligheten få skadestånd inomatt att ramen

målsprocessen begränsad." Behovet frivilligorganisationerär av som
hjälper brottsoffer framstår därför i England och Wales änstörresom
här.

8.6 Utredningens förslagöverväganden och

tillviktigt komplementDe ideella organisationerna utgör ett
krcirka miljonersamhällets stöd brottsoffer. Det tillskott 7om

brotts-brottsofferfonden kommer få höjningenatt avsom genom
arbetarofferavgiften tillföras de ideella organisationerbör som

anställningbrottsofferinriktad förmed verksamhet t.ex. av
organisationer börbrottsofferassistenter. Samarbete mellan olika

premieras.

gällerviktig funktion detDe ideella organisationerna har när atten
uttalats fleratill brottsoffren. harkomplettera samhällets stöd Detta

brottsoffer- ochbeträffandegånger justitieutskottet, främstav
bet.och kvinnojourerkvinnojourerna. betänkandet våldsbrottI om

mångaverksamhet ijourernas1989/90:JuU5 28 attangavss.
under-brottsförebyggande. Utskottetavseenden måste rentses som

värdefullt socialt ochutfördeströk också jourerna i övrigtäven ettatt
har vidare istöd. Utskottetstödjande arbete förtjänar samhälletssom

budgetåret 1997rättsväsendet förbetänkandet angående anslaget till
brottsoffers behov bl.a.ff.bet. 1996/97:JuU1 80 uttalat ettatt avs.

från polisen,åtgärderalltid kan tillgodosespersonligt stöd inte genom
i dagbehövsoch de frivilliga insatsernaåklagarna och domstolarna att



organisationer250 Ideella 1998:40SOUm.m.

brottsofferjourer-ochkvinno-tidigare. Vidarekanske än attangesmer
stödet tilldet handlarochviktig funktionhar utgör, när omna en

socialatill samhälletskomplementvärdefulltenskilda ettpersoner
utförkvinnojourernabrottsoffer- ochocksånätverk. uttalas ettDet att

och utskottetolika formerstöd iförtjänarvärdefullt arbete attsom
brotts-erhåller bidragfortsättningsvisutgår från jourerna ävenatt ur

i betänkandetuttalandenliknandegjortUtskottet harofferfonden.
1998 bet.budgetåretförrättsväsendettillangående anslaget

s.78.1997/98:JuU1
avsnittethar iuppfattning,utskottetshelt delarUtredningen, som

tillföras ytterligareskallfondenföreslagitbrottsofferfonden attom
organisationerna.de ideellatillförasmedel skallmedel och dessaatt

föreslagit ökasutredningenvadskall enligtFondens genomresurser
fondenbidragochtill 500 krfrån 300 krbrottsofferavgiften höjsatt ur

kravverksamhetlöpandetillkunna lämnasfortsättningenskall i utan
kommersådan höjningskäl. Genomsärskildadet föreliggerpå att en

organisatio-ideellaår tillföras decirka miljoner krytterligare 7 attper
nema.

tilltillskottetföreslagnahur dethärefter fråganUtredningen tar upp
användas.skallorganisationernade ideella

brottsojferassistenteranställdaFler

organisatio-ideellaför deredogörelsernalämnadeframgår deDet av
så denbemannadehålla jourernasvårthar attatt somattnerna man

såledesframstårkontakt. Detpersonligfå direktdit kanvänder sig
generelltKvinnojtillgängligheten ökar.angeläget att synesourernasom

finnsdetbrottsofferjourernatillgänglighet attbättreha än genomen
närvarande 75förkvinnojourerna,anställda hosbetydligt fler

Bådebrottsofferjourerna.hosjämföras med 25heltidsanställda att
ytterligarebehovemellertidharkvinnojourerbrottsofferjourer och av

brottsofferassistenter.anställda
brottsofferjourfördetutredningenframfört tillBOJ har attatt en

detnödvändigtacceptabeltkvalitativt sätt ärfungera på attskall ett
brottsofferassistent.anställddvs.sarnordningsfunktion,finns enen

löpandedenförpraktisktharBrottsofferassistenten ett ansvar
tillgänglighet förökadinnebäranställningenverksamheten och

brottsof-telefonsvarare möteroftastIdag detbrottsoffren. är somen
arbetandeideelltdeockså förAssistentende ringer.fren attnär svarar

ochhjälpamedarbetestöd i sitterforderligtfår attstödpersonerna
ochrekryteringföranställda ävenbrottsoffer. Destödja svarar

stödpersoner.utbildning av



Ideella 251organisationerSOU 1998:40 m.m.

medel för anställningEnligt BOJ bör sikt erforderliga avsättas
halvtid. Uppskattningsvis skullebrottsofferassistent hel- ellerav en

brottsof-det brottsofferassistenter fördelade på 110behövas cirka 75
ferjourer.

realistisk med hänsyn tillOm denna ambition inte anses vara
alternativ bör tillkommakostnaderna, BOJ detatt ensommenar

samordningsfunktion länsassistent. skall i principlänsvis, Denneen
anställda brottsofferassistenter-inneha uppgifter de lokaltsamma som

viduppgifter skulle länsassistenten kunna medverkaUtöver dessana.
Vidstödpersonsträffar övriga jourerna i länet.utbildning och vid de

brottsofferassistentbrottsofferjourer har någonde i länet intesom
vidarekopplas till den jourskulle respektive jours inkommande samtal

samtalenarbetsplats. Assistentendär länsassistenten har sin tar emot
ringa Assistentenoch meddelar stödperson kommer attatt en upp.

överläm-därefter stödperson vid den aktuella jouren ochkontaktar en
öppethållandet öka till 30 timmarärendet. Med länscentral kanennar

skulleMed arbetssättvecka, dvs. timmar dag. detta enper sex per
alla jourer i länet.länsassistent kunna hjälp och service tillge

bör innehasarbetsgivaransvaret för länsassistentenBOJ attmenar
ochanställda tillhör jourerna i länetBOJ för markera denatt attav

skulleplacerad. anställdainte den lokala jour där den anställde Deär
instruktioner och service. Dessutommed sådan ordning få sammaen

löneutbetalningaradministrativa fördelarskulle vinna attgenomman
skullepraktiska handledarskapetkoncentrerades till enhet. Deten

handhas respektive regionråd.av
hänsynBOJ medlänsassistenten bör enligtPlaceringen avgörasav

inteorganisationen. Dettill brottsofferassistenter finns ide ärutesom
i dag finnspå de där detlämpligt placera länsassistenten orteratt en

kan denbrottsofferassistent. lämplig placeringsortanställd En ortvara
brottsofferassistenthar sitt Finns detdär länspolismyndigheten säte. en

på denlämpligen placeraspå den kan länsassistenten i stället ortorten
brottsbalken.innevånare/flest brotti länet har flest motsom
brottsofferassistenterviktigt deBOJ har vidare anfört det är attatt
bidrag från kommu-respektive jour erhållerfinns i dag och därsom

arbetarbidrag. assistenterkan kvar med kommunalt Dessanerna vara
länsassistenterna,tjänsterna,med den lokala jouren. Deenbart nya

habrottsofferjourer ochför hela länetsskulle service och stödsvara
inte bli någon konkurrenssitt förlagt till länscentralen. börarbete Det

mellan de båda arbetsformerna.
brottsofferas-anställakostnaderna för 75BOJ har beräknat attatt

år000 krtill 25 200sistenter kan uppskattas sammantaget per om man
engångskostnader förutgår från 1998 års löneläge. Till detta kommer

Årskostnaden för000 kr.uppskattningsvis l 600viss utrustning om
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000till 7 770uppskattasenligt BOJkanlänsassistenteranställa 24att
kr.till 500 000utrustningkostnaden föroch

hjälpenutredningentillframförts ärharförslag attEtt annat som
förutformas inomskallofferkriminalitetensstödet tilloch ramen en

måsteorganisationernaideellademodell eftersom ettstatlig somses
förslaget bördetEnligtinsatser.samhällets övrigatillkomplement en
brottsofferassi-yrkestitelnmedinrättastjänstemannagruppstatligny
alternativt be-psykolog-Grundutbildningen bör utgörastent. en

20-medkompletteradsocionomutbildningellerteendevetar- en
brottsofferkun-viktimologiämnesområdetpoängsutbildning inom

medrekryterasbrottsofferassistentercirka 25Inledningsvis börskap.
antalellerdel kommunenskild kommun,ansvarsområde för ettaven

ocharbetsgivareföreslåsBrottsoffermyndighetenkommuner. som
verksamheten.ansvarig fördärmed ytterst

detuppfattningen ärtidigaredelar nämnts attUtredningen som
ökas.organisationernaolikatill detillgänglighetenangeläget att

tillhar lämnatsförslagske. Dedetta börpå vilketFrågan sättär som
och bör övervägasutredningen intressantaär noga.

konstruktioni sinpåminnerBOJ har lämnatförslagDet omsom
dvs.organiserat,WalesochEngland är ettiVictim Supporthur

fördelas destödvilketorganisationennationellastöd till denstatligt
lokala jourerna.

anställda75förslagBOJutredningenfinnerInledningsvis att om:s
förrealiseraskunnaförkostsamtförbrottsofferassistenter är att

närvarande.
andra förslagetdetochlänsassistenterförslagalternativaBOJ om:s

liknarredovisatharutredningenbrottsofferassistenter ovansomom
punkt; BOJavgörandepådock attskiljer sigvarandra. De anseren

andradetenligtmedanorganisationenanställdskallassistenten avvara
anställd.statligtskallassistentenförslaget vara

Enanställningsformerna.bådanackdelar medochfinns för-Det
verksam-förgarantiinnebärakananställd assistent attstatligt antas en

kvalitetssäkring. Det äroch slagsbrottsoffersamtligaheten engagnar
ideellajustorganisationerna ärideellabetydelsefullt deemellertid att

villUtredningenmyndigheter.får karaktärenoch inteoch frivilliga av
uttalande bet.justitieutskottettillhänvisasammanhangi detta

deiliggerstyrkabrottsofferjourernas att831996/97:JuU1 atts.
depåochmänskligtfrivilligt attideellt ochpåbygger engagemangatt

myndigheterförhållningssättförfattningsregleradedetinte har som
någraharnärvarande inteförutskottetuttaladesha. Vidaremäste att

för denskall överkommunerna ansvaretellerpåtankar tastatenatt
påpekasocksåkanbedriver. Detbrottsofferjourernaverksamhet som

781997/98:JuU1uttalat bet.nyligen attjustitieutskottet mans.att
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med kontinuerliga statliga driftsbidrag sig Organisationsformnännar en
alltföri hög grad företer likheter med regelstyrda myndig-som en

uppfattning anställda brottsofferassi-heter. Utredningens statligtär att
inte någon godtagbar lösning.ärstenter

Är det då anställda BOJlämpligt med länsassistenter ärsom av
ordning länsassistenter skulle på det BOJ framförtEn med sätt som

öka tillgängligheten till brottsofferjourerna och troligen förbättraäven
ideras verksamhet i övrigt. Emellertid skulle sådan ordning taen

anspråk samtliga höjningde tillskapasresurser som genom en av
Övrigabrottsofferavgiften. ideella organisationer arbetar med stödsom

till brottsoffer skulle få vilketsåledes inte del det tillskottet,av vore
olyckligt. skulle dock tänka länsassistent medMan kunna sig en en

allmän samordningsfunktion inte inskränkte sig till attmer gesom
brottsofferjourerna skulle slussa brottsofferservice. Assistenten kunna

brottsoffretstill den organisation bäst kan tillgodose behov avsom
Även medföra nackdelar.hjälp och stöd. sådant kan dockett system

framkommitVid diskussioner med utredningens referensgrupp har det
lokala jourerna mycket självständiga och det kande äratt att vara

harsvårt få fungerande samarbete på lokal nivå. Från ROKSatt ett
framförts troligen skulle motståndde lokala kvinnojourerna göraatt

deladsamarbete. Enligt uppgift har det haprövatsmot ett att en
assistent för brottsoffer- Linköping. fungeradeoch kvinnojour i Detta

skilda ideologiskaemellertid inte, vilket troligen berodde jourernas
positivtuppfattningar. Både har emellertid uttalat sigBOJ och ROKS

för riksplanet.samarbeteett
behovet assistenterEtt problem med länsassistenter är attannat av

såbefolkning och inte högmycket varierande. I vissa län med litenär
intebrottslighet enligt utredningen befaras assistentenkan det att

skulleskulle få full främst storstadslänen,sysselsättning. I andra län,
fylla behovet. Detlänsassistent troligen inte tillräcklig för atten vara

medi nuläget bidrarfinns också risk för de kommuneratten som
länsassistenterför bidragkostnaden anställda skulle dra in sitt om
länsassistenteranställdes generellt. Vidare kan det befaras anställdaatt

på grund demedför de ideellt arbetande drar ned på sitt arbeteatt av
assistentenskänner sig lika behövda tidigare,inte längre trots attsom

dockrisk skallmed stödpersonernas. Dennafunktion inte konkurrerar
inte överdrivas.

utredningenbakgrund vad anförtsMot att enanserav som ovan
Utredningeninföras.generell ordning med länsassistenter inte bör

och hossamverka böri stället de jourer villatt sammananser som
brottsofferassi-anställabrottsofferfonden ansöka medel för att enom
tillgänglighetenverksamhet såeller ordna sinsätt attstent annat

löpandebidrag till sådanökar. Fonden kommer kunna lämna ettatt
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utredningendetändrasför bidrag sättreglernaverksamhet, somom
ordningsådanMedbrottsofferfonden.avsnittetföreslagit ihar enom

blirfinns. Detbehovetdärplaceraskunnaassistenternakommer att
till jourerbidragde kommunerriskhellerinte att gersom nusamma

hänvisningmedbidragdessadrar inbrottsofferassistentanställdför en
sådaninnebärVidareandra.skall bekostasassistenternatill enatt av

kanbrottsofferjourerorganisationerideella änandralösning ävenatt
tillförasskallföreslårutredningenytterligaredefå del somresurserav

premierasochbeaktasbör detansökningarnaVidbrottsofferfonden.
brottsoffer,stödmedarbetarorganisationerideellalokala somom

desåsamarbetabrottsofferjourer, attoch attkvinnojourer avsert.ex.
Även brottsoffer- ochassistenten.utnyttjakan omgemensamt

kunnaändockdebordeinriktningolikadelvisharkvinnojourer
samverkansprojektexempel påfinnsavseende. Deti dettasamarbeta

Västerdalarna.bl.a. i

organisationernaideellademellanSamarbete

arbetarorganisationerideelladeangelägetflera skäl somDet attär av
haraspekten nämntsekonomiskasamarbetar. Denbrottsofferstödmed

brottsoffrenförvärdefulltminstintenaturligtvisdettidigare ärmen
denmedkontaktikommamöjlighetfårde attså störrepå sätt att

förekommer.samarbetehjälpa demkanbästorganisation omsom
stöd-användningen4.5.4avsnittföreslår i attUtredningen av

utläggförersättningfåskallstödpersonernaöka ochskall attpersoner
bedömningendenVidare görsunderinkomstförlust rättsprocessen.och

skapadestödpersonfunktionenstödjaskulle endet inte manomatt
inomfinnsdetefterorganisation mönster systernsärskild somav

iUtredningenlekrnannaövervakare.s.k.för anserkriminalvården
frivilligorganisationernastödjalösningbättredet attstället äratt en

i derasstödpersonerutbildningochrekryteringekonomiskt så avatt
utbildningensåbl.a. sättförbättras, attochutvecklas avregi kan

skerstödpersoner gemensamt.
adekvatfårstödpersonerna ut-viktigtsjälvfalletDet enär att

dehjälpdenochstöddetmålsägandede kanså sombildning att ge
brottsoffer-bedrivsstödpersonerförutbildningbehöver. Den avsom

ändamålsenlig. Detutredningenförframstårkvinnojoureroch som
delarfall vissaifördel,gånger vartdock många avskulle omenvara

mindrepåsärskiltgällerDettakunde skeutbildningen gemensamt.
skall haochrekryterasstödpersonerantaletdär somsomorter

bl.a.Utbildningsmomentbegränsat.olika slag är somfortbildning av
domstolarnas,åklagarmyndigheternas,polisens,kunskaper om
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försäkringsbolagens och Brottsoffermyndighetens verksamhet framstår
för utredningen lämpliga samordna organisationer-att oavsettsom om

har skild ideologisk eller inriktning. Som tidigare nämntsna annan
sker sådant utbildningssamarbete mellan brottsoffer- och kvinnojouren
i Växjö.





257SOU 1998:40

stärkaåtgärder för9 Andra att

ställningbrottsoffrens

underrättelse-Kronofogdemyndighetens9.1

till mâlsägandeskyldighet m.m.

Gällande1 rätt

utsökningsbalkeni bl.a.infördes bestämmelserjuli 1994Den 1 nya
skadestånd. Denfå tilldömtför underlätta för mâlsäganden ut ettattatt

intefysiskmålsägande,innebärordningen äratt person,somnya en
Attverkställighetfråganinitiativ tillsjälv behöver tasattta upp.om

enligt förarbetenaberoddebegränsades till fysiskaändringen personer
ha bättreansågsjuridiska1993/94:143 53 påprop. att personers.

harmänniskorenskildamöjlighet på sin änrätt utsattsatt ta somvara
ordningenden föreslagnaanförs vidareför brott. förarbetenaI att

betala frivilligtvilligadömda blirkanske kan bidra till de attatt mer
ärende hosblisannolikt kommereftersom de saken att ettvet att

medförvilketbetalningkronofogdemyndigheten vid utebliven extraen
för den dömde.kostnad

behöver denutsökningsbalkenfemte stycketEnligt 2 kap. 2 § som
ellerdomkronofogdemyndighetenvill söka verkställighet hos av en
domexekutionstiteln, denna ärexekutionstitel inte in enomgeannan

ellerföreskrift i laggrundstrafföreläggande påeller ett annansom av
Enligtmyndighet.domstol ellerförfattning har frånöversänts enen

vissadom iunderrättelse1990:893förordningen25 § omoma
fysiskmâlsägandenskall domstolen självmant ärbrottmål när enm.m.

kronofog-domen tilllagakraftvunnakopia densända avperson en
hemvist.tilltalade har sittdär dendemyndigheten i den region

§strafföreläggande, 10beträffande godkäntMotsvarande gäller ett
tilldomstrafföreläggandekungörelsen 1970:60. Om översäntsen

andrakap. 3 §myndigheten enligt 2kronofogdemyndigheten skall
förmâlsägandenkontakta1981:981utsökningsförordningenstycket

mâlsägandenhjälpaverkställighet ochdenne vill ansökabesked omom
med sådan ansökan.en

ansökanutsökningsbalken kanstycketkap. § förstaEnligt 2 1 en
muntligskriftligen. Enmuntligen ellerverkställighet görasom

utsökningsförordningenförsta stycketkap. 3 §ansökan skall enligt 2
kronofogdemyndigheten.upptecknas av
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1992: 1094§ förordningenenligt 15ocksåbörDet nämnas att om
i målsökandenkronofogdemyndigheternavid äravgifter ut-om

anspråkenskiltefter talannågontilldömtsmätning för vad omsom
avgift.betala någonskyldighetenbefriad frångrund brott attav

000fallde flesta 1eller i500 kruppgår tillGrundavgiften, som --
gäldenären.den dömdebetalasskall i ställetkr av

enkätundersökningBrottsofferutredningens9.1.2

kronofogdemyndighe-landetsenkät tillskickatharUtredningen ut en
Nedanmyndigheter.samtligapraktisktvilken besvarats tagetter, av

på utredningensmyndigheternassammanställningföljer svaraven
frågor.

Fråg 1
medmálsägandentillutsändandet brevförfinnsVilka rutiner av

Bifoga kopiaverkställighetvill ansökaförfrågan denne en avomom
ansökningsformulär.använder jämtebrev Nidet

Riksskatte-de skickarmyndighetersamtliga utI attstort sett uppgav
underrättelsen,självabrottmål,Skadestånd i ärblanketterverkets som

deldiarieförts. Endomen harsåverkställighetoch Ansökan snartom
underrättel-framför alltpåupplysningartill vissahar lagtmyndigheter

underrättelse.utformatmyndighet harNågonseblanketten. egenen

Fråg 2
besvarasförfråganmedbrevenmrocentmångaHur av

Vissa20-99mellanvarierarmyndigheternafrån procent.Svaren
studerasiffraexaktframförsökt räkna attharmyndigheter genomen

allrauppskattning. Dehar gjortandratidsperiod medanviss enen
be-40--60intervalletiligger dock oavsettflesta procentsvaren
desaknas. Enstatistikegentligräkningsmetod. börDet nänmas att av

mångabl.a.anförtharfrågankommenterathar attmyndigheter som
grundpåverkställighetsökaavstår fråndemålsäganden attattanger

tiocirkamyndighet harrepressalier.för En angett atträdsla annanav
okänd.adressmedikommerbreven returprocent av
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Fråg 3
till någonverkställighet begärs, lederHur många de falliav svaren,

åtgärderVilket resultatet dessaverkställighetsåtgärd blir av

del myndigheter harpå fråga mycket varierande. EnSvaren denna är
myndighetereftersom statistik saknas, vissainte kunnasigsagt svara

exakthar försökthar uppskattningar och andragjort göraatt en mer
beräkning.

i harmyndigheter harDe angett attprocentsatsersvaratsom
frivilligverkställighet ellermålsäganden får full betalning genom

myndigheter harfallen. Vissabetalning i mellan 16-40 procent av
omfattning.begränsadanfört verkställighetsåtgärder endast sker iatt

delbetalningarvanligt medFlera myndigheter har påpekat det äratt
det vanligaståterkallelse sker. vidareliksom De är attattatt anger

överskjutande skatt.utmätning i lön och iverkställigheten sker genom
svårt drivaregelmyndigheter har påpekat detNågra är attatt som

för brott.har dömts Dessain från personerpengar personer som
saknar såledesbostad. Deinte sällan inkomst och iblandsaknar även

ofta frågautmätningsbara tillgångar. vidareDet är personerom unga
sedan tidigare.och skulderdålig social situationmed allmänt storaen

Fråga 4
verkställighet Hurmuntliga ansökningarI vilken utsträckning sker om

sådan ansökan tillgår praktisktrent en- -

Enligt vissa myndighetermycket skiftande.Också här har varitsvaren
allrahuvud Deförekommer muntliga ansökningarinte över taget.

omfattning.begränsadförekommer i mycketflesta har detsvarat att
ansökning-50Några myndigheter har omkring procentuppgett att av

ansök-myndighetermuntliga. Slutligen harär svarat attett pararna
ansökningarMuntligaövervägande del muntliga. görsningarna till är

harmyndigheternaoftast på telefon. Det framkommer attsvarenav
muntlig ansökan.medolika tolkningar vad enav som avses

Fråg 5
verkställig-ansökningarnågon förändring antaletHar det skett omav

1994infördes den I julidom på skadestånd sedan nyordningenhet av

ökningdet markantanförsamtliga myndigheterI ärattstort sett en
myndighet haransökningar. Enfall antaleteller i ökningvart en av

skade-domverkställighetpåpekat antalet ansökningaratt avom
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fysiskafrämstökningenökatstånd generellt har att avsermen
personer.

6Fräg
bmålsäganden,förinnebära akommitnyordningenVad har att

målsägan-uppfattarHuroch gäldenärenkronofogdemyndigheten c
medbrevetkontaktkronofogdemyndighetenden taratt genom

verkställighetförfrågan om

målsägandeninneburit förharvad nyordningengäller fråganVad om
harpositiv förändring. Dedet varitmyndigheternahar attsvarat en

blivit lättareeftersom det harverkställighetframhållit fler sökeratt
anförsinitiativet. Vidarebehöversjälv intemålsäganden taattgenom

för fåtill myndighetenhör sigmånga målsäganden att upp-att av
vilkendeunderlättasoch detta troligenlysningar vetattatt av

framhållitmyndigheter harNågraskall fråga efter.tjänsteman de att
indrivningenfå betalt eftersommöjlighetmålsäganden har större attnu

sker snabbare.
blirmålsägandenvissapåpekatemellertidmyndigheter harFlera att

kronofog-frånbrevetframgår kuvertet ärdetöver attatt avarga
demyndigheten.

myndigheterprincip allahar ikronofogdemyndighetens del svaratFör
diarieföring,bl.a.formmerarbete iinneburitnyordningen haratt av

emellertidmyndigheter harbesök. Vissaochtelefonförfrågningar
iansökningarnanyordningenpositiv följd ärpåpekat att nuatt aven

kompletta.tidigareutsträckning äränstörre

medförtnyordningenmyndigheternadel hargäldenärensFör svarat att
"uppföljd ibliroch domentryck" på demblirdet större attatt ett

blirgäldenärermångapåpekarmyndigheterskadeståndsdelen. Flera att
frivilligtbetalachansfåttde inteeftersom deupprörda attatt enanser

myndigheternaskulle enligtgrundavgiften. Dettaslippaoch på så sätt
gäldenären.information tillpå dåligtyda

Fråga 7
ochtillämpningderasbestämmelserna,på de aktuellaSynpunkter

till förändringar.eventuella förslag

Riks-förbättringarmed förslagkommitmyndigheter harFlera av
Myndigheternabrottmål.Skadestånd i attskatteverkets blankett anser
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bl.a.innehålla fler upplysningarblanketten behöver som
verkställigheten kostnadsfri för målsäganden,äratt--

fâr betaltmålsägandenverkställigheten inte attgaranteraratt-
betalningsförrnåga,eftersom det beror på den dömdes

målsmandet krävs personbevis visar äratt att som omsom vem-
âr ochmålsäganden under 18är

möjligheter få brottsskadeersättning.det finnsatt att-

informationenframförtallmänt har kronofogdemyndigheternaRent att
och lämnasbör bli bättrevad gäller för verkställighetom som

framfört önskemål detvidaretidigare. Flera myndigheter har attom
vad gällerdomen informerasvid rättegången i samband med somom

målsägan-betydelse för bådeför skadestånd.indrivning Detta ärav av
informationhar framförtoch den dömde. Någon myndighetden att

blankettDomstolsverketsverkställigheten skulle kunna lämnasom
alltid bifogas domen.Hur överklagarman som

börframhållits den dömdehar också från flera myndigheterDet att
skade-särskilt vid lågafrivilligt. gällerfå chans betala Dettaatten

utdömdadeteftersom grundavgiften ofta blir högreståndsbelopp än
skadeståndet.

framförts det skulle kunnaFrån någon myndighet har övervägasatt
denkronofogdemyndigheten innanskickas tillskulle kunnadomenom

utsökningsbalken får dom6 §laga kraft. Enligt 3 kap.har vunnit en
kraft.den vunnit laga Ettverkställas oberoendehuvudregel av omsom

verkställighetstiden.förfarande förkortasådant skulle
föreslagitmyndighethar någonförenkla handläggningenFör attatt

påkronofogdemyndigheten ADB-borde kunna överföras tilldomarna
medium.

juridiskaallahar från någon myndighet anförtsDet att personer
vissa småföreta-påpekarborde undantagna. Myndigheteninte attvara

människor.jämställa med enskildaär attgare
inneburitharnyordningenmyndighet har framförtNågon att

verkställighetsresultat.dåligtmycket merarbete ettsom ger
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9.1.3 Utredningens förslagöverväganden och

År förgenomfördes reform syftade till underlätta1994 atten som
Reformen innebärmålsäganden få tilldömt skadestånd.att ut ett

behövermålsägande, fysisk inte självär taatt person,en som
ellerinitiativ till frågan verkställighet Domentasatt upp.om

kronofogdemyndighetenstrafföreläggandet skickas direkt till som
tillförlitlig uppföljningsedan underrättar målsäganden. Någon har

statistikgenomföra eftersom det saknasdock inte gått att som
Riksskatteverketsärskilt visar de mål underrättelse sker. bördär

detta avseende.i uppdrag till statistiken förbättras iatt attges se
ochfå i uppdrag fram bättreVidare bör Riksskatteverket taatt

kronofogdemyndigheternaslättförståeliga blanketter förmer
verkställighet.underrättelser till målsäganden och för ansökan om

få i uppdrag utarbetaDomstolsverket och Riksskatteverket bör att
skallverkställlighetsförfarandetinformationsmaterial som gesom

med domen.dömde i sambandtill både målsäganden och den

intryckkronofogdemyndigheterna allmäntEnkätsvaren från ett avger
målsägande-tillmötesgåendemyndigheterna hjälpsamma ochär motatt

blickpunkten åtgärderdepartementspromemorian Brottsoffren iIna. -
det79för stärka brottsoffrens ställning Ds 1993:29 attatt angess.

skallmyndighetenframgår § förvaltningslagen 1986:2234 attav
målsägan-lämna upplysningar, vägledning, råd och hjälpannan som

särskilt ibehöver regleraskan efterfråga och detta därför inteden att
uppfattningen ochUtredningen delar denutsökningsförordningen.

serviceskyldighet intebestämmelsesåledes någon särskildattanser om
krävs.

målsägandenunderlätta fördå syftet med 1994 års reformHar att
få skadestånd kunnat nåssittatt ut

kronofogdemyndigheternasframgått redovisningenSom av av
underrättelsemål därsärskilt visar deenkätsvar saknas statistik som

underlagnödvändigmålsäganden. sådan statistiksker till En är som
kanreformen och de ändringarför uppföljning den tidigare somen av

iuppdragRiksskatteverket börgenomföras i framtiden.komma att ges
nämnda målen.till statistiken täcker deatt attse

nyordningenprincip samstämmigtMyndigheterna har i attangett
han ellermålsäganden eftersominneburit positiv förändring förhar en

harverkställigheten. Vidareinitiativet tillhon inte själv behöver tanu
har ökat.ansökningarmyndigheter framfört antaleti alla attstort sett

uppfylltdelvis harför reformen i fallbör till intäktDetta varttas att
skadestånd.sittsyfte underlätta för málsägandesitt att utatt

till vissaunderrättelseförfarandetDet förslag till utvidgning av
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myndighetnågonprincip småföretagareijuridiska sompersoner --
emellertidskulleFörfarandetför sig.visst fogföreslagit kan hahar

därför inteUtredningengränsdragningsproblem.svåramedföra anser
genomförbar.praktisktsådan utvidgning äratt en

harintemålsägandenahälftendrygtframgårenkätenAv att av
kanverkställighet. Detförfrågankronofogdemyndighetensbesvarat om

Enligtuteblivnatill deförklaringarfinnas olikagivetvis en avsvaren.
iutskickencirka tiokommermyndigheterna returde procentstörre av

uteblivnabakomkan liggaVadokänd.med adress svararmarssom
skulle kunnaorsakerTroligaspekulera attbarakan varaman

ellerrädslapå grunddemeddelandet,förstårmålsägandena inte att av
bakomsakenhelade vill läggaverkställighet,vill haliknande inte att

uteslutetintedömde. Detdenmed ärde har gjort attsig eller att upp
tyckerellerinformationentill sigsvårtdel har atthel taatten
anledningliknandedärför ellerochkrångligtförfarandet verkar av

mångasåförhåller sigdetOmverkställighet.begära attlåter bli att
rädsla förgrundverkställighetvill sökaintemålsägande av

ikommerUtredningenbeklagligt.detta ettrepressalier är senare
målsägande ochvåldochhotbehandla frågor röravsnitt motatt som

vittnen.
målsägandenautsträckningi vilkengäller frågandet sedanNär som

ellerverkställighetenbetalt motfaktiskt får genom en,rent genom
betalningfrivillig"framtvingad ärverkställighetshotet,bakgrund av

statistik finnsegentligNågonbedömning.någondet svårare göraatt
varitharoch myndigheternasintetidigare har nämnts svarsom

utgå frånkandock attUtredningenvarierande.mycket atttror man
antalmedförtockså störreansökningarökade antalet ettdet att

skadestånd.sinafårmålsägande tidigareän ut
Även fördel förtillvarithariårs ändringar1994 stortom

praktiskåtgärderemellertid vissa naturbrottsoffren ñnns det av mer
genomslags-fickreformen störremedföra ännuskulle kunna attsom

kraft.
kronofogdemyndig-vadfastautredningenbörjan villTill taen

nämligenenkätsvar,i sinaframhållit attsamstämmigtheterna nästan
därmed bättreochinnehållabörmålsägandentillunderrättelsen mer

kronofogdemyndig-frånskickasunderrättelseinformation. Den som
uppgiftermedkompletterasheten bör om

kostnadsfri,verkställigheten äratt-
deneftersom ärbetalninginteverkställigheten garanteraratt-

ochbetalaförmågadömdesdenberoende attav
skickasskallvårdnadshavarevisar ärpersonbevisatt somvemsom-

18 år.undermålsägandenmed ärom
målsägandeninformerakronofogdemyndigheten attbörVidare om
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därefter tillvända sig till sitt försäkringsbolag ochdenne kanäven
verkställighetsförsök inte resultat.Brottsoffermyndigheten gettettom

utformasDet också angeläget underrättelsen sättär att ett som
innehållerviktigt underrättelsenden enkel läsa. Detgör är även attatt

telefonnummer. framgården aktuelle tjänstemannens och Det avnamn
för målsägan-så oftast vilket säkert det lättareenkätsvaren sker göratt

under-myndigheten. enkäten framgården kontakta Av även attatt
i neutralt kuvert.rättelser lämpligen bör skickas ett

Riksskatteverket ochhar utarbetatsDen ansökningsblankett som av
underrättelsen bör förenklas.de flesta myndigheter skickar medsom

hel del frånkomplicerad och torde avhållaDen onödigtär atten
ansökningshandling underlättaransöka verkställighet. En förenkladom

avlasta myndigheternainte bara för målsäganden kan ävenutan
skall fyllas i böreftersom förfrågningar hur blankettenantalet om

minska.
förutarbeta blanketterbör uppdras RiksskatteverketDet att nya

verkställighet efterför ansökanunderrättelse till målsäganden och om
harde riktlinjer utredningen angett.som nu

emellertid ske redanInformation verkställighetsförfarandet börom
i samband med rättegången och domen.

blickpunkten åtgärderBrottsoffren iI departementspromemorian -
det1993:29 79 anförsför brottsoffrens ställning Dsstärka attatt s.

till lämpligti samband med domen i målet sänds är attparternaatt
bifogas.verkställighetsförfarandet Detskriftlig information angesom

sådantuppdrag framvidare Domstolsverket bör i att taatt ges
lagändringarnaföregickinformationsmaterial. I propositionen som

exempel till den dom1993/94:143 52prop. att somanges soms.
hurbeskrivermålsäganden kan bifogas broschyrskickas till somen

frivilligt. harbetalar Dethan eller hon kan förfara den dömde inteom
särskiltsådantinte framställts någotenligt uppgift från Domstolsverket

det talasverkställighetsförfarandetinformationsmaterial omsomom
i förarbetena.

första handDet iVikten information kan inte betonas. ärnogav
information tilluppdragangeläget Domstolsverket utför detatt om

års reform.målsägande förarbetena till 1994isom anges
förfarandetinformationemellertid viktigtDet är även att om

riskerarför sig vad hanså han får klartlämnas till den dömde att om
enkätundersök-framkommit vidhan inte betalar frivilligt. Som har

han skallokunnig hurningen det inte ovanligt den dömde ärär att om
verkställig-undvikafrivilligt och därmedgå till för betalaväga ettatt

sådan informationföljd. Atthetsförfarande med ökade kostnader till
brottsoffrenförmån förtilltill den dömde får ävenges anses vara
och därmedfå frivilligflera fall kan kommaeftersom dessa i att en
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skickardomstolenlämpligtförefallerbetalning. Det attsnabbare
detbetalning är ävenfrivilligdömdetill deninformation menom

Ikronofogdemyndigheten.frånkommerinformationentänkbart att
för denmålsägandens adressundvikafall börvarje att uppgeman

frivilligadenanvisninginnehållabörInformationen attdömde. omen
vidarebefordranförkronofogdemyndighetentillkan skebetalningen

mâlsäganden.till
verkställighetsför-informationsåledesUtredningen att ommenar

samband meddömde ioch denmâlsägandenbådetillbörfarandet ges
RiksskatteverketellerDomstolsverket attuppdrasbördomen. Det

informationsmaterial.lämpligtutarbeta
1997årunderBrottsoffermyndighetenslutligenkanDet nämnas att

debeaktathardärmâlsägandenunderrättelseblad tillutformat manett
bladDettaarbete.utredningensframkommit underharsynpunkter som

domstolenfördomstolarnatillsprittsDomstolsverket att,har via om
mâlsäganden.tillsändsden dombifogaslämpligt,så finner som

fortsätt-ianvändaskan ävenbladetDomstolsverket bör överväga om
förlaga.använda detvarje falleller iningen som

utomlandsbrottsoffertillBistånd9.2

Inledning9.2. 1

brottsoffertillrättshjälpreglernabehandlasavsnittdettaI om
svenskabistånd tillekonomisktgällerreglerdeliksomutomlands som

utomlands.våldsbrottförblivitharmedborgare utsattasom

Gällande rätt9.2.2

utlandsangelägenheterRättshjälp i

behandlasskallangelägenheterrättshjälp ifåMöjligheten somatt
finnsdetEndastbegränsad.starkthuvudregelutomlands är omsom
§ 511här,bosattdenbeviljas ärrättshjälpfårskäl psärskilda som

överförtsharbestämmelseDenna1996:1619.rättshjälpslagen
rättshjälpslagen.tidigarefrån deni sakoförändrad

341993/94:26Enligtrestriktiv.mycketvaritPraxis har s.prop.
Dentvåidelasbeviljatsharrättshjälp enafall därkan de grupper.

äkten-frågordvs.statusfrâgor,ärenden rörgäller omsomgruppen
sådanaImedborgarskapbarn,vårdnadskapsskillnad, m.m.om

varitdet hardåfrämstföreliggaskälsärskildaharärenden ansetts
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fråga tillvarata barns intressen. andraDen utgörsattom gruppen av
ärenden med humanitärt inslag, ärenden gällt skadeståndex. som
grund nazistisk förföljelse eller återförening familjemedlemmar.av av

I den dåvarande rättshjälpslagen infördes april1972:429 den l
1994 bestämmelse rättsökande har föratt utsattsen om en som
sexualbrott utomlands och bosatt kan beviljasi Sverigeärsom
rättshjälp krav på särskilda skäl. En motsvarande regel finnsutan nu
i får21 § rättshjälpslagen 1996: 1619 där det föreskrivs rättshjälpatt
beviljas i angelägenhet skall behandlas utomlands sakenen som om
gäller brott den rättssökande brott enligt 6 kap.ett motsvararmot som
brottsbalken förmåneroch den rättssökande har behov deom av som
rättshjälpen innebär.

Det regleras inte särskilt i Iagtexten vilka förmåner skall utgåsom
vid rättshjälp i skall behandlasallmänhet i angelägenheter som
utomlands. tidigare förarbeten framgår de förmåner kanAv att som
bli aktuella hänför sig till utomprocessuell utredningskostnad och
biträdeshjälp. frånDet förutsätts biträdet i princip sköter ärendetatt
Sverige och i samband med rättegång eller inställelse anlitar ettannan
platsombud.

sexualbrottNär det gäller rättshjälp i utlandsangelägenhet angående
den finns i den lagen.rättssökande det särreglering Denmot en nya
generella regeln rättshjälpens förhållande till rättsskyddetnya om

gäller inte i dessa mål, vilket framgår § andra stycket. Av detta21av
förstadgande framgår rådgivning inte förutsättningäven är attatt en

rättshjälp skall beviljas fall. Vidare gäller enligt deni dessa nya
rättshjälpslagen skall avgörande förbehovet biträdeshjälpatt varaav

angelägenheter skall dockrättshjälp skall beviljas. I aktuellaom nu
rättshjälp fortsättningen kunna beviljas den rättssökan-iäven även om
de hjälp.har behov enbart ekonomiskav

De förmåner hittills har följt med rättshjälp i denna typ avsom
fortsättningsvisutlandsangelägenheter bör enligt förarbetena också

gälla. ändringar år 1994 iden tidigare rättshjälpslagenDe gjordessom
innebar förmånerna för den harbl.a. i utlandsärenden utsattsatt som

inställelsekostnaderför sexualbrott utökades så målsägandensatt
förstaförutsatt målsäganden till förhandling. 122 §kallatsersattes, att

betalar kostnadernastycket i den lagen i dessa fallatt statennya anges
för har varit nödvändigbiträde och sådan bevisning och utredning som

för ochför tillvara den rättssökandes kostnadernarättatt ta samt resa
för hans eller hennes ställföreträdareuppehälle den rättssökande eller

inställel-och för vårdare måste anlitas i samband medeller annan som
inför i den främmande Avdomstol eller myndighet staten.se annan

biträden intedetta följer till timmar i frågabegränsningen 100att om
förheller kostnadergäller för dessa slags utlandsärenden och inte är
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till 10 000 kr.begränsadeutredning
angivnaockså ersätterstycket§ första22I att staten ovananges

försäkringnågontäcksintemån dessaendast i denkostnader genom
främmandeidenmyndighetdomstol eller staten.eller ersätts annanav

utlandetimedborgarebistånd till svenskaEkonomiskt

med-svenskabistånd tillekonomiskt1973: 137i lagenReglerna om
också1994ändringar åromfattarutlandetborgare i numeragenom
enligtharvåldsbrott. Dessaförblivitutlandet hardem i utsattasom

fåkonsulatbeskickning ellerstycket§ förstalagens 4 rätt att ava
förbehövstill brottetanslutning attbistånd iekonomisktsådant som

inteomfattade lagenTidigaretill sin rätt.skall kunnade ta vara
begränsatutomlands. Ettför brottmedborgaresvenska utsattssom

tillstöd lagenmeddock lämnaskundebiståndekonomiskt enav
utomlands.svårighetnöd ellerråkat imedborgaresvensk annansom

prop.enligt förarbetenaårs ändringarmed 1994Syftet var
med denbrottsofferjämställaff. principi1993/94:26 43 atts.

redanfrihetsberövadeframför alltpersonkrets, sompersoner,
biståndekonomiskttillfickbrottsoffrenså rättlagenomfattades attav

tillfredsställan-fåskulleför debehövdesutsträckning ettiden attsom
komvåldsbrottoffer förtillavgränsningen t.ex.rättsskydd. Genomde

fårånbrottvissaochmisshandelsbrott ettattsexualbrott,offer för
skydd.förbättrat

på sådantsikteendastbestämmelsenförarbetena tarI attanges
inledandedvs. itill brottet,anslutninguppstår i ettbiståndsbehov som

förblivitharför den utsattvidareBiståndet börskede. att somges
andra§4Enligt lagenssintillskall kunna rätt.våldsbrott ata vara

bevisningochutredningförkostnaderomfattabiståndetfårstycket
tolk.ellerombudersättning tillsamt

det inteföreliggerbehövsdetbistånd skall lämnasGenom att om
bistånd,länmautlandsmyndigheternaförskyldighetnågon att om

frågaiskäl kanEttfås attbiståndet kan sätt. personenannat vara
framgårVidarekostnaderna.aktuelladetäckerförsäkringhar somen

bistånd kanmåni denlämnasskallbistånd inte9 §lagens attav
frånerhållas stat.annan

våldsbrottförblivitharför deninnebär utsatt§5Lagens soma
allrai debiståndet§bistånd enligt 4har fåttochutomlands attasom

föreliggerdetEndastkostnadsfritt.fall kommerflesta att omvara
harförarbetenaItillåterbetalasbiståndetskäl skall staten.särskilda
påberorkostnadernauppkomnadeskälsärskilda attt.ex.angettssom

ellerförsummelseellervårdslöshetåterbetalningsskyldigesden egen



268 Andra åtgärder för brottsojjfrensstärka ställningatt SOU 1998:40

den bistándsberâttigade inte godtar kompetent och lämpligt ombudett
utlandsmyndigheten erbjuder i stället kräver få mycketatt ettutansom

dyrare ombud.

9.2.3 Genomförda utvärderingar

Som framgår för årredogörelsen gällande gjordes 1994 vissarättav
ändringar i lagen allmän rättshjälp bistånd tilloch lagenom om
svenska medborgare utredningeni utlandet. I samband med att
tillsattes fick Domstolsverket i uppdrag undersöka i vilkenatt
omfattning offer för brott utomlands har beviljats rättshjälp med
tillämpning ide regler infördes år 1994 och kostnadernaav nya som
dessa rättshjälpsärenden. skulleUtrikesdepartementet undersöka
tillämpningen ekonomisktde bestämmelserna i lagenav nya om
bistånd till svenska medborgare i utlandet.

Rättshjälp utlandsangelâgenheteri

Målsägandebi-Domstolsverket har redovisat sitt uppdrag i rapporten
träde utvärdering tillämpningen lagen målsägandebiträ-en av av om-
de DV 1996:2.rapportm.m.

handläggsAnsökningar allmän rättshjälp i aktuellt hänseendeom nu
myndigheternaRättshjälpsmyndigheten. framgårAv attrapportenav

till-har kunnat identifiera endast två ärenden där de reglernanya
Ärendenalämpats. inkom under år 1994.

Det ärendet gällde våldtäkt begången i Barbados. Målsägan-ena en
rättshjälpden i Sverige bosatt kvinna, född är 1957. Allmänvar en

beviljades Kostnaderna för rättshjälpenoch ärendet avslutat.är numera
till 610 kr avsäguppgick 13 043 kr inklusive mervärdesskatt, 5varav

arvode till platsombudarvode till rättshjälpsbiträde i Sverige, 3 582 kr
och 3 851 kr inställelsekostnad för mâlsäganden.

Målsägandenandra ärendet avsåg våldtäkt Zeeland.Det i Nyaen
rättshjälp hari Sverige bosatt kvinna, född år 1966. Allmänär en

debiteratsbeviljats enligt har några kostnader inteännurapportenmen
i ärendet.

reformens konsekvenser uppskattades dessaVad gäller ekonomiska
förarbetena kostnadsökning O,5-1 miljoni till lagändringen till omen

kr.
mycket blygsam-Som framgår har kostnaderna hittills varitovan

längt-bör inte dra någraEnligt Domstolsverkets rapportma. man
allmängående slutsatser härav. konstateras ansökningarnaDet att om
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ochovanligaangelägenhet äraktuella atti denrättshjälp typen av
Äbelopp.marginellasammanhangetvid ikostnaderna stannat --

tillärendendennasannolikt sådet sigförhållersidanandra typatt av
ärendeenskiltkostnaderna iocholikartadekaraktär högstsin ettär att
därför,tordeKostnadsituationenbelopp.till avsevärdauppgåkan
kunnaansökningar,beviljadenågra fånågon ellergrundpåenbart av

medsambandigjordesuppskattningradikalt. Denförändras som
itilltagenvisat sighittills inteemellertidhartillkomstreglernas vara

underkant.
slutligen"Vadföljande slutsatser.58anförs påI avserrapporten s.

allmänerhållautomlandsbrottsofferförmöjligheternautvidgade attde
restrik-tillämpasskullereglernalagstiftarenförutsatterättshjälp, att

begränsatdeli denna ärUndersökningsmaterialet yttersttivt. som-
kommitreglernapåståförunderlag attfall intei attattvartger-

enligtharReglernaickelagstiftaren sätt.tillämpas avsettett av
ochtvå ärendenitillämpatsRättshjälpsmyndighetenuppgift från

varithittillsharrättshjälpformför dennakostnaderstatens av
marginella.

överlämnat1996augusti22beslut denharRegeringen genom
utredningen.del tilldennaiDomstolsverkets rapport

utlandetimedborgaresvenskabistånd tillEkonomiskt

bistånd tillundersökninggenomförtharUtrikesdepartementet aven
svenskatillbiståndekonomiskt1371973:enligt lagenbrottsoffer om

på dettillgått sättetharUndersökningenutlandetimedborgare m.m.
cirkulär harikarriärkonsulatochbeskickningarsamtliga ettatt

harSverige bosattnågon iredovisaanmodats somperson,att om
harverksamhetsområde,myndighetensinomvåldsbrottförutsatts

anmodadesVidaresintillvaratakunna rätt.bistånd förbeviljats att
intesöktdär någonfallsådanaredovisamyndigheterna även menatt

utlands-varit ochför dettaskälenbistånd, vilkasådantbeviljats om
Myndigheternastödperson.fungeratpersonalmyndighetens som
omständigheterpersonligaochkönålder,ocksåinstruerades att ange

utgått.förmånerdeliksomrättssökandebeträffande dei övrigt som
den 7dateradpromemoriairedovisatsharUndersökningen en

varitharfallenframföralltframgårpromemorian1996. Av attfebruari
redovisats.falldeförredogörelseföljerfå. Nedan somen

årkvinna,svenskmeddelatharAmbassaden i Caracas att somen
måletirättegångandravidBarbados,våldtäkt påför1992 utsattes en

svenskfickstödperson1994aprildenägde 11 ensomrumsom
ochtimmartjänstgjorde 29StödpersonenBarbados.bosattkvinna
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fick påarvode USD 20 timme.ett per
Ambassaden i London har ambassadtjänstemanrapporterat att en

under år 1995 förvarit Stödperson flicka förutsattesen ung som
våldtäkt och inkallats till rättegång. begärde få StödpersonHon att en
då hon fann det svårt konfronteras med våldsverkaren. Påatt nytt
grund åtalade infann efter fleraden inte sig i tid uppskötsattav
timmars rättegången till tidpunkt och ambassadenväntan en senare
kommer åter ställa stöd för brottsoffret.att upp som

Ambassaden i Paris har redovisat fall. kvinna född årEnett ung
1975, arbetade i Madrid, våldtogs i park höstenpairsom som au en
1994. Hon dag, lördag, kontakt medtog am-samma som var en
bassaden. utsändJourhavande tjänsteman, kvinnlig assistent, togen
hand flickan i sin bostad och kontaktade modern i Sverige. Vidareom
kontaktade hon generalkonsuln följde med till sjukhus, jourdom-som
stol försäkringoch polis för anmälan. Flickan hade varförgöraatt en
ambassaden kontaktade SOS och inga kostnader för läkarundersökning
och samtal med psykolog uppstod för staten.

Generalkonsulatet i York har meddelat har handlagtNew att man
fall där två kvinnor delade bostad hösten 1995 våldtogsett unga som

försäkradebröt sig in hos kvinnorna. Kvinnornaav en man som var
och stödansökte inte ekonomiskt bistånd de fick personligtom men
dygnet under veckas tid kvinnlig tjänsteman. General-runt en av en
konsulatet bevakar skadeståndsprocessen.

redovisat iAmbassaden i Santa Fe de harBogota att man sex
ärendemånader från den december 1994-12 maj 1995 handlagt14 ett

med två kidnappade anställda vid företaget Skanska.
Övriga haft några fall redovisa.85 utlandsmyndigheter har inte att

9.2.4 EU-projekt stöd till brottsofferom

ansökan från Justitiedepartementet till medel förEn EU attom
finansiera brottsoffer bifallits.projekt stöd till harett om

Enligt syftet projektetansökningen medär att
kartlägga finns för demvilka möjligheter till hjälp och stöd som-

tillfällig medlemslandför brott under vistelse i änutsätts ett annatsom
hemlandet,

brottsoffer desammanställa allmän beskrivning stödet till iaven-
stödet till demolika medlemsländerna med särskild inriktning på som

tillfälligt uppehåller i landet,sig
insatser för demskapa underlag för samordna medlemsländernasatt-

hemlandet,har för brott utanförutsattssom
kanskapa underlag för samarbete mellan medlemsstaternaett som-
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utanförför demsärskiltbrottsoffer,tillstödetutvecklaochförbättra
hemlandet,

och hjälp.stödinformationförunderlagskapa om-

mediresulteraansökningenenligtskall rapportProjektet en
brottsoffer i detillhjälpstöd ochdetbeskrivning gessomaven-

medlemsstaterna,femton
mellansamarbetei formåtgärdervidarebehovetanalys avavaven-

från EU,/eller insatserochmedlemsländerna
brottsofferstödet tillförbättrakanåtgärderpå tänkbaraförslag som-

medlemsländerna.mellansamarbetetutvecklaoch
Brottsoffermyndigheten.administrerasProjektet av

övervägandenUtredningens9.2.5

utlandsangelä-rättshjälp ide reglerbehandlatharUtredningen om
utlan-imedborgaresvenskabistånd tillekonomisktochgenheter

1996århartillämpning1994. Reglernasårändradesdet som
Utrikes-ochrättshjälpvad gällerDomstolsverketundersökts avav

Utredningenbistånd.ekonomisktavseendedepartementet annat
kategori-bådaärendenfåtalendast finnsdetkonstaterar ett avatt

närvarande göraförmeningsfulltdärför inteoch det attansererna
undersökning.ytterligarenågon

Domstols-framgårutlandsangelägenheterrättshjälp igällerVad av
harRättshjälpsmyndighetenfå.mycketfallen ärverkets attrapport

ansökningarfyraendastytterligareharår 1997underupplyst attom
påmordgrundskadeståndstalanavsågfallEtt eninkommit. aven
fallenandradeTvåavslogs.ansökningenGrekland ochanhörig i av
och iIndienskadeståndstalan iföraskullekvinnorgällde två som

kvinnagälldefallet,sistadeträttshjälp. Ibeviljadesfalldessa ensom
rättshjälp.beviljadesAustralien,sexualbrott iförhade utsattssom

detillhänförligtinteavslogsansökningen ärfall därDetAnm.
blivitutomlands har utsattdengällerbestämmelsersärskilda somsom

för sexualbrott.
sedantillkommitharärendentvåendastbeaktandeMed attav

redovisasslutsatserfår deutvärderingsingjordeDomstolsverket som
ytterligarenågonAttgiltiga. görafortfarandei verkets rapport anses

finnsunderlagbegränsademyckettill detmed hänsynutvärdering som
rättshjälpslagenDennödvändigt.inteutredningen nyavaraanser

intedärförfinnsinte sak. Detändring inågoninnebär1996:1619
ytterligarenågraskällagstiftning göradennagrund attpåheller av
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överväganden.
Beträffande ekonomiskt bistånd till medborgaresvenska i utlandet

sig delvis gällande försynpunkter rättshjälp igör samma som
utlandsangelägenheter. fall fåDe redovisas så det inte kanär attsom
hållas för troligt det den tiden tillkommit ytterligare fall iatt senaste
någon utsträckning. Enligt utredningens mening framstår detstörre
därför i nuläget inte meningsfullt ytterligare under-göraattsom en
sökning med därpå följande utvärdering.en

I förarbetena till 1994 års ändringar i lagen 1973:137 om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet prop.m.m.
1993/94:26 det ekonomiskt biståndinte enbart ärattanges som
behövs för förstärka brottsoffrens situation i utlandsärenden. Dettaatt
framkom bl.a. vid hearing hölls i Justitiedepartementet den 6en som
december 1990. Där efterlystes från utlands-störreett engagemang
myndigheternas sida och ökade möjligheter få hjälp i form såvälatt av
personligt juridiskt stöd. Det anförs vidare i förarbetena attsom man
skulle kunna tänka åläggasig ambassader och konsulat störreatt en
beredskap för hjälpa människor förhar våldsbrottatt utsattssom men

dessa och andra näraliggande frågor lämparpraktisk inteatt naturav
försig reglering i lag. föreskrifter dessa ochNärmare i delar om

tillämpningen bestämmelserna kan i stället meddelas regeringenav av
eller, efter regeringens bestämmande, Utrikesdepartementet.av

Utrikesdepartementets biståndI rättshandbok i avsnittetanges om
till brottsoffer oftabrottsoffret behöver inte bara juridiskt ävenutanatt
personligt ofta kontaktstöd. Vid de utlandsmyndigheter kommer isom
med offer för våldsbrott därför någonkan det lämpligt tjänste-attvara

vid behov åtar rollensig s.k. stödperson.man som
Vidare allmänt råd till stödpersoner och övriga berörda attges som

de skall behandla brottsoffret med respekt och visa hänsyn till den
situation brottsof-vederbörande har råkat Där ocksåsägs attsom
frens aggressivitet oftast beror på den traumatiska händelse de harsom
drabbats aggressivitetoch det därför viktigt inte bemötaäratt attav
med aggressivitet.

brottsoffer behovI rättshandboken uttalas vidare givetvis haratt ett
få förståelse för sitt lidande och sina problem och det därföratt attav
olyckligt andra berördavederbörande stödpersoner ochvore om

saknade tid och intresse för offrets berättelser och upplyste den
drabbade det saknas för beivra brottet. Det betonasatt attom resurser
också det angeläget brottsoffret får kontinuerlig in-äratt att en
formation hur hans eller hennes ärende handläggs. Det vidaresägsom

den fungerar utlandsmyndighetstödperson vidatt som som en
åtminstone i initialskedet bör följa brottsoffret till läkare, polis,
åklagare, advokat andra berörda. handboken föreskrivsoch I även att
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ochhemresahotellbeställning,mederbjudas hjälpbrottsoffret bör
praktiska göromål.andra

sökandenhandbokenihandläggningsrutinerBeträffande sägs att
ekonomiskt/juridisktför ansökansärskild blankettskall fylla i omen

bistå med detta.skallvid behovutlandsmyndighetenbistånd och att
framgårUtrikesdepartementetredovisning lämnatsdenAv avsom

vilket enligtgånger lämnas,mångaolikapersonligt stöd sättatt
ekonomisk hjälp. Deviktigtväl såkanutredningens mening somvara

ocksåframhållerrättshandboki departementetslämnasråd som
lagstiftarensmedenlighetvilket ipersonligt stöd ärbetydelsen av

finnerområdedettaregleringytterligareintentioner. Någon av
nödvändig.därför inteutredningen

kartläggningdenanförts kommerdet ävenTill somm.m.som ovan
Även detmedlemsländer.EU:sbeträffandegenomförasskall om

på densikteoch direktEU-länderna intetillbegränsatprojektet tarär
bättredet kunnaavsnitt, börbehandlats i detta ettlagstiftning gesom

för brotttill offerbiståndlagändringarnautvärderaunderlag för att om
effekternärvarande. Deförfinnsvadutomlands än somsom

ioch utvärderasbedömasinneburit bör då kunna ettreformerna
medlemsländer.vad gäller EU:sperspektivbredare

bakgrundutredningenSammanfattningsvis mot somavanser
övervägandenutredningsåtgärder ellerytterligareanförts avattovan

tillbiståndbeträffandebehöverinteBrottsofferutredningen göras
utomlands.brottsoffer

rättspsykiatrisk vårdLagstiftningen9.3 om

Inledning1

rättspsykiatrisk1991:1129bestämmelser i lagenDet finns vissa om
dir.Tvängspsykiatrikommitténbrottsoffer.berörvård LRV som

nuvarandeutvärderaochbl.a. analyserauppdrag1995:140 har i att
viddäribland reglernasarnhällsskyddet,avseende påmedregler i LRV

tillämpning.derasfrigångoch s.k.permissionutskrivning, samt
vårdinrättningensfrågordärför endastkommerUtredningen ta omupp

skyldighetoch åklagarensmålsägandentill attunderrättelseskyldighet
mål.yttrande i vissamedkomma in
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3.2 Underrättelseskyldigheten till målsäganden

Om patient genomgår rättspsykiatrisk vård förenad medären som
särskild utskrivningsprövning skall chefsöverläkaren enligt 28 § LRV

målsäganden möjlighet bli underrättad patientenbegära attattge om
avvikit, förhar skrivits vid utevistelser. Förutsättningen attut samt

målsäganden skall denna möjlighet brottet och övrigaär attges
målsäganden bli underrättadomständigheter det påkallat. Om villgör

Ärskall så möjligt. det frågaunderrättelsen ske snart ensom om
underrättelsen ske innanunderrättelse i anledning beslut skallettav

fåparagrafens andra styckepatienten länmar vårdinrättningen. Enligt
detunderrättelse lämnas målsäganden har begärt detutan att omen

finns särskilda skäl.
första i förarbetenaBestämmelsen i stycket motiveras prop.

för1990/91 :58 205 med angeläget den hardet är att utsattsatt soms.
skall i situationallvarligt våldsbrott inte hamna närsämret.ex. ett en

brottslighetdet gäller skydd för förhindrasamhällets stöd och att ny
vårddenne överlämnas till rättspsykiatriskgärningsman,av samme om

brottspåföljd i stället förmed särskild utskrivningsprövning attsom
fängelsedömdaför dedömas till fängelse. kan anmärkasDet att

tillunderrättelseskyldighetreglerades vid den tiden kriminalvårdens
allmänna råd ARK 1988:5målsäganden i Kriminalvårdsstyrelsens

förinformation Kriminalvårdsverket till denfrån utsattssomom
våldsbrott eller hot våld.om

kontaktchefsöverläkaren skallskall det förSom nämnts taattovan
informationdenne vill hamed målsäganden och efterhöra varaom

övriga omständig-påkallat med hänsyn till det begångna brottet och
f. i förstaheter. Enligt förarbetena 1990/91:58 327prop. avsess.

till våldsbrotthand patienten har gjort sig skyldig motgrovtatt ett
det med hänsynmålsäganden omständigheterna sådanaoch äratt att
får information.målsägandens säkerhet sig befogat dennetill attter

föreliggafall där det inte kanDet vidare i de sägasävenattanges
någon för något sådant brott kan detbeaktansvärd risk omsorg omav

denne får information. Rättenmålsägandens motiverat attvaraperson
chefs-prövningfå information inte beroende denäratt somav

kontakt medsjälvöverläkaren skall målsägandegöra tarsomen-
iinformationvårdinrättningen har också till denrätt som anges

paragrafen.
1992lagändring årInforrnationsskyldigheten utvidgades genom en

sjukvårdsinrättningentill omfatta fall lämnatdå patientenäven utanatt
gått ellertillstånd återvänt tiden för tillståndeteller inte sedan ut om

förarbetena prop.tillståndet återkallats, dvs. eller uteblivit.har rymt
såunderrättelsen skerunderströks vikten1991/92:59 31 atts. av
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målsägandenunderrättaförlågTidigaremöjligt. ansvaret attsnart som
normaladenförinompolisensituationer pådessai ramensom
och detinformationdenmålsägandenskall lämnapolisverksamheten

omständigheterna.tillmed hänsynkan behövasskydd som
paragrafensbestämmelsen iinfördeslagstiftningsärendeI samma

fårdetbegärtinte harmålsägandenämligenstyckeandra att somen
prop.förarbetenaskäl. Isärskildaföreliggerdetunderrättas om

målsägan-underrättaskälen förf.1991/92:59 31 attatt enangavss.
kanvårdinrättningenuteblivit frånellerpatient harden rymtatt enom

önskemåluttrycktmålsägande intebeträffandelika starka somenvara
särskildaMedinformation.sådanvilja hasig inteförklaratellerom
patientenrisk föröverhängandedet attsituationerskäl när ärmenas

utsättaeller sättmålsägandenvåld annatkommer utöva motatt
prop.förarbetenapåpekas ifara. Detbetydandeförmålsäganden

inskränkningnågoninnebärintebestämmelsen331991/92:59 atts.
denmålsägandenlämnamöjligheterochskyldigheterpolisensi att

tillhänsynmedbehövaskanskydddetinformation och om-som
ständigheterna.

Åklagarens yttrandemedinkommaskyldighet9.3.3 att

särskildmålvissa röriskallstycket LRVandra rättenEnligt 22 § som
obehövligt,uppenbartintedetutskrivningsprövning, är geom

meddelatsvård harrättspsykiatriskbeslutetmål däri detåklagaren om
finnsdetOmmeddelas.beslutvissasig innantillfälle yttraatt

Desig.tillfälleåklagare att yttraskäl kansärskilda gesannanen
vårdin-utanförvistastillståndfrågorbeslut attär omavsesom
beslutachefsöverläkarentillöverlämnande attområde,rättningens om

chefsöverläkarenförmedgivande atttillstånd,sådant geomom
vårdin-inomvårdavdelningenutanförvistelsetilltillstånd men

vården.upphörandeområde ellerrättningens avom
hand-rådoch allmännaföreskriftermeddelatharRiksåklagaren om

RÄC före-1:119 ILRV§§och 22enligt 20ärendenläggningen av
skyldigheteråklagarensbehandlasrådenallmännaochskrifterna om

särskildmedvårdrättspsykiatrisktilldömtshartilltaladeden
från åklaga-yttrandetmedsyftetutskrivningsprövning. Det attanges

tillräckligtbliri brottåterfallaskalldömdedenrisken förär attattren
Åklagaren målsägandensframförafall äveni dessaförutsättsbelyst.

åklagarenviktigtdet tarföreskrifterna är attsynpunkter. I attanges
frågorsynpunkter idennesredovisarochmålsägandenmedkontakt

börsjälvfalletdetocksådenne. Därberör attdirekt angessom
frågorikontaktnågonvill hamålsäganden interespekteras somom
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Åklagarenpatienten. bör, möjligt i samband med huvudför-rör om
handlingen i målet, upplysa målsäganden de regler gällerom som
beträffande särskild utskrivningsprövning fråga målsägandeoch om
denne vill beredas tillfälle lämna synpunkter.att

Normalt skall mål aktuellt slag inom åtta dagaravgörasett av nu
från anhängiggörandet. Tiden åklagaren har på sig för att ettavgesom

därföryttrande mycket kort. I de allmänna råden olikaär attanges
omständigheter, målsäganden inte nås, medförakan kan attt.ex. att
åklagaren inte kan fullständigt yttrande inom den förelagdaettavge

Åklagarentiden. bör i sådant fall möjligt yttrande i deett om avge
delar kan redovisas. det inte möjligt dela yttrandetOm är attsom upp

åklagarenbör begära förlängd tid för yttrande.att avge

9.3.4 Ett JO-ärende

Justitieombudsmannen har i beslut 23 april 1997 DnrJO denett
3387-96 tagit Anmälarentillämpningen 28 § LRV. var enupp av

vård medkvinna före detta make dömts till rättspsykiatriskvars
särskild utskrivningsprövning för hot bl.a. henne. I anmälanmot

permissioner hon intei vissa fall hade beviljatsattangavs mannen som
underrättats med alltför kort varsel. Avalternativt underrättatsom om
ärendet framgår bl.a. kvinnan i många fall underrättatsatt om

detpermissioner först permissionen påbörjats,dag att avsamma som
under-journalen alltid framgår underrättelser har lämnats,inte attom

sketträttelse vårdens omedelbara upphörande intedomom en om
föreskriven permissionstillfälle inte lämnatsinom tid och det vidatt ett

någon underrättelse.
underrättaJO:s bedömning syftet med skyldighetenI att attanges

målsäganden skall möjligheti den aktuella situationen denneär att ges
undgåvidta de åtgärder eller hon önskar förhan attatt att t.ex.som

vadbakgrundbli uppsökt den dömde. JO uttalade detatt mot avav
inte iförekommit i ärendet fanns skäl överväga t.ex.attsom om

förordningen tvångsvård och rättspsykiat-1991:1472 psykiatriskom
ivård innefattar skyldighetrisk bör in föreskrift atttas somen

målsägandens önskemålpatientjournalen dokumentera dels attom
erhålla denna skyldighet.underrättelse, dels fullgörandet av

åklagarmyndighetensAnmälaren har riktat kritikäven mot
åklagarenhandläggning går i huvudsakärendet. Kritiken attutav

denne siginte har kontaktat målsäganden samband medi yttratatt
handläggsanmälanbl.a. den dömdes permissioner. delDennaöver av

åklagarmyndighetenssärskilt ärende 4237-1996. IDnrettsom
på sigåklagaren harremissyttrande har bl.a. anförts den tidatt som
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Beslut i ärendet haralldeles för kort.för sig oftast ännuäräratt yttra
inte meddelats.

Utredningens överväganden9.3.5

1995:140Tvångspsykiatrikommittén dirtillMed hänsyn att ser
målsägandenunderrättelseskyldigheten tillgällerfrågoröver som

frågor.förslag i dessautredningen inte någotlämnar

rimlig tid fårmålsäganden idet väsentligtUtredningen är attattanser
framföra sintillfälleoch fårföreskriverunderrättelser lagende attsom
kommerinom kortTvångspsykiatrikommitténsynpunkter. attsom

gällerfrågoruppgiftenligtfram sitt slutbetänkande överlägga omser
därförfinnerUtredningenmålsäganden.underrättelseskyldigheten till

rättspsykiat-lagstiftningenbehandlaytterligareinte anledning att om
risk vård.

tillunderrättelseskyldighetKriminalvårdens9.4

målsäganden m.m.

Inledning9.4. 1

1974:203§ lagenbestämmelse i 35infördesjuli 1994Den 1 omen
hanmålsägandenKvaL rättkriminalvård i anstalt att, omsom ger

avvikerden intagneunderrättad bl.a.blihar begärt det,eller hon om
syfte stärkaiBestämmelsen tillkomutanför anstalten.eller vistas att

brottsoffrens ställning.
infor-föreskrifteravsnitt 9.3.2,fanns, iTidigare nämnts omsom

eller hotvåldsbrottförhademålsägandemation till utsatts omsom
Enligt1988:5.ARKrådKriminalvârdsstyrelsens allmännavåld i

såundersökasinformationsådanföreskrifter skulle behovetdessa av
Kontakt skullestraffverkställighet.sindömde påbörjat tasdensnart

åklagarenpolisen,förekommande fall medmålsäganden imed samt
fick skemålsägandentill ävenInformationmyndigheter.och sociala

omfattaskulleinformationenochsig det,intagneden motsatteom
Kontaktenfrigivning.förtidpunktrymning ochpermissioner,bl.a.

Däreftermeddelande.skriftligtmålsäganden skullemed etttas genom
ville hahonellerbekräfta hanskriftligenmålsägandenfick om

utanför anstalt.vistelserbeträffande den intagnesinformation
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9.4.2 Gällande rätt

straff§ första föreskrivs intagen avtjänarI 35 stycket KvaL att om en
för någons liv, hälsa, frihet eller frid,brott har riktat sigett motsom

eller vill bli underrättadskall målsäganden tillfrågas han hon omom
befinner sig, deni vilken kriminalvårdsanstalt den intagne intagnes

utanförförflyttning till anstalt, permissioner och vistelseröppen
eller uteblivande efteranstalten enligt 32-34 §§, frigivning, rymning

beträffandepermission. Enligt andra stycket skall underrättelsen
fall såfrigivning i tid före frigivningen och i andralänmas lämplig

tidigt möjligt.som
1993/94: 143 49I förarbetena till bestämmelsen prop. atts. anges

utevistelserdet bl.a. bakgrund underrättelseskyldighetenmot omav
under-fråga rättspsykiatrisk vård fanns skäl lagreglerai attm.m. om

Bestämmelsen bordeangående kriminalvårdsanstalt.rättelser intagen i
vidfråga underrättelsertydligare vad gäller i rätts-än som om

skulleunderrättelseskyldighetenpsykiatrisk vård precisera i vilka fall
fall intagnegälla. borde således till gälla i de denDen begränsas att

någons liv, hälsa,avtjänar straff för brott har riktat sigett motsom
gäller inomfrihet eller frid. övrigt hänvisades till den regleringI som

utfärdade allmänna råden.den rättspsykiatriska vården och till de

9.4.3 Ett JO-ärende

innebörden ochhar relativt nyligenJustitieombudsmannen J O prövat
målsägan-underrättelseskyldighet tillomfattningen kriminalvårdensav

Ärendet kriminalvårdsanstaltenunderlåtenhet frånde. avsåg en
mord livstidsdömdförNorrköping underrätta målsägandena näratt en

sitt beslut den 28JO konstaterar ihade s.k. lufthålspermission.person
ordalydelse inteenligt sinmaj 1997 Dnr 2581-1996 35 § KvaLatt

blivillmålsäganden denneför underlåta tillfrågaattutrymme omger
anstalt. Anstaltenvistelse utanförunderrättad bl.a. den intagnesom
tidigare skedeför den inte ikunde därför inte ungå kritik änatt ett

iönskade informationmålsägandena deskett hade tillfrågat omsom
bestämmel-menade dockde avseenden i paragrafen. JO attangessom

underrättelserhinder för deinnehåll inte utgjorde något att somsens
omständigheterna i varjetilllämnas utformas på med hänsynett

emellertid uppenbart detfall Enligt JO detenskilt lämpligt sätt. attvar
bestämmelsenflertal problem vid tillämpningenkan uppstå olikaett av

samband medha uppmärksammats ioch dessa inte attatt synes
bestämmelsen infördes.

beslut har Krimi-och JO:sanledning tillämpningsproblemenI av
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Justitiedeparte-framställning tillmedinkommitnalvårdsstyrelsen en
under-kriminalvårdensrörandereglernaändringmentet avom

målsägande.tillrättelseskyldighet

Ändringar kriminalvårds-iPropositionen9.4.4

lagstiftningen, m.m.

Ändringar kriminalvårdslagstiftningen,ipropositionenI m.m.
underrättelseskyldighetkriminalvårdensbeträffande98:951997/ görs

överväganden.målsäganden följandetill
hardendagliksom iUnderrättelseskyldigheten bör somavse

Härmedfrid.frihet ellerhälsa,brott liv,drabbats mot avsesav -
därbrottandrabrottsbalken6 kap.enligt 4 ochförutom brott -

ingåingår eller kanfrihetsberövandevåld eller ettvåld, hot somom
medegenmäktighetrån,rån,främsti gärningen, grovtt.ex.moment

enligtallmänfarliga brottskadegörelseutpressning ochbarn, samtgrov
16 kap.enligtordningallmänvissa brottbrottsbalken,13 kap. mot

tjänsteman.våld eller hotbrottsbalken och mot
fallallatillvidare utvidgasbörUnderrättelseskyldigheten att avse
börDenbevakning.anstaltenvistas utanförkandär intagen utanen

§ andra14anstalt enligt ll,utanförvid vistelsergälla ocksådärför
och 43 §§ KvaL.stycket, 37

restriktivamed vissaockså försesbörUnderrättelseskyldigheten
vistelseplaneradgällabörförsta undantaget närDetundantag. en

förhållanden harandrabevakning ellerpå grundutanför anstalten av
uppenbartframstårunderrättelseutformningsådan att omenen

säker-lufthålspermissionerförsta handiobehövlig. Här somavses
elleranstaltmed vistelse ijämställas transportkanhetsmässigt en

detplats därpåskerpermissionenoch därolika anstaltermellan en
befinnakommermålsägandenosannoliktframstår attattytterstsom

Även utevistelser börbevakadeandraisig, noggrantnaturen.t.ex. ute
underrättelseskyldigheten. Enfrånundantagetomfattaskunna av

kommerutevistelsen inte ägaförutsättning bör dock attatt rumvara
Skulle denmâlsäganden bor.den därnärheteneller ipå den ortort av

naturligtvisgällerpermissionenbevakadeavvika under denintagne
fulltunderrättelseskyldigheten ut.

befaraskanunderrättelsesikte påandra undantaget närDet tar en
fallgälla ikanhälsa. Detliv ellerintagnesfara för denmedföra t.ex.

detellerrivaliserande MC-gängtillhörmâlsägandendär annarsett om
i dennesnågonellermålsägandenhotbild frånkonkretfinns en

omgivning.
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modifiera informationen till måls-I vissa fall kan det finnas skäl att
efter omständigheterna det enskilda fallet och underlåtaäganden i t.ex.

utevistelse. sådantlämna upplysningar tid och plats för Ettatt enom
den intagne förfall kan målsäganden tidigare har utsattvara om

fara för dennes livdet kan befaras föreligga någontrakasserier attutan
Även finns skäl modifiera in-eller hälsa. i andra fall kan det att

förhållanden.till intagnes personligaformationen med hänsyn den
medger visserligentidigare berörda beslutetSom JO har uttalat i det

hänseendenden nuvarande regleringen det i olikaredan görsatt
skulltydlighetsmodifieringar i informationen till målsäganden. För

detta emellertidför undvika onödiga tillämpningsproblem böroch att
framgå bestämmelsen.av

påföljdssystemetproposition Vissa reformer prop.I en annan av
skall införasbl.a. sluten ungdomsvård1997/98:96 föreslås att ensom

till lagenförfattningsförslagetfrihetsberövande påföljd. I omny
föreslås bestämmelseverkställighet sluten ungdomsvård omenav

huvudsakinnehåll iBestärnrnelsensunderrättelse till målsägande. är
kriminalvårdens under-ändringendetsamma den föreslagna avsom

rättelseskyldighet i 35 § KvaL.

Utredningens överväganden9.4.5

intagenstill målsägandenförslag underrättelseDe enomom
Ändringar i krimi-propositionernautevistelser har lämnats isom

pâföljds-Vissa reformernalvårdslagstiftningen, och avm.m.
befogade intressenmålsägandenasåsidosätter inte attsystemet av

få information.

kriminalvårdens underrättelse-frågaUtredningens överväganden i om
brotts-kan krävas frånutgår naturligt från vilka reglerskyldighet som

Även får det dockden utgångspunktenoffersynpunkt. med anses
bestämmel-svårtillämpademodifiera den uppenbarligenmotiverat att

Utredningenföreslås i propositionen.i på detKvaL sätt ansersomsen
åsidosättertillämpningsproblemförslagen kan lösa attutanatt man

underrättade intagensblibrottsoffrens befogade intresse att om enav
underrättelse-beträffande förslagetgällerutevistelser. Detsamma om

ungdomsvård.slutenskyldighet vid verkställighet av
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Åtgärder hoti anledning10 motav

vittnenmålsägande och

Inledning10.1

anledningiåtgärderolika frågorkapitel behandlasI detta rör avsom
förredogörsInledningsvisvittnen.målsägande ochvåld och hot mot

skydda målsägan-olikaför pååtgärder finns sättde regler och attsom
straffbestämmelserredovisas devittnen. Bl.a.de och somm.m.

utlämnandebegränsningaroch vittnen,målsägandeskyddar avav
fysisktolika formerpersonuppgifter,vittnensmålsägande och av

inomförföljdaförtill skyddmöjligheternaskydd samt personer
från Riks-redogörs förVidarefolkbokföringen. rapporterett par

för bevispersoner.och skyddbehandlar säkerhetåklagaren som
vittnesskyddsprogrambeskrivningocksåinnehållerKapitlet ettaven

hot ochomfattningenbehandlas fråganDärefteri England. avom
behandlas fråganVidaremålsägande och vittnen.andra övergrepp mot

medavslutasKapitletoch vittnen.målsägandeanonymitet förom
förslag.överväganden och

förenkätundersökning utrönagenomförtUtredningen har atten
vittnenmålsägande ochoch våldutsträckning hotvilkenbl.a. i mot

ochårendehar ökatantaletförekommer, övergrepp senaste omom
polis,tillskickatsEnkäter harändrat karaktär.harövergreppen

UtredningensAdvokatsamfund.Sverigesdomstolar ochåklagare,
gjordatidigareuppföljningavseddundersökning har varit avensom

iåterfinnsenkätsvarensammanställningundersökningar. En av
2-5.bilagorna

reglervilkaupplysningarinhämtatUtredningen har även somom
EnFinland och Norge.Danmark,och vittnen iför målsägandegäller

i bilaga 7.uppgifter finnssammanfattning dessaav

förtill skyddStraffbestämmelser10.2 m.m.
vittnenochmålsägande

straffbestämmelsefinnsbrottsbalkenkap. 10 §I 17 gersomen
våld.hotvåld ellerskyddsärskiltmålsägande och vittnen motett om

hosför dennenågonangripervåldmed våld eller hotDen attomsom
avlagttalan,förtanmälan,gjortmyndighetdomstol eller annan
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för hindravittnesmål eller eljest vid förhör elleravgett utsaga att
honom från sådan åtgärd döms för i rättssak. Detsammaövergrepp

medför lidande, skada ellergäller den med gärningsom annan som
angriper någon för det hanolägenhet eller med hot sådan gärningom

avlagt vittnesmål eller eljest vid förhör hos myndighetavgett utsaga
eller för hindra honom från sådanatt utsaga.att avge

Straffet för rättssak, skärptes den juli 1997,i 1 ärövergrepp som
brottför normalgraden eller fängelse i högst två år. Förböter grovt

straffet år år.fängelse lägst och högstär ett sex
Även brottsbalken skydd förandra straffbestämmelser i ettger

i ochmålsägande gäller främst bestämmelserna 3och vittnen. Det
frihet och frid.brott liv och hälsa4 kap. brottsbalken samtmotom
telefonuppring-återkommande brev,Vissa personförföljelser, t.ex.

straffbarahänföras till detningar och liknande, kan inte alltid
förföljs ellerskydd förområdet. För åstadkommaatt ett sompersoner

besöksförbud 1988:688trakasseras tillkom år 1988 lagen somom
besöka eller påmeddela förbud fördet möjligtgör attatt en person

följa efter dennaellerkontakt medsätt attannat ta personen annan
besöksförbud finns redovisade iGällande bestämmelser omperson.

avsnitt 4.1.3.
1974:203i 30 § lagenkan bestämmelsenDet nämnas att om

intagensmöjligt begränsakriminalvård i anstalt detgör att en
till skada förbl.a. det kanmöjligheter använda telefonatt varaom

annan.

personuppgifterBegränsning utlämnande10.3 avav

förundersökningar isekretesslagen 1980:100Enligt 5 kap. §1 är
skall kunnaförundersökningenprincip bl.a. på grundhemliga attav

föreskrivslagförsta stycketbedrivas effektivt. I 9 kap. 17 § samma
uppgiftbrottmål bl.a. förförundersökning isekretess gäller underatt
det kanförhållandeneller ekonomiskaenskilds personliga omom en

skada ellernärstående lidernågon honomden enskilde ellerantas att
sekretessstycketVidare föreskrivs i andrauppgiften röjs. attmen om
kanfrån enskild detockså för anmälan ellergäller antasutsaga omen
allvarligtför våld ellerfara uppkommer för någon utsätts annatattatt

försvarare harmisstänkte och dennesuppgiften röjs. Denmen om
delfortlöpandedock kap. rättegångsbalkenenligt 23 18 § rätt taatt av

tilldet inteförundersökningen,vad förekommit vid är menomsom
försvararenmisstänkte ochåtal väcks har denför utredningen. Om rätt

förundersökningsprotokollet.pâ begäran få avskriftatt aven
sambanddomstolen iin tillförundersökningsprotokollet lämnasNär
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§fall enligt 9 kap. 17med åtal väcks hävs i de flesta sekretessenatt
bestämmelsens andraenligtförsta stycket sekretesslagen. Sekretessen

detsekretesslagen. Om kanstycke kvarstår dock enligt 12 kap. §l
kommer förebringasdet vid domstolsförhandling attattantas enen

rättegångsbalkenuppgift får enligt kap. §sekretessbelagd 5 1rätten
stängda detförhandlingen skall hålla inom dörrar,förordna äratt om

också underuppgiften röjs. Domstolen kansynnerlig vikt inteattav
gälla för vissasekretess skallförutsättningar förordnavissa attom

sekretesslagen. Sekretessenjfr §§uppgifter i domen, 12 kap. 3 och 4
någonsekretesslagen inteenligt kap. § andra stycketinnebär 14 5
delregler fårättegångsbalkensbegränsning i enligträtt attparts aven

på.sitt avgörandedomstolen grundaralla omständigheter som
infördes denmålsägande och vittnenförbättra skyddet förFör att

uppgifterinnebärrättegångsbalkenjuli 1994 bestämmelser i1 attsom
inte ibostadsadressålder, yrke ochmålsägandes och vittnensom

tilltaladedelges denskall framgå handlingaronödan attsamtsomav
skall tillfrågasfall det behövsoch endast i demålsägande vittnen om

bestämmelserdomstolen. Dessapersonuppgifter innan de hörs isådana
få delenkeltmöjligheterna påinnebär begränsning sättettatt avaven

skallmisstänktepersonuppgifter. denFörmålsägandes och vittnens att
begär det.särskiltfå del uppgifterna krävs hanattav

vittnenochPersonligt målsägande10.4 stöd för

målsägandebiträde1988:609juli 1988 infördes lagenDen 1 somom
juridisktförutsättningar fåunder vissamålsägande möjlighet ettattger
gällandeoch rättegången. Lagensvid förundersökningenbiträde

redogörsdet avsnittet ävenredovisas avsnitt 4.1.5. Ibestämmelser i
Utredningensstödperson.åtföljasför målsägandes rätt att enav

ochmålsägandebiträdegäller frågoröverväganden och förslag vad om
återfinns avsnitt 4.5.4.stödperson i

domstol Dsmålsägande iVittnen ochdepartementspromemorianI
bordevittnensärskiltför vissa35 ff. föreslogs1995:1 utsattaatts.

Stödperson,särskildförordnaför domstoleninföras möjlighet att enen
hjälpa vittnenuppgiftenvidarevittnesbiträde. anfördesDet attattett

viktigEnpolis och åklagare.skall liggabrottmål i första handi
promemorian närvaraborde enligtuppgift för vittnesbiträdet attvara

vittnetbiståborde biträdetVidarevittnesförhöret.i domstolen under
medmyndighetermedsåsom kontaktpraktiskamed arrangemang

skydd inför ellerpersonligtbehöver ansökaanledning vittnetatt omav
vittnesmålet harsedanidentitetsbyteefter rättegången eller begära

skyddsåtgärderdedomstolen begäraBiträdet borde hoslämnats. även
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för skall kunna lämna sin berättelse.behöver vidtas vittnetattsom
biträdet skall någon aktivAvsikten enligt promemorian inte att tavar

ansågs något behov låtasjälva rättegången. hellerdel i Inte attav
förundersökningen föreligga. Enligtvid förhör underbiträdet närvara

vittnesbiträdes uppgifterofrånkomligtpromemorian det att ettvar
fick dock inte blidenna rollockså fick viss kurativ prägel;en

dominerande.
fråga för förordnaspromemorian borde komma ienligtDe attsom

förordnandefråga förde kunde komma ivittnesbiträden var somsom
biträdandeadvokater ochdvs. i första handrättshjälpsbiträde,som

vittnesbiträdeförordnandeAnsökanjurister vid advokatbyráer. om av
dockDomstolen borde haåklagaren i målet.borde göras enav

Ersättningen tillsådant biträde.officio förordnamöjlighet ettatt ex
medel ochallmännaenligt promemorian utgåbiträdet borde varaav
föreslogsVittnesbiträdetenligt särskildbegränsad taxa. varaen

bedömdesförordnandengäller antaletkostnadsfritt för vittnet. Vad
bli mycket litet.detta i promemorian komma att

Åtgärder rättegången10.5 under m.m.

hålla förhörmöjligheternaföravsnitt 4.6.7 finns redogörelseI atten
någon åhörarestilltalades ellermålsägande vittnen i denmed och

denprimärt möjliggöraSyftet regleringenmed är attattutevaro. som
emellertidRegeln harsanningen. ävenskall höras fritt berättar en

bestämmelsernagällaskyddsfunktion. kanDetsamma sägas om
ibeskrivitsvilka också dessahålla telefonförhör,möjligheten att

avsnitt 4.6.7.
hotbilduttaladföreliggersituationer där detI mot enen mera

ingripandetillfinns möjlighetmålsägande eller vittneett mer
vidsäkerhetskontroll1981:1064Enligt lagenskyddsåtgärder. om

säkerhetskontrollkan beslutadomstolsförhandling rätten avom
följddet tilltillhar kallatsåhörare och dem rätten, avomsom

medsambanddet irisk föromständigheter finnssärskilda att
innebärförövas brottkommadomstolsförhandling kan att som

förstörelseomfattandeeller förfara för någons liv eller hälsaallvarlig
egendom.av

DomstolsverketJustitiedepartementet harEfter kontakter med utrett
domstolslokalertilltillträdesskyddetförstärkalämpliga åtgärder för att

tilltillträdesskyddFörbättratuppdrag ioch redovisat sitt rapporten
1997:3.domstolslokaler DV rapport

syfteividtaskontrollåtgärderbl.a.I attattrapporten somanges
på domstolen,störandeeller påförebygga brottsliga sättannat angrepp



Åtgärder 285málsägande och vittneni anledning hotSOU mot1998:40 av

eller på vid domstolsförhandlingar,närvarandeärpersoner som
får såledesinnebär alltid integritetskränkning. Säkerhetsrutinervissen

upprätthållandetinte generellt utformas så medborgarnas krav påatt
grundläggande fri- träds för begränsningoch rättigheter Ennär. avav

regeringsformen aldrigdessa fri- och rättigheter får enligt kap. 12 §2
föranlettgå vad nödvändigt för det ändamål harutöver är somsom
samhälleden. skall fritt och demokratisktMot detta ställas det iatt ett

fritt.grundläggande domstolarna kan verkabetydelseär attav
Domstolsförhandlingar särställning på grund intressetintar attaven

också särskiltskydda förhandlingarnas behöriga gång. Det är ett
m.fl. skall kunnarättssäkerhetsintresse enskilda och vittnenparteratt

pågående för-fritt fruktan för våld undersig ochyttra utan oro
handling.

förbättringfinns behovdiskuteras vidare detl rapporten av enom
samtligainnebärdomstolarnas kontrollmöjligheter, attav som

genomgå någon formbesökande till domstolen skall tvingas av
risknivân" harden "allmärmasäkerhetskontroll. Det konstateras att

alltmerhöjts, domstolar tenderar ökaförekomsten hot attatt motav
måloch inte kan kopplas till visstdet förekommer hot utanatt ettsom

domstolsförhand-generellt slag. Antalet säkerhetskontroller vidär av
lingar har vidare ökat.

dag saknari domstolarna iDet konstateras vidare rapporten att
slag ochmöjligheter säkerhetsskydd generelltordna attatt ett av mer

säkerhetskon-behovet tydligt. förbättradförbättrat skydd Enärettav
beslutadomstolarna möjlighettroll sikte på atttar att omsom ges

innebärkoppling till visst mål,säkerhetskontroller, dvs.generella utan
enskilde ochintegritetsskyddet för denavvägningen mellanatt

börförändras. Enligtsäkerhetsskyddet måste rapporten en ny
tillåtas.till förmån säkerhetsskyddet kunnaavvägning för

kontrollåtgärder skallvilkaEnligt inverkar valetrapporten somav
Eftersom deupplevas.få på kränkningenanvändas hur kanstor antas

olikaflesta vidmänniskor är typeratt avpassera genomvana
särskiltdet upplevslarmanordningar inte förväntaskan det att som

tillinpasseringlarrnbåge vidkränkande att t.ex. enpassera genom en
Domstolsverket idomstol. Sammanfattningsvis rapporten att enanser

allvarlig in-såsådan generell kontroll inte kan utgöra enanses
behoveträttigheterenskildes fri- ochtegritetskränkning den att avav

lagenskall vika och föreslårsäkerhet vid domstolarnahöjd att omen
generelladen möjliggörändras såsäkerhetskontroll vid domstol att

domstolenmöjlighet fördomstolen medkontroller besökande tillav
säkerhetskontroll.fall besluta utökadi särskildaatt om

administrativdomstolarna iförslag innebärDomstolsverkets att
inpasseringskontrollerordning skall ha möjlighet besluta ägaattatt om
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förebyggakontrollen skallSyftet medunder viss tid. attvararum
vistasdomstolsbyggnaden ellerväldsattentat motmot sompersoner

domstolenbörvâldshandlingarförrisken störredär. Bedöms som
säkerhetskontroll.utvidgadbeslutamöjlighetenligt förslaget ha att om

besökerkontroll deunderkastasbör ärPersonkretsen somsom
allmän tjänst.utövningenled iskerdet intedomstolen, ett avsomom

Även ocksåbörkontroll. Detundantagna frånadvokater bör vara
från kontroll.undantagfalleti det enskildafinnas möjlighet göraatt

vidfrågakomma iförslaget kanenligtkontrollåtgärderDe som
nuvarande regle-enligtdesammakontroller börgenerella somvara

väskor och paketundersökningkroppsvisitation ochring, dvs. av
dock fä ske endastbörgenerella kontrollervidKroppsvisitationm.m.

kroppskontakt kandirektsåtekniskmed hjälp attapparaturav
polisman.ledasKontrollerna börundvikas. av

fattasenligt förslagetsäkerhetskontroll börgenerellBeslut avom
månad.tid, högstviss längstagälla underdomstolschefen och en

meddelasdäremotsäkerhetskontroll börutvidgadBeslut avom
reglerdomstolsrespektivesammansättningdomstolen i den omsom

fall.varje enskiltföreskriver idomförhet
frånuppgiftEnligtremissbehandlats.harDomstolsverkets rapport
ochpositivthuvudsakiremissutfalletJustitedepartementet var

departementet.närvarande inomförberedsrapporten

förföljdaförFysiskt skydd10.6 personer

förföljdaochhotadeskyddfysisktuppgiftpolisensDet är att ge
trygghetspaketsärskildamedkanSådana utrustaspersonerpersoner.

itrygghetspaket400finns cirkatillhandahåller. Detpolisensom
landet.

innehållerväskabestårtrygghetspaketEtt somav en
dels larmakanvilkenmedmobiltelefonskyddstelefon en manen-

förSOS-centralentill112dels ringa attlarmdator,till polisensdirekt
polisen,vidare tillkopplas

bostaden,förlarmanordningfasttrygghetstelefon enen-
100tillpåtrygghetslarmetaktiverakanlarmarmband uppett som-

meter,
ljudlarm ochett-
telefonsvarare.en-

tilltillgångfåhotadeför denmöjlighetocksåfinnsDet atten
funnits inomharmöjlighettill detta. Dennaantimedelochtårgasspray

börutvärderats. Det anmär-inte harförsöksverksamhet ännusomen
försöks-Itårgasspray.innehaförvapenlicenskrävskas det attatt
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verksamheten har dock kostnaden för vapenlicensen efterskänkts.
Är det fråga mycket allvarliga hot det möjligt för denår attom

hotade få livvaktsskydd. På grund de höga kostnadernaattpersonen av
och det intrånget i den hotade privatliv dettastora ärpersonens
emellertid sällsynt. Det förekommer också den hotade kanatt personen
få tillgång till särskilt utbildad skyddshund.en

Våren 1992 uppdrog regeringen Rikspolisstyrelsen samrådiatt
med Brottsförebyggande rådet utvärdera den försöksverksamhet med
livvaktsskydd för hotade kvinnor skulle pågå fyrai län under ettsom
års tid. Syftet med försöksverksamheten försök medattvar genom
olika lösningar för utförande livvaktsskydd klarlägga ettav om
effektivt skydd kan beredas hotade kvinnor med hjälp livvakter.av
Efterhand kom emellertid försöksverksamheten omfatta ocksåatt
alternativa förmetoder skydd Överfallslarrn, skyddshundar ochsom
ökat skalskydd för bostäder.

Rikspolisstyrelsen har redovisat sitt uppdrag i Försöks-rapporten
verksamhet med livvaktsskydd för hotade kvinnor ettm.m. -
regeringsuppdrag RPS Rapport 1993:96.

I inom för försöksverksamheten harrapporten attanges ramen
livvaktsskydd ordnats vid endast två tillfällen. Samtliga polismyndig-
heter har sedan den juli1 1992 trygghetspaket för utlåning till hotade
kvinnor och I de län omfattades försökenmän. med livvakts-som av
skydd har utlåning trygghetspaket skett vid drygt tillfällen200 ochav
huvudsakligen till hotade kvinnor. Vidare har två skyddshundar
lämnats gåva till hotade kvinnor.som

Enligt har ingen de kvinnor har haft ellerlivvaktrapporten av som
har skyddshund för Sju kvinnor haftutsatts angrepp. angrepp som
eller har trygghetspaket har skett i försökslänen. Samtliga harangrepp
avvärjts polis eller lösts någon har kommit tillsättannat utan attav
fysisk skada.

Verksamheten med livvaktsskydd skyddshundaroch har enligt
fungerat väl och finnsdet inte någon särskild anledningrapporten att

dessa metoder för skydd skulle fungera ocksåinte vidanta att ett
Enligt de berörda kvinnorna har trygghetspaketen i storangrepp.

utsträckning avhållit från Kvinnorna har ocksåmännen angrepp.
de känt sig lugnare ochuppgett att tryggare.

I konstateras livvaktsskydd kostnads- ochärrapporten att en
resurskrävande skyddsmetod dessutom ofta påfrestande för denärsom
bevakade kvinnan. Metoden därförhar endast i mycketanvänts
allvarliga fall då skydd inte har kunnat erbjudas Vidsätt.annat
några tillfällen har kvinnor valt trygghetspaket framför livvaktsskydd.
Enligt trygghetspaketen täcka i fall del detrapporten vartsynes en av
skyddsbehov sig kunna lösa endast med livvakter.trottsom man
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Sammanfattningsvis uttalas i de uppnådda effekternarapporten att
prövade metoder för skydd hotade kvinnor väl demotsvararav av

krav uppställts. kunnat erbjudas harhar Att skydd harett gottsom
betytt mycket för kvinnorna. det möjligtEnligt är attrapporten

användning ochytterligare förstärka dessa effekter med ökaden
fortsatt utveckling metoderna.av

förföljda10.7 inom folkbokföringen förSkyddet
personer

10.7.1 Allmänt

adress,Uppgifter enskilda personnummer,om personers nanm,
antalcivilstånd familjeförhållanden används hosoch andra ett stort

grund-myndigheter verksamhet. Denled i myndigheternasettsom
personuppgifterdeläggande insamlingen och registreringen somav

inom folkbokföringen hosanvänds i samhället sker till delstor
uppgifterna på olikaskattemyndigheterna. Därifrån förs sedan vidare

sätt.
huvudregelUppgifter i folkbokföringenregistreras är somsom

dock vålla olägenhet föroffentliga. I vissa fall kan det atten person
Med hjälpuppgifter henne eller honom sprids. t.ex. enavom

förföljare spåraadressuppgift från folkbokföringsregister kanett en
våld henne ellerviss för hota eller utöva motattupp en person

Även folkbokföringenuppgifter registreras inomhonom. andra som
folk-uppgifterna iled i förföljelse. Förkan användas ett attsom

för söka påbokföringen inte skall kunna missbrukas rättatt en person
åtgärder genomförtsi syfte förfölja denne har under år vissaatt senare

för förföljdatill skydd personer.
betänkandet Någrafolkbokföringsfrågor har iUtredningen vissaom

fortsättningsvis benämntfolkbokföringsfrågor SOU 1996:68,
förbättringarförslag tillfolkbokföringsbetänkandet, lagt fram av
Utredningen harskyddet folkbokföringen för förföljdainom personer.

kvarskrivning ochförutsättningarna förföreslagit vissa ändringar i
någrautredningen tagitfingerade personuppgifter. harDessutom upp

gäller valetsekretessmarkering. detfrågor sekretess och Närrörsom
utredningen det börskyddsåtgärd vid personförföljelse föreslår attav

skallåtgärden förstden ingripandeske med utgångspunkt i minstatt
därförfolkbokföringsregistren denvidtas. Sekretessmarkering i är

kan befaraförsta bör tillgripasskyddsâtgärd när attmansom
Även skyddsåt-personförfölj else.folkbokföringsupp gifter används för

besöksförbud kan i mångafolkbokföringengärder utanför t.ex.som
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besöksför-sekretessmarkering ellertillräckligt skydd. Förstfall omge
tillgripabetänkandetenligtåtgärd skalltillräckligbud inte är manen

personuppgifter.ñngeradei sista handkvarskrivning och
författningsändringarnyligen beslutathar relativtRiksdagen om

Ändringarna trädde iförslag.utredningensgrundar sigsom
kraft januari 1998.huvudsak deni 1

sekretessmarkeringS .k.10.7.2

s.k.följandeuttalatregeringen34 ff. har1997/98:9I oms.prop.
sekretessmarkering.

bl.a.sekretess1980:100 gäller§ sekretesslagenEnligt 7 kap. 15
liknandeellerfolkbokföringverksamheti annanavsersom

uppgiftförSekretessen gällerbefolkningen.registrering omav
anledning kansärskilddetförhållanden,enskilds personliga om av
lidernärståendenågon honomenskilde ellerden omantas att men

uppgiftkänsligsärskiltförkan gällauppgiften röjs. Sekretess en
uppgiftharmlösnormaltockså förexempelvis adoption enmenom

personförföljelse.vidskyddaskan behövaadress somom
uppgiftmisstänkaförhandfall påvissa kanI att enman

tillkanpåför användasefterfrågas sättkommer ettattatt varasom
användsadressuppgiftför den enskilde, ettattt.ex. somenmen

folkbok-förSkattemyndigheten,förföljelse.led i ansvararsom
sekretessmarke-föra in s.k.möjlighetföringsregistret, har då att en

börförsiktighetsärskildMarkeringeni registret.ring attanger
fråga böriuppgifterbedömningenvidiakttas personenomav om
sekretess.omfattaskaneftersom uppgifternalämnas ut, av

myndighetenavseddSekretessmarkering alltsåär att enge
normalt skeruppgiftervid utlänmandevarningssignal utansomav

i frågaMarkeringensekretessprövning.särskild att personenanger
naturligtvisomständigheten harför förföljelse. Denlöper riskt.ex.

uppgift kan lämnasbetydelse vid prövning ut.stor om enaven
regelmässigteffekt får denavseddskall fåmarkeringenFör att

hushåll.förföljdesi denomfatta samtliga medlemmar
underfolkbokföringeninomSekretessmarkering har använts

rutinersärskildautarbetatocksåSkatteförvaltningen harår.många
sekretessmarkeringar.medför systemet

lagregleratintesekretessmarkering närmareFörfarandet med är
15enligthemligstärnpelför dendet gällermotsvarar somsommen

Förfarandethandling.allmänkan åsättassekretesslagenkap. 3 § en
Justitieombudsmannensiharsekretessmarkeringmed accepterats

1987/88 195.JO282 ochJO 1984/85praxis, s.s.se
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sekretessmarkering.begärOftast det enskildär somen person
Önskemålet bakgrund försighar sin i utsattatt anserpersonen

sekretessmarkering börförföljelse något begäranslag. En omav
styrker påståendetform utredningåtföljd någon omsomavvara av
till grund för införan-skäl liggerförföljelse. Normalt skall de som

tillräckliga försekretessmarkeringdet vägra ettattvaraav
någon begärfolkbokföringssekretessenutlämnande med stöd närav
frågadet böruppgifterna. detta följerfå Av ettattatt ut vara om

fruktan ochkännerräcker alltså intekonkret hot. Det att personen
föreligga riskobjektivtförföljd. måste ocksåsig Det sett enanser

förföljelse från denpåståendeför förföljelse. blanktEtt somom
fall. Om det integodtas i någottorde knappastbegär markeringen

förföljelse fårpåståendenågon stöderfinns dom ett annanomsom
polis-utlåtande frånutredning ellerutredning förebringas, t.ex. en

uppgifter. Ettenskildesstyrker densocialmyndigheteller som
från sjukvården.upplysningarhandlingar ellerexempel ärannat

påståenden för-bekräftarmyndigheterUppgifter från omsom
gällakanbetydelse. Detsammatillmätasföljelse torde allmänt stor

tillverksamhet syftarideellfrån olika slagintyg attsomavm.m.
särskiltandraför brott ellerhjälp utsattspersoner somge

utsatta.
sekretessmarkeringbegärhand bör det denI första envara som

till frågansMed hänsynmarkeringen.visa behovetskall avsom
skattemyndig-emellertidskyddet börbetydelse för den begärsom

kan behövas.utredningfram denhjälpa denne medheten att ta som
Även eller socialtjänsttill polisinte hänvisarden enskildeom

med dessaundersökerSkattemyndighetenförefaller det naturligt att
kan ha.förföljelsebakgrund påståendetvilken om

aktuellapå detchefendet endastSkattemyndighetenInom är
uppgifterdelbehörighetskattekontoret har att ta om enavsom

personal ADB-systemetsfått markering. För gerannanperson som
sekretessmarke-informationbildskärmsterminaler inte någon om en

kontorschefen. Omtillpersonalen hänvisasrad utanperson
skattekontorsfolkbokförs inomflyttar och nyttettpersonen

lokaltmarkeringen tillöverförsverksamhetsområde ett nytt
uppgifterövrigatillsammans medfolkbokföringsregister om per-

ochoftast tidsbegränsatsekretessmarkeringbeslut ärEtt omsonen.
sekretessmarkering överförstvå år. Enför tidgäller inte längre än
folkbokföringsuppgifter.fårmyndigheter deltill andra som av

År folk-sekretessmarkering inom6001988 hade 1 personer
ökat. I slutetmarkeringarhar antaletbokföringen. Sedan dess av

slutetsekretessmarkering. I700år 1993 hade cirka 4 avpersoner
detoch år500rörde det sig 5år 1994 ett senare varpersonerom
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skatte-sekretessmarkeringtilldelatshade6 000 avpersoner som
myndigheterna.

pådet förstaFolkbokföringssekretessen kan sägas stegetvara
folkbokföringenanknytning tillmedskyddsåtgärderden trappa av

fingerademedoch slutarmed kvarskrivningfortsättersom
fall tordeförföljelsebefaradallapersonuppgifter. I nästan av

ocksåinnebärskydd. Detmedföra fullgottSekretessmarkering ett
fingeradeochkvarskrivningingripande åtgärderatt sommer

Sekretessmarkering börtillgripas.behöverpersonuppgifter inte
kantillgripsskyddsåtgärd närförstadärför den mansomvara
föranvändningtillfolkbokföringsuppgifter kan kommabefara att

personförföljelse.

registreringförformernalagregleringbehovetFrågan avavav enom
remissyttran-i sitttagitRiksskatteverketharsekretessmarkeringen upp
ansågRiksskatteverketfolkbokföringsbetänkandet.de attöver en

möjlighethasekretessmarkering börbeviljatsenskild inte har ensom
skulle detinfördesmöjlighetsådanöverprövad. Omfå fråganatt en

ansåg itillämpning. Regeringenenhetligbidra tillvidare kunna en
förtalarskäldet finns1997/98:9 36 attförarbetena prop. att soms.

markerafolkbokföringsregistrenmöjlighet i attlagreglera att enen
fråganemellertidmenadeRegeringenförföljd. attär varperson

låg inomdettaytterligarebehövdekomplicerad och övervägas samt att
arbete.Brottsofferutredningensförramen

Kvarskrivning10.7.3

får1991:481folkbokföringslagenEnligt 16 § som avpersonen
allvarligaellerförföljelserför brott,blisärskilda skäl kan antas utsatt

folkbokförd påflyttningvidmedgespåtrakasserier sätt attannat vara
Kvarskrivning kankvarskrivning.s.k.folkbokföringsorten,den gamla

endastmedgesoch fårenskildeefter ansökan denske endast omav
besöksförbudtillgodoseskanskydd inteenskildes behovden genomav

denfårKvarskrivningen även utsattaeller på sätt.annat avse
medflyttande familj.personens

för högstmedgesfårkvarskrivningföreskrivs§ lagI 17 attsamma
inte längredetupphöraskall närkvarskrivningenochår i taget atttre

får anlitaSkattemyndighetenstadgasför den. Vidarefinns skäl att
kvarskrivning.frågorutredningförpolismyndighetbiträde omavav
kvarskrivning.medgettsnärvarandeförharCirka 150 personer

någonfått kännedominteSkattemyndigheterna har att sompersonom
kvarskrivningen.efterförföljelseförkvarskrivits harhar utsatts
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Kvarskrivning förutsätter enligt 1997/89:9 45 detattprop. s.
föreligger konkret risk för förföljelse. Detta har i lagen uttrycktsen
så förav särskilda skäl kan bli brott elleratt antas utsatten person
trakasserier slag. gäller fingerade personuppgifter harNär detannatav
Högsta domstolen i rättsfallet 497 slagit fastNJA 1994 I atts.
hotbilden skall bedömas objektivt. till det sambandetMed hänsyn nära
mellan kvarskrivning och fingerade personuppgifter det enligtär
propositionen naturligt saken på motsvarande beträffandesättatt se

föreliggerkvarskrivning. Kvarskrivning bör således förutsätta detatt
objektivt konstaterbart för åtgärden aktualiseratshot den vilkenett mot

eller familjemedlem räcker således intetill denne. Det atten
sig hotad eller förföljd.personen anser

Enligt kvarskrivning ofta aktualiseraspropositionen 46 tordes.
vederbörandesedan har dömts för någon form brott. Haren person av

ochbegär kvarskrivninggjort sig skyldig till brott denmot som
fortsätter skäl för kvarskrivning.besvära målsäganden, talar starkaatt

haromfattande brottslighetOm det mycket allvarlig ellerär somen
Ävenriktats kvarskrivning bör begäran bifallas.den begärmot som

det gällerbrott riktats bör kunna beaktas närmotsom annan person
föreligger. Enkonstatera förutsättningar för kvarskrivningatt om

nyanseradsådan situation kräver dock enligt propositionen en mer
kvarskriv-bedömning har riktats den begärbrottetän mot somom

ning.
riskbe-inte förekommit några tidigare brott kanNär det har

emellertid harsvårare. Om detdömningen enligt propositionen vara
brott harklarlagts förföljelse eller trakasserier inte ägtutgöratt som

motsvarandefår risken för påytterligare sättprövas somrum angrepp
fortsatt brottslighet.det gällt risk förom

sigförekommaI propositionen det kan attatt person anseranges en
förinte harberättigad till kvarskrivning utsattstrots att personen

trakasserier skall hanågon form trakasserier. Något krav ägtattav
förekommitemellertid haheller inte uppställts. måstehar Detrum

förblinågot "av särskilda skäl kangör antas utsattattsom en person
exempelbrott eller allvarliga trakasserier något slag. Som attangesav

brottsligaeller förberettdet kan så planeratatt personvara en
kommit till utförande. Förut-gärningar eller trakasserier intesom

propositionenockså enligtsättningarna för kvarskrivning kan vara
uttalathartill tredjeuppfyllda det visar sig att manom en person

tidigare maka.allvarligt hotelser exempelvismenade mot en
kvarskrivning också kan kommavidareI propositionen nämns att

medverkat irättegång ellerfråga för har vittnat ii enen person som
kvarskrivning blirpolisutredning. kan inte heller uteslutasDet atten

särskilda skäl riskerari landetaktuell för här aven person som
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orsaker.förföljelse etniska eller religiösaav
propositionen 47kvarskrivning enligt s.enskilde innebärFör den

för henneöverblickakan svåraf. rad olägenheter attsom varaen
inte bör medgesför kvarskrivningeller vilket talarhonom, att om

åtgärderskydd på Defråga tillräckligti kan sätt.annatpersonen
sekretessmarke-ochbesöksförbudkan komma i fråga ärnärmastsom

tillhandahålla,kanskydd polisenring. Också andra former av som
beaktas.skyddshundar börsåsom trygghetspaket ocht.ex.

enligtåtgärd innebär detotillräckligbesöksförbudBedöms vara en
medges.skall Innankvarskrivninginte automatisktpropositionen att

skydds-alltid utredaSkattemyndighetenmedges börkvarskrivning om
sekretess.behovet i stället kan tillgodoses genom

personuppgifterFingeradelO.7.4

1991julipersonuppgifter infördes den 1fingeradeBestämmelser om
Enligtpersonuppgifter.fingeradei 1991:483och regleras lagen om

särskiltförbliriskerarfolkbokfördlagen kan utsattattperson somen
frihetellerliv, hälsariktar sig dennesbrottslighetallvarlig motsom

verkligadesig självpersonuppgifterandra änmedges användaatt om
kaninteocksåpersonuppgifter. krävsfingerade Det att gespersonen

medgivandet gällerHuvudregelnpåtillräckligt skydd ärsätt. attannat
till viss tid.får begränsasobegränsad tid, detför men

fårpersonuppgifteranvända fingerade ävenmedgivandeEtt att ges
denmedvaraktigt bor tillsammansfamiljemedlem personsomen

allvarlig brottslighet.förriskerar bliatt utsattsom
ärendeni allaförsta instansStockholms tingsrättDet ärär omsom

Rikspolis-medgivandepersonuppgifter. Ansökan görsfingerade avom
Rikspolisstyrelsen kanpå begäran denstyrelsen utsatta personen.av

detstyrelsen intesådan begäran,emellertid avslå anseromen
personuppgifter fårfingeradekommer medgesannolikt rätten attattatt

självenskildefår denbegäranstyrelsen avslagitanvändas. Har en
personuppgifter.fingeradefå användaansöka hos rätten attom

hadejuli 1994fram till den 1folkbokföringsbetänkandetI attanges
personuppgifter ochfingeradeanvändamedgettscirka 20 attpersoner

fåttharlitet antalytterligareefter detta datum ettatt personer
personuppgifter.fingerade

personuppgifterfingeradereglernatill de ändradeI förarbetena om
följande:bl.a.har regeringen1997/98:9 52prop. uppgetts.

harpersonuppgifterfingeradeanvändamedgivandeNär attett
fingeratbl.a.medgivandet medfåttregistreras dengivits som
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folkbokföringen. Därifrån förs deoch ipersonnummer nanm
fingerade olika myndigheteruppgifterna vidare till bl.a. samma

i fråga använderandra folkbokföringsuppgifter. Personensätt som
så fingerade uppgifterna. gamlaundantagslöst de Dengott som
identiteten folkbokföringen. framgåravregistrerad inom Detår att

fingeradeavregistreringen har sin grund i den enskilde använderatt
personuppgifter. fått fingerade personuppgifterDen ärsom
folkbokförd uppgifterna på den där hon eller hanunder de ortnya

fingerade personuppgifterbosatt. Genom använderär att personen
skensig själv kan vederbörande sägas attav vara en annanom ge

den hon eller han verkligenän är.person

fått medgivande användaRikspolisstyrelsen skall bistå den har attsom
myndigheter ochfingerade personuppgifter vid kontakter med andra

enskildes hjälpbehov intei övrigt den hjälp denlämna krävs,som om
kan tillgodoses på sätt.annat

syfte kvarskrivning.Fingerade personuppgifter har samma som
Åtgärden för förföljelsevissskall skydda utsättsmot att avpersonen

frågaofta kändeller flera andra Förföljaren närär omen personer.
gårdenne inteåtgärden användasbyte aktualiseras kan även närmen

fingeradekan syftet medidentifiera. Mera avgränsatnärmareatt
hjälpförföljare, medpersonuppgifter hindrasägas att att avenvara

denfår kännedomallmänna handlingar hos myndighet, om varen
skyddas bor eller vistas.behöverperson som

personuppgifter harfingeradeEtt medgivande användaatt
därförUtgångspunktenför berörs.ingripande verkningar den ärsom
andrarestriktivt och endastskydd användasdenna form bör näratt av

tillräckliga.åtgärder inte är
följandeff. vidare1997/98:9 56 kanUr förarbetena prop s.

anföras:

personuppgifterfingeradegällande lagstiftningen byggerDen att
allvarligt hot. Enligtförskall beviljas endast den är ettutsattsom

svårarefråga risk förmåste ocksåregeringens mening det vara om
fråga.skall komma i Kravetför fingerade personuppgifterbrott att

emellertidallvarlig kansärskiltpå brottsligheten skallatt somvara
tillämpning.onödigtframhållit leda tillutredningen strängen

måstemisshandeluppfattas exempelvisUttrycket kan att ensom
fråga,personuppgifter skall komma ifingeradeför attvara grov

straffvärden intemedkrävs brottdvs. det allmänt settatt som
motiverat.framstår inteunderstiger år. sådantEtt synsättett som

fingeradeanvändamedgivandei frågaRestriktiviteten attom
tillkoncentreradalltförpersonuppgifter behållas intebör varamen
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Även hargärningarstraffvärde.frågan brottets ettsomom
brottslighetVidkunna godtas.6-8 månader börstraffvärde om
något lägreytterligarekanskeflera gånger kan ettupprepatssom

särskiltvaritbrottsligheten harstraffvärde accepteras, t.ex. om
regeringenbedömerför målsäganden. Sammantagetbesvärande att

befarande brottslig-sänka nivån denskäl någotdet finns att
i §kravet 1till uttryckdet kommalagtexten börheten. I attgenom

skallpå brottslighetenpersonuppgifterfingeradelagen att varaom
bort."särskilt allvarlig tas

Självfallet detobjektivtskall föreligga ärRisken för brott sett.
Påbefaras.kanbrottslighetfastställa vilkenexaktsvårt att som

besöksförbud ochfrågaförordas imotsvarande sätt omsom
bedöm-börja medtill göranaturligtkvarskrivning detär attatt

gjortförföljare harbrottslighettidigareutifrånningen som enen
brottslighetdennaockså utifrånskyldig till. Detsig är som

straffvärdeochbrottslighetensbefaradebedömningarna den artom
allvarligtfördömtstidigare harmåste Om ettgöras. en person
fingeradebegärdenmisshandel,exempelvis svårbrott, mot som

tillmätasmåsteomständighetpersonuppgifter det storär somen
brottslighetentidigareriskbedömning. Denbetydelse vid en

hälsaliv,riktadnödvändigtvisbehöver inte mot personensvara
Även brottslighetförrnögenhetsbrott ochfrihet.eller typ avannan

detVidarebeaktas.förföljs kan ärdenhar riktats mot somsom
någonriktatsbrottslighet harocksåuteslutetinte mot annanatt som

betydelsetillmätaspersonuppgifter kanbegär fingeradedenän som
föreligger.riskvilkendet gäller bedömanär att som

denpersonuppgifterför fingeradetillräckligtinteDet attär som
krävsDetför brott.harskyddsåtgärden tidigare attbegär utsatts

brottsådanaförföljelser i formrisk för ytterligareföreliggerdet av
fråganpersonuppgifter. Närfingeradei lagen omomsom anges

ansökerdenaktualiseras harpersonuppgifter attfingerade omsom
stadgar.lagensådant brottförmedgivande oftastfå utsattsett som
risk förföreliggerdetbedömasvårtdå inte såbörDet att omvara

gärnings-det sigVisarbrottytterligare attmot person.samma
med denne börkontaktsökaellertrakasserafortsätter attmannen

riskerforderligför konstateratillräckligtoftastdet attattvara
föreligger.

kräverpersonuppgifterfingeradeanvändamedgivandeEtt att
för brott,uppgifterna har ävenanvändavilldeninte utsattsatt som
polisutredningOmsituationen.vanligastetorde dendet envaraom

och domåtalbeslutlämpligt inväntaoftapågår kan det att omvara
inte inväntapersonuppgifterfingeradefrågan ettsaken. Kani om

självständigutifrånriskbedönmingenavgörande får göras en
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prövning utredning finns.denav som
för brott kan den löpasärskild risk för bliEn att utsatt anses

brottsling. Riskenshar anmält eller på avslöjatsättannat ensom
hur allvarligt detstorlek bl.a. hänga medkan antas samman

harutpekade gärningsmannensavslöjade brottet Denär. person
risken för repressalier.det gäller bedömasärskild betydelse när att

Även trakasserier harförföljelse ochdet kan visas ägtattom
föreliggerfå deteller pågår kan det svårt att utrett attvaramm

Avgörandebrott lagen kräver.risk för sådant allvarligt ärsom
förföljaren denneförekommernaturligtvis vad ärnärsom om

Är brottslighet den begärhan dömd för allvarligkänd. mot som
kontakt medpersonuppgifter fortsätter sökafingerade och att

båda i grundenförhållandena mellan devederbörande utan att
konstateranågra svårigheterförändrats, bör det inte attattvara

förföljarenden utpekadeerforderlig brottsrisk föreligger. Har
begärtden hareller förberett allvarligt brottplanerat motett som

brottsriskockså kravet påfingerade personuppgifter bör vara
uppfyllt.

exakt identifierasförföljaren inteandra fall kan det såI attvara
klart han tillhöromständigheterna står detmed hänsyn till attmen

denfalletSå kanviss bestämd krets somomvaraen av personer.
eller medverkat ipersonuppgifter har vittnatfingeradebegär en

något slag ochgrupperingpolisutredning kriminellmot aven
likartaddärefter för hot. Situationen kanutsätts om en personvara

gruppering eller någontillhört sådansjälv tidigare har annanen
därföravstånd från denna ochtagitsammanslutning sedermeramen

tidigarealltid någondessa fall finns det interiskerar repressalier. I
förföljare hotet.dömd utgörsom

personuppgifter skall lämnasanvända fingeradeEtt medgivande att
på §tillgodoses 1behovet skydd inte kan sätt,endast annatom av

hand detpersonuppgifter, i förstafingeradeandra stycket lagen ärom
skallRikspolisstyrelsen,i fråga.kvarskrivning bör komma somsom
varjeipersonuppgifter, särskiltfingerade haransöka attett ansvarom

skydda denförkvarskrivning räckerärende utreda inte attom
varförmotiveraansökan skall styrelsenförföljda sinI manpersonen.

skyddsätgärd.kvarskrivning inte räckeratt somanser
skallpersonuppgifteranvända fingerademedgivandeEtt att som

enskildeför obestämd tid. Denhuvudregel lämnasnämntsovan som
upphävtmedgivandetbegäran fåhar dock möjlighet att genomegen

medgivandet inteRikspolisstyrelsenskriftligen anmäla hos attatt
används ipersonuppgifternafingeradedet fall delängre behövs. För

sådan möjlighet.Rikspolisstyrelsennågot otillbörligt syfte har även en
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ansöka hos Stockholmkan det finns synnerliga skälStyrelsen om
personuppgiftermedgivande använda ñngeradetingsrätt att ett attom

skall upphöra gälla.att

Riksâklagaren10.8 Rapporter från m.m.

utreda vissa aktuellaslutet år 1994Riksâklagaren beslutade i attav
vittnen. Ut-för målsägande ochfrågor kring säkerhet och skydd

och skyddSäkerhetredovisad i Riksåklagarensredningen finns rapport
vad gällerdetför bevispersoner Metodfrågor 1995:2. Där attanges

det ifinns anledningoch organiserad brottslighetetablerad attatt tro
bevispersoner, dvs.påverkanutsträckning förekommerstor av

ochgäller narkotikabrottdetmålsägande och vittnen, närt.ex.
talarfinns det mycketEnligtekonomisk brottslighet. rapporten som
ochgäller påtryckningarmörkertal detför det finns avsevärda näratt
inteskydd för bevispersonerbevispersoner. Problemet med ärhot mot

såframstår välbegränsat till mål s.k. mc-gäng, utan somsom avser
brottslighet.allvarligt vid organiseradannan

ochåklagarepolis,krävs ökade insatserEnligt rapporten av
bevispersoner,förfarandenade otillbörligadomstolar för möta motatt

förfarandensådanaidentifiera de mål därgällerinte minst detnär att
möjligheterrättsväsendetsvidareförekommer. I attrapporten anges

myndigheterdessabegränsatskydda bevispersoner är attatt genom
avgjortssedan det harsig från mål, vanligenskiljer ett genom

Även förutsättningarekonomiskadomstols myndigheternasdom.
ökatkanEnligtvissa begränsningar.ställer ettrapportenupp

kännbaraochrättsvårdande myndigheternamedvetande hos de mera
tillslag ledaolikapåföljder fällande dom förvid övergrepp enav

ökaddärmedsådana brott ochbenägenhet anmälaökad att en
enligtböradekvat Dettamöjlighet beivra dem sätt. rapportenettatt

förväntas,utveckling kanhålla tillbaka denkunna bidra till att som
sannolikt i ökandeländeri andranämligen det i Sverigeatt som

och andraskrämsel, hotkommer förekomma övergreppomfattning att
brottmål.tvistemål ochi bådebevispersonermot

upprättadesnämndatill denI anslutning rapporten enovan
SäkerhetRiksåklagarensñnns redovisad iåtgärdskatalog rapportsom

Åtgärdskatalog Metodfrägor 1997:1.skydd för bevispersoneroch
Åtgärdskatalogen för polisarbetsmetodförslag tillavseddär ettsom

målsägandesigkan förväntai de ärenden däroch åklagare attman
åtgärderdenför påtryckningar ochoch vittnen kan bli tarutsatta upp

utredningen.olika stadier iaktualiserassom
kriminalpolisensförinompolisenkanDet nämnas ävenatt ramen



Åtgärderi ochanledning målsägande vittnen298 hot SOU 1998:40motav

håller på utarbetas.k. KRUT-96-projektet,utvecklingsprojekt, det att
vittnesskydd.åtgärdskatalog omen

i EnglandVittnesskyddsverksamhet10.9

har inhämtatsi EnglandUppgifterna vittnesskyddsverksamhetenom
1996 pådecembergjorde ivid studiebesök utredningenett som

Scotland Yard, i London.Criminal Protection Unit, NewJustice
1970-taletEngland inleddes underför vittnesskydd iProgrammet

rånbrottslighet främstomfattandetill medför komma rätta motatt en
utgjorde till vissaanvändes i USAmodellvärdetransporter. En som

England.utformas ikomdelar förebilden för hur programmet att
12tjänstgörhuvudkontor i LondonvittnesskyddsenhetensPå

polismänytterligare 24polisdistriktetfinns det ipolismän. Vidare ute
vittnesskyddsenheterfinnsuppgifter. Detsysslar med dessa ävensom

nationell vitt-endaUtvecklingen gårpolisdistrikt.i andra mot en
visstförekommerhanteringen. Detför förenklanesskyddsenhet ettatt

Tyskland.samarbete med bl.a.internationellt
inomfår skyddvittnenfinns huvudgrupperDet tre somav

programmet.

InformerResident
begått brott ochsjälva harbestårkategoriDenna somsompersonerav

brottslingar. Näroch/eller andramedhjälpare programmetanger
får avtjänaDessakategori deninleddes denna största. personervar

avskildahålls heltdär desärskilda fängelserstraff i något tvåsina av
hari Londonpolisstationerfinnsövriga fångarna. Detfrån de tre som
ochförhöraskanså dessasäkerhetsanordningarsärskilda att personer

fåformer. Försäkraförhörstiden bo underunder statusäven att som
Section,Special CaseCPSgodkännandeResident Informer krävs av

och från Homebrottslighetorganiseradför enheten förbefälhavaren
Inrikesdepartementet.Office ung.

informationellerinte dessa vittnenPolisen köper garanterarutan
kandeförmånenenda verkligasäkerhet. Den ärendast vittnenas att
sigdomstol erkänneristraff delindrigarefå till 60 procent omupp

Anhörigasamarbetar/vittnar.ochbrottslighetenskyldiga till den egna
behövas.skydd kanfår också dettill vittnet som

Protected Informant2.
behöverskälnågotpå gatanbestår tjallareDenna avsomgrupp av

familj.och/eller sinskydd för sig
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3. Protected Witness
Denna kategori består skäl änannatsom egenav personer av

skydd.inblandning har blivit vittne till brott och därför behöverett
få identiet ochvittne får skydd kanEn programmet en nysom av

genomförabostadsort. i London fårDet endast enhetenärny som
ochidentitetsbyten. koppling till den gamla identieten klippsAll av

Uppgifterenheten skapar identitet med bakgrund. omen ny en ny
således inte bli medgamla domar följer dock med. Man kan ettav

domstolenkriminellt förflutet. ändrar emellertid påMan namnet som
kringhar dömt och datum för domen. föreligger sekretessDet sträng

existera.uppgifterna och den gamla identiteten upphör i princip att
födelsebevis, vigselbevis ellerDet går emellertid inte utfärdaatt nya

återta sin gamlabevis äktenskapsskillnad. Om villom en person
avrådd förhindra.identitet blir han det går inte attmen

där vittnenafinns 12 s.k. safe houses i London, dvs. adresserDet
någonkan bedöms lättarefå skyddad bostad. Det gömmaatten vara

dock svårti London på mindre Detstorstad än är attorter.en som
till ordnahitta bostäder. Enheten försöker också hjälpalämpliga att

vittnat iflesta vittnen ingår i harjobb. De programmennya som
fårorganiserad brottslighet. Denarkotikarnål eller mål varaom annan

emellertidkvar sålänge behövs. uteslutsi det Deprogrammet ursom
gamlabegår vilket medför derasde brott attprogrammet om nya

identitet avslöjas.
och barn harproblem vårdnadstvisterDet kan bli vid t.ex.om mor

vistelseort intebytt Enheten försöker hjälpa till så derasidentitet. att
påadvokaterskall till skickasavslöjas att att post genomgenom se

alltproblem vittnena inte berättarEtt kan attort. annat omannan vara
inför ekonomiska problem.identitetsbyte, medicinska ocht.ex.ett

"Domestic Violence",betecknasDen brottslighettyp somav som
ochenheter inom polisenvåld i hemmet, hand andradvs. tas om av
ochmycket allvarliga fallinte avdelningen iaktualiseras på änannat

gäller andra brott.kvinnan vaddå vittnar ävenmotom mannen
ellervittnesbåset skärmasskydda rättssalen kanFör vittnen iatt av

videolänk användas.
i Englanduppgift från Office förekommerEnligt Home anonyma

terroristrätte-samband medvittnen i vissa undantagssituationer, it.ex.
fall döljsinñltratörer. dessagångar poliser har arbetat Ioch när som

tilluppgifterna vittnetoch adress; i vissa fall lämnas utomnamn
röstför-ochrättegången används skärmarendast försvararen. Under

uppgift frånidentitet. Enligtför inte avslöja vittnetsvrängare att
utvidgningför närvarande fråganOffice diskuterasHome avom en

möjligheterna till låta vittnenatt anonyma.vara
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andraOmfattningen hot och10.10 övergrepp motav
vittnenmålsägande och

Inledning10.10. 1

undersökadirektiveningår enligtutredningens uppdragI att om
och någonhar ökatm.fl.hot vittnenomfattningen mot omav

förekommer.de hotgällerhar skett detförändring när arten somav
fråninhämtatsrättsstatstikinledningsvisredovisasdetta avsnittI som

imened ochbrottenrådet avseende övergreppBrottsförebyggande
undersökningargjordatidigareredovisas vissarättssak. Vidare som
och andraomfattningen hotundersöka övergreppgjorts för bl.a.att av

enkät-för deAvslutningsvis redogörsvittnen.målsägande ochmot
genomfört.harundersökningar utredningensom

rättssakimened ochStatistik brotten övergrepp10. 10.2 över

Anmälda brott

medtillsammansredovisasbrottsbalken§Menedsbrottet 15 kap. l
kap. 215respektivebrotten utsagapartsutsaga resp.ovarsamosann

dehur mångafå framsåledes intebrottsbalken. Det går3 §§ att av
såEftersom brottenmened. ärjustanmälda brotten utgörsom

visst intresse.statistiken ändålikartade kan vara av
mened Dettaanmäldes 352 brottUnder år 1994 var enm.m.om

eller 12anmälda brottmed 38jämfört med år 1993ökning procent.
År jämförtökningvilket innebarsådana brott,anmäldes 3761995 en

tillsjönk år 1996brottAntalet anmäldamed år 1994 med 7 procent.
innan.jämfört med åreteller med ll335 procent

kvartalen.förstastatistik för depreliminärfinnsFör år 1997 tre
vilketanmälts,mened214 brottde uppgifterna harEnligt m.m.om

motsvarandemedjämförtmed 16innebär minskning procenten
kvartal föregående år.

finns§ brottsbalken10rättssak 17 kap.iVad gäller övergrepp
hardet brottetgrundstatistiknågon egentligdet inte att sammaav

med anmälningartillsammansoch redovisasflera andra brottkod som
brottbrottsbalken. Dessa är7-13 och 15brott enligt 17 kap.om

skyddanderöstning,vidverkandeotillbörligtbl.a. bestickning, av
skiljerbrottställning, dvs.föregivande allmänbrottsling och somav

menings-därförframstårrättssak.i Detfrånsig övergreppstort som
brott.för dennafinnsstatistiklöst redovisa den grupp avatt som
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Páföüdsstatistik

till-föranlett finnsharUppgifter vilka påföljder brottensomom
påföljdsstati-redovisningföljerår 1996. Nedangängliga t.o.m. aven

för 1991-1996.stiken åren

ÖvergreppÅr MenedDömda till
i rättssak

1%
3033Fängelse

1Sluten psyk. vård -
4Skyddstillsyn l
51Villkorlig dom
2Vård inom tjänstensoc. -

l02Böter
Åtalsunderlåtelse 4-

5438Totalt antal domar

Å
3739Fängelse

4Skyddstillsyn -
32domVillkorlig
6lVård inom tjänstensoc.

28Böter -
Åtalsunderlåtelse 23

7743antalTotalt domar
1strafföreläggande -

i
4860Fängelse

5lSkyddstillsyn totalt
1fängelsemed --
1kontraktsvårdmed --

1med samhällstjänst --
43domVillkorlig
4tjänstenVärd inom soc. -

276Böter
Åtalsunderlåtelse 71

9366antal domarTotalt
15strafföreläggande
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År ÖvergreppDömda till Mened
i rättssak

å
38Fängelse 66

9Skyddstillsyn totalt 4
2med kontraktsvärd- -

med samhällstjänst 1 --
10Villkorlig dom 7

7Vård inom tjänstensoc. -
223Böter

Åtalsunderlâtelse 61
8682Totalt antal domar

12%
3163Fängelse

vård 1Rättspsyk. 1
4Skyddstillsyn totalt 1
2samhällstjänstmed --
64Villkorlig dom
5Vård inom tjänsten 1soc.

182Böter
Åtalsunderlåtelse 3 5

76 69antal domarTotalt

2548ä Fängelse
1vårdRättspsyk. -

3 1 1Skyddstillsyn totalt
lmed fängelse --
1kontraktsvårdmed --
lsamhällstjänstmed --
48Villkorlig dom
7tjänsten 1Vård inom soc.

191Böter
Åtalsunderlátelse 64

6863Totalt antal domar
2strafföreläggande -

målsägan-Vittnen ochdepartementspromemoriankan iDet nämnas att
menedavseendepåföljdsstatistikredovisasde i domstol Ds 1995:1

1989-1993.i rättssak för årenoch övergrepp
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gjorda undersökningar10.l0.3 Tidigare

enkät till polisenVåldskommissionens

enkätundersökninggenomfördedir. 1989:58Våldskommissionen en
medsambandoch vittnen iavseende hot rättsprocesser.partermot

Göteborg ochStockholm,polisdistrikten iskickades tillEn enkät
tillspridninggeografiskmed någorlunda jämnMalmö, samt --

småpolisdistrikt och sjupolisdistrikt, tio medelstorafemton stora
Syftetbesvarade enkäten.tvåpolisdistriktpolisdistrikt. Samtliga utom

enligt polisensutsträckningvilkenimed enkäten utrönaatt manvar
förekomoch vittnenvålduppfattning ansåg hot och partermotatt

allmänhet sig.iformer dessavilka övergrepp tarsamt
enkätsvaren. EnsammanfattningkortfattadNedan följer meraven

Våld ochbetänkandei kommissionensredogörelse finnsfullständig
ff..160brottsoffer SOU 1990:92, s.

ochi vilken utsträckningPâ frågan övergrepp partermotsom
särskiltdet intepolisdistriktsvarade de flestavittnen förekom att var

iföri allmänhetoch vittnen övergreppvanligt utsättsatt parter
flestaframhöll dock deSamtidigtanledning atträttsprocess.av en

speglade detintei rättssakrörandeanmälningarantalet övergrepp
vissförekomsannolikhetdet medverkliga antalet ettstorattutan

mörkertal.
huvudsakligenhade uppfattningenPolisdistrikten övergreppenatt

Videllerfamiljbekanta,skedde mellan grupp.sammapersoner ur
våld,vanligtdistrikt detframhöll fleranarkotikabrottslighet attatt var

ocksåpåpekadeFleraförekom.medgärningsmän,främst mellan att
otill-föroftatroligenför misshandelkvinnor utsattesutsättssom

påpekadesdem. Detmisshandlarfrån denpåtryckningarbörliga som
vittnenochdistriktfrån fleraockså övergrepp partermotatt var

utslagning förekom.socialalkoholmissbruk ochi kretsar därvanliga
utsträckningrelativtdet iframfördestorstadsdistriktEtt storatt

förliknandeochbutikskontrollanter, väktareförekom utsattesatt
ingripande.följd tidigaretillövergrepp av

förrädslandock utsättastycktesPolisens uppfattning attattvara
det reellavadanledning större änrepressalier i rättsprocess varav en
bilddentillskrev dettaPolisentill befara.anledninghotet somattgav

försigde farorofta förmedlademassmedia utsatte manommanom
och vittnade.ställde upp

framgickutfördefrågan övergreppendet gällerNär somom vem
denutfördesvanligastdetenkätsvaren övergreppenattatt avvarav

någonofta medinblandade iandra rättsprocess,tilltalade eller samma
fördensläkt medellerrelation bekantform utsattessomav
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Övergreppen skedde oftast under förundersökningenövergreppet. men
utsträckning efter förhandlingen ikunde förekomma iäven rätt stor

övergreppen del repressali-domstol. bestod till övervägande i hot om
er.

vittnen undandrog sigPå frågan i vilken utsträckning och attparter
hadeflesta polisdistrikt detmedverka i brottsutredning svarade de att
Vadsvårare få målsägande och vittnen medverka.blivit allt attatt

distrikt dengäller anledningen till denna ovilja svarade allanästan att
inblandad mångaallmän olust för bli ochhade sin grund i attatten

för repressalierinför blotta möjligheten de kanskyggade utsättasattav
oftamånga distrikt framförde deoch trakasserier. Påfallande möttatt

behand-de hade blivit illareaktionen från målsägande och vittnen att
Vanligt enligt enkätsvarenlade under domstolsförhandlingen. attvar

dem illaförsvararen har behandlatframfört uppfattningenvittnen att
förening medifrågasatt trovärdighet. Detta ioch kanske derasäven att

sigde hade förväntatde upplevt de inte fått det stöd och den hjälpatt
många vittnen förklarat denåklagaren har gjortoch rätten attattav

vittnesersättningenrättegång igen. Attinte skulle ställa i varupp en
förbetydelse viljanlåg något polisdistrikt någontillmätte inte större

medverka i brottsutredningar.att
enkätundersökningEnligt våldskommissionen tydde denna att

ioch vittnenförekom våld eller hotdet generellt inte mot parterrent
människor visadenågon omfattning. ovilja mångaDenstörre motsom

kommissionenrättegångar tydde enligtvittna och ställa iatt upp
olustkänsla på depå allmän obehags- och än utsattaatt varsnarare en

skullebefara dekonkret anledningför reellt hot eller hade attattett
komma för hot.utsättasatt

ochmenade dock det för vissaKommissionen parteratt grupper av
ellerför våldpåtaglig riskvittnen fanns mycket utsättasatten

gälldeDettarepressalier i anledning medverkan i rättsprocess.enav
tillrelationvittnet harkommissionen i de fall ellerenligt parten en

Vidarefamiljen.tilltalade, vid våld inomden antogt.ex.som
förekommermiljöer där detkommissionen det i de socialaatt

tillberedskapasocialitet fanns högremissbruk eller att taannan en
brottsutredning.för saboteravåld eller hot repressalier att enom

försärskiltkommissionenenligtYtterligare utsattvaren grupp som
anledningarbete hari sitti rättssak de attövergrepp var personer som

butikskontrollan-brott och delta i brottsutredningar,anmäla t.ex.som
och väktare.ter
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domstol Dsntålsägandeoch iVittnenDeparementspromemorian
advokaterochdomaretill åklagare,enkäter995J -

mälsägandeochVittnendepartementspromemorianutarbetandetVid av
åklagarmyndig-antaltillenkäterskickades1995:1domstol Dsi ett

vilkenibl.a.innehöll frågorEnkäteni Sverige.olika hållpåheter om
rättegång-medverka vidvillevittnen inteochmälsägandeutsträckning

mål. 25i någonframträdandesärskiltoviljan typoch avvaromen
redovisad ifinnsdessasammanställningochinkom avensvar

enligtdetSammanfattningsvis kan sägas129 ff.. attpromemorian s.
vanligtmycketáklagarmyndigheterna attfrånenkätsvaren var

huvudför-införmed åklagarenkontaktvittnenochmälsägande tog
dettatillTendensenmedverka.och uttrycktehandling över attoro

tillanledningenvanligastetid. Denunderökatvidarehade oronsenare
repressalier.rädsla förenligt svarenvar

skickadespromemorian ävenutarbetandetmedsamband enI av
och istorlekvarierandetingsrätteri 37till lagmannenförfrågan av

påsynpunkterbl.a.efterlystesförfråganISverige.delarolika av
ochmälsägandeförförhållandenaförbättraskulle kunnaåtgärder som

Enmedinkomtingsrätterdomstolen. 24ivittnen samman-svar.
ff..125promemorian s.återfinns iställning svarenav

Advokatsamfund.SverigestillenkätocksåskickadesSlutligen en
medadvokaternågramedkontaktereftersittSamfundet svaravgav

SamfundetsSammanfattningsvisområdet.frånerfarenheter svargav
huvudför-införvittnensochmâlsägandesintryckpå enkäten att oroav

hade ökat.handlingen

enkätundersökningBrottsofferutredningens10.10.4
vittnenochmälsägandehotangående mot

Inledning

såoch, iundersökaförenkätgenomförtharUtredningen att omen
harvittnenmälsägande ochhotantaletutsträckningfall, i vilken mot

syftat tillvidareharEnkätundersökningenåren.under deökat senaste
detharenkätenIförändrats.karaktärövergreppensutrönaatt om
påutredningentilloch förslagsynpunktermöjlighet lämnafunnits att

försäkerhetenochförhållandenaförbättraskulle kunnaåtgärder som
och vittnen.mälsägande

åklagarmyndig-polismyndigheter,till olikaskickatsharEnkäterna
varitharAdvokatsamfund. DeSverigestilloch tingsrätterheter samt

undersökningarna.nämndatidigaredeuppföljningavsedda avsom en
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Nedan följer sammanfattning enkätsvaren. En utförligen av mer
sammanställning återfinns i bilagorna 2-5.av svaren

Även de enkäter utredningen har skickat till brottsoffer- ochsom
kvinnojourer innehöll fråga hot målsägande och vittnen. Enmoten om
sammanställning från jourerna finns i bilaga 6.av svaren

Enkätsvarfrân polisen

Enkätundersökningen främsthar gjorts i syfte i vilkenutrönaatt
utsträckning det enligt polisens uppfattning förekommer hot och våld

målsägande och vittnen vilka former dessa iövergreppmot samt
allmänhet sig. Undersökningen avsedd uppföljningärtar att vara en

den undersökning gjordes Våldskommissionen.av som av
Enkäterna har skickats till polismyndigheter, polismästardistrikt35

och polisområden olika storlek och på olika håll i landet. 28av
enheter har inkommit med Myndigheterna har redovisat sinasvar. svar
på olika sammanfattandeVissa myndigheter har skickat insätt. ett

fleramedan andra har valt skicka in Sammantaget harattsvar svar.
65 enkätsvar inkommit. Det därför svårt ellerär att procentsatserange

enkätsva-liknande vid den följande sammanfattande redogörelsen av
ren.

målsägande ochAv enkätsvaren framgår vittnenövergreppatt mot
förekommer, ökatsällan antalet möjligen har någotövergreppattmen

de åren. de flesta fall det den ursprunglige gärnings-I ärsenaste
begår och de riktar sig någon denne harövergreppen motmannen som

Övergreppenrelation till, vanligen familjemedlem. sigtaren en
ellervanligen uttryck verbala hot våld inte målsägandesom om om

Övergreppenlåter blivittnet tillbaka anmälan respektive vittna.tar att
har inte ändrat karaktär åren; möjligen harde övergreppensenaste
blivit något grövre.

obehagförekommer ofta rädda eller kännerDet äratt personer
inför särskiltmedverka i polisutredning. Oviljan medverka äratt atten

narkotika-framträdande i mål våldsbrott liksom i ungdoms- ochom
mellanmål. Finns det relation, särskilt familjerelation, gärnings-en en

oviljan medverkaoch målsäganden eller vittnet är att extramannen
oftaAnledningen till hos målsägande och vittnen de,ärstor. attoron

ogrundat, rädda för repressalier.är
de flestaSom förbättringar för målsägande och vittnen har

straffet förpolismyndigheter föreslagit på och övergreppetatt synen
liksom till allmän-skärps, information till målsägande och vittnenatt

tillgång tillheten förbättras målsägande och vittnen fårsamt att
särskilda i domstolarna.väntrum
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Enkätsvarfrân åklagarna

åklagarkamrarellerâklagannyndigheterskickats till l5harEnkäten
myndighet harlandet. Allaolika håll ipåstorlek ocholika utom enav

på olikasin sätt.redovisatharMyndigheternaenkäten.besvarat svar
andramedansammanfattandeskickat inmyndigheter harVissa ett svar

tillsamtligaskickat inocholika åklagaretillenkätendelathar svarut
inkommit.enkätsvarhar 91utredningen. Sammantaget

och vittnenmålsägandedet vanligt tarundersökningenEnligt är att
tillAnledningenhuvudförhandlingen.införåklagarenkontakt med en

denbehövaför mötaochrepressalierföroftastkontakten attär oro
ochmellanskillnadnågon störreföreliggaskulletilltalade. detAtt

våldsbrottmåliundersökningen på. Det ärintetydermindre omorter
målsådana ärAndrasärskiltmedverkaoviljan är stor.attsom

tilltaladeden äroch mål därnarkotikabrottmålungdomsmål, enom
under-enligtföreliggermissbrukare. Detvåldsverkare ellerkänd

målsägande ochmellanmedverkaoviljanskillnad iingensökningen att
relationharnågotpå sätthosdenStörstvittnen. är enpersoner som

tilltalade.till den
Åklagarna höralättaredetundersökningen äri attatt enmenar

villintedomstol. Närhörts ihartidigare personenperson som
medåklagarenförsökerförhandlingsig vid pratainfinna personenen

fallflestagår i deSamtalenkomma. utdenneövertalai fråga och att
viktenochtillkommer atträttegångenförklara hurpå att avatt

åklagarnahartillkällornavanligasteSom demedverkar. oroman
ochföljderförkan fåvittnesmåletinför vadobehagdet ärangett att

kännerAntaletrepressalier.förförrädsla oroutsättas sompersoneratt
under-tyderVidareåren.deökatundersökningenhar enligt senaste

harvittnenmålsägande ochtrakasserierantaletpåsökningen motatt
övergreppen ändratintedockharåren.under deökat senaste

karaktär.
detklagomål sättframförs överdetvidarevisarUndersökningen att

flestadedomstolen. Iihar bemöttsvittnenmålsägande ochvilketpå
ochifrågasättablikränktasigkänt överdedet fråga attfall är attom

förslagenvanligasteDeförsvarare.tilltaladesfrämst denmisstrodda av
och vittnenmålsägande ärförsituationenförbättraföråtgärderpå att

med denkonfrontationsådomstolsbyggnaderna att enatt anpassas
tillinformationenundvikeskamrateroch dennes atttilltalade samt

förbättras.vittnenochmålsägande
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Enkätsvarfrân tingsrätterna

Enkäten har skickats till 37 tingsrätter varierande storlek och påav
olika håll i landet. 32 drygt 86 tingsrätterprocent har besvarat
enkäten. I det följande sammanfattande redovisning deges en av svar

har inkommit.som
Enkätundersökningen tyder på det har skett ökning antaletatt en av

målsägande och vittnen känner och ovilliga medverkaär attsom oro
vid huvudförhandlingen. Framför allt gäller detta vid mål om
våldsbrott. De enligt undersökningen särskilt ovilligaärpersoner som

medverka de på någotär har relationatt till den tilltalade.sättsom en
Undersökningen inte något egentligt besked hur utveck-ger om

lingen beträffande antalet hot eller andra trakasserier målsägandemot
och vittnen har varit de åren; möjligen har det skett någonsenaste

Övergreppensökning. karaktär har enligt enkätsvaren inte förändrats
den tiden.senaste

Den vanligaste åtgärden för förbättra förhållandena föratt
målsägande och vittnen har vidtagits eller planeras vidtas vidattsom
domstolarna inrättaär särskilda Det också den åtgärdväntrum. äratt

de flesta domstolarna har förslag på sådana åtgärder.uppgettsom som
Andra vanliga förslag också kallelserna liksom informationenär tillatt
målsägande och vittnen skall förbättras.

Enkätsvarfrån Sveriges Advokatsamfund

Enkäten har via samfundet distribuerats till advokater.antal Nedan-ett
stående redovisning grundar sig sammanställning 25 frånen av svar
advokater verksamma målsägandebiträdenär och offentligasom som
försvarare i storstad och glesbygd på olika håll i landet.

Enligt enkätsvaren har och oviljan medverka i rättsproces-attoron
under de åren ökat hos målsägande och vittnen. Dettasenastesen

gäller främst i mål våldsbrott, sexuella övergrepp, övergrepp motom
Ävenbarn, olaga hot och narkotikabrott. ungdomsmål har pekats ut

särskilt. Särskilt oroliga de har personlig relation tillär densom en
misstänkte. Ungefär lika många advokater utvecklingenattanser
beträffande antalet hot eller trakasserier har varit oförändrad attsom
antalet har ökat. De har på frågan harövergreppensvaratsom om
ändrat karaktär har dessa har blivit Den heltgrövre.angett att
övervägande andelen har inga åtgärder har vidtagits ellersvarat att
planeras vidtas vid tingsrätterna för förbättra förhållandena ochatt att
eller öka säkerheten för målsägande och vittnen.
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vittnenmålsägande ochAnonymitet för10.11

Europakonventionen10. 11 1
.

ochrättigheternade mänskligaförkonventioneneuropeiskaDen
bl.a.innehållerEuropakonventionen,friheterna,grundläggande

och vissadomstolsprövningtillenskildesdenbestämmelser rättom
vidaktuellabestämmelserdomstolsförfarandet. ärDegarantier i som

paragraferna lvittnenochmålsägande äranonymitet förfrågor om
artikelkonventionensoch i3

ochopartisktillharenskildeden rättartikel 6.1I att enanges
domstolopartiskoavhängig ochinföroffentlig rättegång somen

vissaUnderoffentligt.avkunnasskallenligt lag. Domenupprättats
stängda dörrar.hållas inomrättegångenälvakan dockförutsättningar

anklagad förblivithardenvidareföreskrivsartikel 6.3I att som
förhörabl.a.minimirättigheter,vissaskall ha attgärningbrottsligen

eller hennehonomåberopas samtförhöra vittneneller låta motsom
förhörda. Denna äroch rättinkalladefå vittnenräkningföratt egen

equality ofs.k.likställdhet,principendel arms,parternasomen av
Ändamålet medrättegång.rättvisinnefattas i begreppet ensom

åklagarenrättighetertilltaladedenbestämmelsen är att somsammage
allainnefattasvittnebegreppetvittnen. Ihöragällerdetnär att

målsägandedvs.målet,betydelse i ävenärutsagor avpersoner vars
166.Serie A, NoKostovski,falletse t.ex.

skallhuvudregelbevisningenuttalatEuropadomstolen har att som
dendärrättegångoffentligvidtilltaladesi denläggas fram närvaro en
tillfrågorställamöjlighetharförsvarareeller dennestilltalade att

tillåtaskanförundersökningenunderharFörhörvittnet. ägt rumsom
harrättighetertilltaladesdenförutsättningunderbevisning attsom

skall hatilltaladedendetta gettsregel innebärSomrespekterats. att
vittnefrågaochifrågasättamöjligheter etttillfredsställande ut somatt
sinvittnetantingen när utsagaeller henne,honomåberopas avgermot

jfr203,No ävenAsh, Serie A,fallettillfälle sevideller ett senare
Kostovski.fallet

EuropadomstoleniAvgöranden10.112

harEuropadomstoleniavgörandenfyraföljande redovisasI det som
vittnen.behandlat frågan anonymaom
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Fallet Kostovski

tvåhade till straff på grund uttalandenKlaganden dömts avav
hördes under rättegången.inte nyttanonyma personer, som

all bevisningDomstolen uttalade bl.a. följande. I princip måste
offentlig rättegång i syfteframläggas i den tilltalades vidnärvaro en

dockframlägga Detta betyderdet möjligtgöra motargument.att att
bevisning alltidför kunna användasinte vittnesutsagor attatt som

bevisningoffentlig session i domstolen:måste vidgöras att somen
rättegångenförfarandet föreanvända sådana gjorts underutsagor som

och i artikeloförenligt med punkterna 3 d 1inte i och för sigär
respekterats.förutsättning försvarets rättigheter harunder att

tilltalad skallregelrättigheter kräverDessa att gessom en
denoch utfrågatillräckligt och passande tillfälle motsägaatt som

gjorde sitttidpunkt då vittnetvittnat honom, antingen vid denmot
förfarandet..."på stadium iuttalande eller ett senare

rättigheter intefann domstolen försvaretsSammanfattningsvis att
ipunkt dförelåg brott 3hade respekterats, och det ett motatt

artikelförening med punkt 6.l av

WindischFallet

hadeuppgifterför brott grundvalKlaganden hade dömts somav
rättegångenUndertill tvâ oidentifieradelämnats polisen personer.av

uppgifterna, vittnen.hade tagithördes de polismän, emot somsom
till dessa. Enligtställa frågorhade således möjlighetFörsvaret att

medmed förhörlikvärdigtkunde förfarande intedomstolen detta anses
uppgiftslämnarnaEftersomuppgiftslämnarna själva. anonymavar

tillförlitlighet ellermöjlighet värdera derassaknade försvaret att
begränsningardärför sådanatrovärdighet. förelågifrågasätta deras Det

punkt li förening medförsvar punkt 3 di den tilltalades tillrätt att
artikel blivit kränkt.6 hadeav

1996den 26Nederländerna domDoorson mot mars

bl.a.pä grundvalför narkotikabrottKlaganden hade dömts av
framhöllEuropadomstolenvittnen.uppgifter från två attanonyma
förhållandeproblem ivittnesmål kan skapaanvändning av anonyma

förhållanden kanallainte undersådan användningtill artikel 6 attmen
uttalade vidareDomstolenotillåten konventionen. närenligt attanses

säkerhet ifrihet ochpersonligavittnens eller målsägandes liv eller är
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för-mellanavvägningnödvändigtdet görafara kunde att envara
målsägandenaselleroch vittnenaså sidan,intresse,svarets ena

förevarandedet iansågEuropadomstolensidan.å andraintressen, att
tvâ vittnenlåtalegitimtfall fick att anonyma.varaanses vara

Vidaredem.frågor tillställatillfälleockså fåtthadeFörsvararen att
på dessaenbartgrundat domendomstolen intenederländskahade den

vittnenasdeframhållitdom ut-och i sintvå vittnen att anonyma
Sammanfattningsvis fannförsiktighet.medvärderatstalanden stor

inteEuropakonventionenkränkningnågonEuropadomstolen att av
förelåg.

april 199723denNederländernam.fl.MechelenVan mot

huvud-rånochtill dråpförsökfördömtshade grovtKlagandena
polismän.vittnesutsagorgrundvalpåsakligen anonymaavav

enligtovanrättspraxis setidigaresinerinradeEuropadomstolen om
åberopakonventionenmedoförenligtdet inte attvilken anonymaär

endastgodtas näranonymitet kanbevisning,vittnen attmensom
vittnensocksåerinradeDomstolen atttalar därför.skälstarka om
normaltslagför försvaretsvårighetermedför ettanonymitet somav

domstolenframhöllVidarebrottmålsprocess.iuppkommainte bör en
påväsentligenellergrundas enbartfårintefällande dom ensatt en

vittnesmål.anonyma
statstjänstemändvs.polismän,vittnenafallförevarande somI var

ofta harochförhållande tilllydnadsplikt i statenallmänhar somen
beaktandemedRedanåklagarväsendet.medförbindelsersärskilda av

vittnesmålundantagsfall tillåtasendast i attpolismändetta borde avge
tjänsteåliggandenormaltoftakom detTill detta ettattanonymt. var

dettamenadeDomstolendomstol. attinförvittnaför polisman atten
hemlighållalegitimtkundedet ibland atthindradeinte att vara

inñltratörer.polismänhos använtsidentiteten somsom
änihörtspolismannenhade annatfall ettförevarande rumI

försvaretsinneburitvilketförsvarare, attoch derasklagandena
inskränkt.varittrovärdighetpolismännensmöjligheter prövaatt

frånavvikelserdessaklarlagt ettdet inteansågDomstolen attatt var
polismän-visatshade inteDetnödvändiga. attvaritförfarandenormalt

detelleranonymitetkrävtverkligen atttjänsteutövningfortsattanens
endavittnesmål denpolismännensVidarehotsituation.förelegat varen

med deidentiskaklagandena sombevisningen personeratt varom
förelåg denovansefallet Doorsonjämförelse medVidutfört rånet.

tvådeuppgifterklarafunnits attfalleti detskillnaden det omatt
riskeradecivilpersoner attochhördes anonymt varsompersoner som
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för våld från den tilltalades sida. det fallet fanns detlutsättas
dessutom bevisning identifie-stödde de vittnenasannan som anonyma
ring den tilltalade. Europadomstolen fann därför de klagandeattav
inte fått rättvis rättegång och det förelåg brott artikel 6.1att ett moten

föreningi med 6.3 d i Europakonventionen.

10. Europarådets rekommendation vittnen11.3 hot motom
tilltalades till försvaroch den rätt

Europarådets september 1997 antagitministerråd har den 10 en
tilltaladesrekommendation 97 13 hot vittnen och denNo. R motom

försvar. version finnstill Rekommendationens engelskarätt som
sammanfattningbilaga till betänkandet. Nedan följer11 en av

rekommendationens innehåll.
ministerrådetrekommendationen inledningsvis bl.a.I sägs att

brottslighetbeaktar fråga kriminalitet organiseraddet i vissatt om som
bliroch brott inom familjen finns ökande risk för vittnen utsattaatten
kommaför hot oacceptabelt rättsväsendet kandet är attatt attsamt

misstänktmisslyckas med få till stånd rättegång och dom motatt en
avskräckts från vittna fritt och sannings-därför vittnen effektivt attatt

vittnensfinns erkännandeenligt. Vidare anmärks det ökandeatt ett av
vittnesmål oftaspeciella roll i brottmålsprocessen och deras äratt

det gäller organise-för få brottslingar fällda, särskiltavgörande näratt
rad brottslighet och inom familjen.brott

eftersom detVidare ministerrådet ärär övertygat att,att omanges
lämna uppriktigamedborgerlig plikt för alla vittnenatten som

också iuppgifter skall vittna,rättsväsendet kräver att manom man
rättigheter och behov,vittnenasutsträckning bör kunna erkännastörre

något ingripande eller någoninbegripet inte bli förrätten att utsatt
personlig risk.

skyldighetockså medlemsstater harMinisterrådet beaktar allaatt en
vidta särskildaskydda vittnen sådana övergrepp attatt mot genom

åtgärder skall effektivt derasåtgärder till skydd, vilka garantera
ochEuropakonventionende bestämmelser isäkerhet, erinrarsamt om

tilltalades höradess erkänner dende avgöranden rätt attav organ som
föreskrivervittnesmålet intevittnet och ifrågasättaatt enmen som

påståddeoch denmellan vittnetkonfrontation ansikte ansiktemot
brottslingen.

rekommenderar medlemsstaternaMinisterrådet
bifogats rekommendationende principerde skall användaatt som

sintill ledning i intern lagstiftning och gör översynnär avman en
kriminalpolitik och praxis;
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ii. de skall försäkra fårsig dessa principer all nödvändigatt attom
publicitet spridas till såsom advokatsamfund,intresseradeattgenom
juridiska myndigheter, sociala institutionerverkställighetsorgan och

sysslar med familjefrågor.som
defini-bilagan till inledningsvis vissaI rekommendationen ges

varjetioner. Bl.a. med vittne "witness"att person,anges avses
rättegångenoberoende hans enligt nationell lagstiftningstatus omav

vilka relevanta föri brottmål, har upplysningar länma ärattsom
sakkunniga ochbrottmålsprocessen. definition omfattarDenna även

de särskildatolkar. Vidare med anonymitetatt attavsesanges
identifieras förblir heltomständigheter vilka vittne kanettgenom

okända för den tilltalade.
Allmänna prin-övrigt i bilagan följande under rubrikenI anges

ciper.
för i lämpligLagstiftning åtgärder bör genomförasoch praktiska att

ochvittnesmål oförhindrattillförsäkra möjlighet lämnamån vittnen att
hot.utan

respekteras börgång tilltalades till försvar2. På den rättsamma som
närstående organiseras,för vittnen, deras anhöriga och andraskydd

personligaför deras liv ochså detta vid behov innefattar skyddatt
före, efter rättegång.säkerhet under och

särskilt brottstraffbara antingenvittnen börHot göras ettmot som
olaga hot.eller led i brottet användandeett avsom

till fri be-beaktar domstolarnas4. På gång rättsamma som man
beaktadomstolarna kanrättegångsreglerna medgevisprövning bör att

på vittnesmålen.den inverkan hot kan hasom
bör vittnenMed förbehåll för legala rättigheter uppmuntras att

myndighet ochvederbörandeinformation brott tillanmäla relevant om
sedan vittna i domstol.att

börförsvar respekterastilltalades till6. På gång den rättsamma som
vittnesmål vilkaalternativa metoder lämnavittnen tillgång till attges

konfronterasinnebäraskyddar dem från det hot det kan attsom
vittnenatillåtatilltalade,ansikte ansikte med den attt.ex.mot genom

i avskilthörasatt ett rum.
handskasutbildning ilämpligRättsväsendets personal bör ha7. att

för hot.riskera blimed fall där vittnen kan att utsatta
Åtgärder påavseendemedbör vidtasUnder rubriken som

följande punkter.organiserad brottslighet anges
brottslighetorganiseradbekämpaförolika åtgärder bestämsNär att

Sådanahotelser.för klarabör särskilda processregler attantas av
Sådanabrottslighet.allvarligpååtgärder kan också tillämpas annan

samhälledemokratisktisäkra den nödvändiga balansenregler skall ett
för denoch garantibrottslighetförebyggande oordning ochmellan av
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tilltalades till rättvisrätt en process.
fullgodatilltalade hartill dengångPå attsersamma som man
åtgärdervittnesmål bör följandeifrågasättamöjligheter ettatt

övervägas:
Vittnesuppgifter lämnasaudiovisuellupptagning väg somav-

förundersökning,under
införförundersökningsuppgifter lämnatsanvändning ensomav-

förmöjligtdomstol det intebevisning ijuridisk myndighet när ärsom
medförainställelse skulle kunnaellerinställa sig ivittnet närrätten

eller andraanhörigasfara för vittnets, dennesoch verkligstor
och säkerhet,närstående liv

stadiummöjligaidentitetavslöjande vittnets senast avav-
detaljer,utlämnande vissaoch/eller endast avprocessen

från hela eller delarallmänhetenmedia och/ellerutestängande av-
rättegången.av

förenligvittnakommaför kan är10. Om anonymitet attsompersoner
exceptionelldettalagstiftningen, börmed den nationella vara en

sådanabegärtsanonymitet haråtgärd. garanti förOm personerav
imyndighet, börbehörigvidarebeviljats tillsoch/eller har av

förkontrollförfarandelagstiftning föreskrivaskriminalprocessuell ett
nödvändighetenmellanrättvis balansupprätthålla enatt aven

tilltaladetill försvar. Dentilltaladesbrottmålsrättegång och den rätt
ifrågasätta vittnetsfå möjlighetförfarandebör sådant attettgenom

till hansoch källantrovärdighetanonymitet, hanspåstådda behov av
vetskap.

juridisk myndighetbehörigbör endast beviljasAnonymitet11. när en
finnerefter hörande att:parternaav

ellerallvarligt hotadeller frihetberörda livden är ompersonens-
möjlighethansagentspaningspolis "undercoverfrågadet är om en

hotad ochallvarligti framtidenarbeta äratt
betydelsefull ochblibevisningen sannolikt kommer att personen-

trovärdig.förefaller vara
skydda vittnenförmån finnasi lämpligYtterligare åtgärder bör12. att

identifieratilltalade kandenhinderhörs innefattande mot attsom
elleransiktevittnetsdöljandeanvändning skärmar,vittnet t.ex. avav

förvrängning hans röst.av
grundasdom intefällandebeviljats skallanonymitet har13. När en

sådanavittnesmålgrad påeller i avgörandeendast personer.av
vittnesskyddsprogramsärskildalämplig mån bör14. I somprogram,

skydd.behöverför vittnentillgängligaochtillskapas göras som
derasskydda vittnens,börsådanaHuvudsyftet med attvaraprogram

säkerhet.personligaliv ochoch andra närståendeanhörigas
skydd;metoder förolikaerbjudabörVittnesskyddsprogram15.
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kan omfatta hjälp tillidentitetsbyte, byte bostadsort,programmen av
anställning, livvaktsskydd fysiskt skydd för vittnena ochoch annatny

deras släktingar och andra närstående.
samarbetande16. Med hänsyn till den framträdande roll som

kriminella brottslighet bör derasspelar i kampen organiserad ävenmot
för dem draställning beaktas i rimlig mån, innefattande möjlighet att

de åtgärder tillskapats vittnesskyddsprogram. Närnytta som genomav
det också innefatta särskildanödvändigt kan sådanaär program

för samarbetandespecialavdelningar på fängelsearrangemang som
kriminella fängelsestraff.avtjänarsom

Åtgärder vittnen,Under rubriken bör vidtas avseende utsattasom
i fall familjen återfinns följande punkter.särskilt brott inomav

åtgärder bör vidtas till skydd17. Lämplig lagstiftning och praktiska
hot och för lindra på vittnen skall höras motattmot pressen som

familjemedlemmar i brottmål.
Sådana åtgärder skall avpassade för olika18. utsattatyper avvara

ofta latentvittnen. skall beakta i farniljesammanhang hotetMan äratt
välbe-och/eller emotionellaoch påverkar vittnets psykologiska

finnande. handlingar bör därförVid frånvaro hotfullaöppetav
åtgärder straffrättsliga föredras.slag änannatav

förfinnas tillgå för barn jämte stöd19. Särskilt skydd bör attatt
förhindra missbruk farniljeauktoritet. börvarje form Barn görasav av

särskilt anmäla brott.medvetna sina rättigheter, rätten attom
20. bör under tillvaratasBarns särskilda intressen rättsprocessen av en

utbildaddet lämpligt, särskiltsocial myndighet eller, ärom av en
advokat.

hemmet och äldre21. Kvinnor misshandlas i personer somsom
syftarfamilj lämpligt skydd hotbehandlas illa sin bör mot somav

vittnesmål.till hindra dem från ochanmäla brottatt att avge
vittnesmål22. bör tillskapas för hjälpa vittnenProgram att som avger

innehålla:familjemedlemmar. Sådana börandramot program
vårdlämplig månsocialt bistånd och irättsligt, psykologiskt och-

finansiellt bistånd,och
grannskap förtilltalade från vittnetsåtgärder för förflytta den attatt-

för flytta vittnet,ytterligare alternativt åtgärderundvika hot; att
tilltaladeträning för denpsykiatriskpsyko-sociala åtgärder som-

för förhindra ytterligare brott.att
debör medvetnaRättsväsendets olika institutioner23. göras attom

efterde börkan traumatisk på vittnen;ha inverkan sträva atten
sådan effekt.motverka en

anklagelser till polisenanmälervittne första gången24. När ett utsatt
professionell hjälp. Dessutomtillgång tillbör det finnas omedelbart

personal.utbildadbör vittnesförhöret ledas lämpligtav
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tidigtsåmöjligt förhörasofta detvittnen bör så25. Utsatta är som
sådantefter anmälan. Ettmöjligtsåimöjligt rättsprocessen, snart som

ochrespektfulltomsorgsfullt,genomföras särskiltskallförhör
noggrant.

ellerhållasbörFörhöretförhör bör intesådant26. Ett avupprepas.
tillfredsställandetilltalade bör haoch denmyndighetinför juridisken

motförhör.möjligheter till
iförundersökningen börunderFörhörsuppgifter lämnas27. som

ansiktekonfrontationundvikaförpå video motlämplig mån attupptas
orsakakanförhörenupprepningonödigansikte och trauma.somaven

behörigföranvändasaudio-visuell teknikrättegången kanUnder att ge
fysisktdennevederbörande ärhöramöjlighetmyndighet attutanatt

närvarande.
övervaka vittnes-bör domarendomstolsförhandlingenUnder28. noga

befarassexualbrott, kansärskilt i målmotförhör,Omförhöret. ett om
domarenbör övervägainverkan på vittnet,traumatiskoskäligtfå en

utfrågningenförsäkra sigföråtgärdervidta lämpliga attattatt om
korrekt.sköts

siginte ied börhörs underbarn intedet faktum29. Endast varaatt
bevisning.förhöretför uteslutaskäl att som

Internationellt samarbete.rubrikenunderföljandeSlutligen sägs
samarbeteinternationellttill skapasyftar30. Instrument attsom

medförhörunderlättaförutvidgaslagstiftning börnationellliksom att
vittnesskyddsprogramtillåtaochför hotvittnen är attutsattasom

åtgärder bör övervägas:Följandetillämpas gränserna. t.ex.över
telekommunikationshjälpmedel såsommodernaanvändning av-

vittneskyddatmedförhörsamtidigtunderlättavideolänk, för ettatt
begärtdomstol i deniinställelseeller med vittne stat somett vars

förellergenomförasvårmöjlig,skulleinteinställelsen attvaraannars
tillvaratas,till försvargångkostsam rättensomsamma

säkrautomlands ochflyttaskyddade vittnenlåtabistånd för att-
skydd,deras

för vitt-ansvarigamyndighetermellaninformationutbyte av-
nesskyddsprogram.

ochmålsägandeövervägandenTidigare10. 11.4 anonymaom
vittnen

KRIPUT-kalladesRikspolisstyrelsen,inomarbetsgruppEn som
1990:4RPS RapportVittnesskydd attiföreslog rapportengruppen,

förbefaraskunde utsättasvittne,identitetsuppgifter för ett som
identitetenmisstänkte.denhemlighållas förskulle kunnarepressalier,
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skulle dock under tystnadsplikt känd för polis, åklagare,vara
försvarare och domstol.

Våldskommissionen hade bl.a. till uppgift utreda hur vanligt detatt
och vittnen för våld och hot i anslutning tillatt parter utsattesvar

förundersökning och rättegång. Kommissionen kom i sitt slutbe-
tänkande Våld brottsofferoch SOU 1990:92 fram till slutsatsen att
problemen inte den och omfattning det motiveratart attvar av var
med åtgärder skulle rubba de principer offentlighet och insynsom om
i processmaterialet den svenska rättsordningen omfattar. Parterssom
och vittnens säkerhet måste därför enligt kommissionen pågaranteras

samhället vid behov ställer medsätt,annat t.ex. att ettgenom upp
frikostigt fysiskt skydd.

Justitieutskottet har i flera fall frågan.behandlat I sitt betänkande
bet. l992/93:JuU6 9 f. pekade utskottet den grundläggandes.
principen till fullständig insyn förhållandeni de kanrättpartsom som
läggas till grund för avgörande honom ansåg det därförochett mot
inte möjligt genomföra några genomgripande ändringar deattvara av
gällande principerna. Utskottet avstyrkte, med hänvisning till sitt
tidigare ställningstagande, i sitt betänkande l993/94:JuU4bet.

f.19 motionsyrkande vittnen och uppgiftslämnareandraett atts. om
skulle få inför den tilltalade i mål gällde vissvara anonyma som
allvarlig brottslighet.

I departementspromemorian Brottsoffren blickpunkteni åtgärder--
för stärka brottsoffrens ställning Ds 1993:29 diskuterades fråganatt

det möjligt genomföra författningsändringar för förbättraatt attom var
skyddet för målsägande och vittnen våld hot våldochmot utan attom
komma i konflikt med de grundläggande principerna för rättssam-ett
hälle. Enligt skulle det föra för långt reglernapromemorian ändraatt

sekretess eller förundersöknings- ellertill insyn irättpartsom om
processmaterialet, eftersom minimikrav rättssäker-de deutgör som
heten föreskriver förevarandei sammanhang.

Regeringen anförde i propositionen med förslag bl.a. attom
utlämnandet personuppgifterbegränsa målsägandes och vittnensav

prop. 1993/942143 det enligt regeringens mening inte45 atts. var
möjligt några förändringar förgenomgripandegöraatt attmer
förbättra skyddet för våld och hot våldmålsägande och vittnen mot om

komma föri konflikt med de grundläggande principernautan ettatt
rättssamhälle. Vidare iuttalades sådan princip är att part ettatt en en
mål kaneller ärende skall ha fullständig insyn i de förhållanden som
läggas till igrund för domstols avgörande och detta storatten

skallutsträckning gäller för sekretessbelagda uppgifter;även parten
helt uppgifter domstolenenkelt känna till och kunna bemöta alla som
eller myndigheten på. Enligt regeringensgrundar sitt avgörande
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ellersekretessreglernaändramöjligtdet intemening att omomvar
gå fram förendaprocessmaterialet. Den vägen attinsyn i attparts
föreföll därförvittnenmålsägande ochförskyddetförbättraförsöka

vittnenmålsägande ochuppgifterolikatill somattatt omsevara
tilltaladestill denmålet inte kommerbetydelse imateriellsaknar

kännedom.
innebar1994,ärförfattningsändringarnamedsambandI ensom

personuppgifterfå delenkeltmöjligheternabegränsningviss att avav
justitieutskottetuttaladevittnen ovan, attmålsägande och se manom

gåmöjlighethaderättssäkerhet knappastpå atttill kravenmed hänsyn
22.1993/94:JuU25bet.längre s.

domstol Dsmålsägande iochVittnendepartementspromemorianI
allaivittnenanvändandetanfördes1995: 1 ävenatt anonymaavom

6artikelEuropakonventionensstridainte kansituationer motanses
fråganiinställningriksdagensochregeringenssvenskafick den

förmöjlighetinföraNågot förslagklar.betraktas att enomsom
därför inte.rättegångenidentitetsskyddade undervittnen gavsatt vara

frågaihållningensvenskadenpromemorianividareDet attangavs
efter det Europa-lägeikan komma attvittnen annatettanonymaom

rekommendationer.sinaframexpertkommitté lagtrådets

NederländernaivittnenhotadeLagstiftning10.11.5 om

holländ-ivittnen denhotadebestämmelserfinnsNederländernaI om
vittnevittnehotatbegreppetMed ettstraffprocesslagen.ska avses

medenlighetiförhörenunder etthemligskallidentitet varavars
februari 1994.kraft deni lträddeBestämmelsernabeslut.rättsligt

regler.dessasammanfattningredogörelseNedanstående är aven
misstänkte,denåklagaren,ansökanefterellerinitiativPå eget av

beslutaundersökningsdomaren att ettskallvittnetellerförsvararen
medvittnetförhören,underhemligskallidentitetvittnes omvara

detså hotatsigkännerskall lämnahan attuppgiftertill dehänsyn som
vittnetsellersäkerhetfamiljenshälsa,liv,hansskäligtär anta attatt

vittnet harochriskeras,förhållandenekonomiskaellersociala om
vill lämnainteomständigheter,nämndapå grunduttalat han,att av

sigkännernågongälleruppgifter. Detsammanågra personannanom
komma säga.vittnet kanvadhotad grund attav

Åklagaren, tillfälleskallvittnetochförsvararenmisstänkte,den ges
frågan.sig iatt yttra

skallidentitetvittnesundersökningsdomarenbeslut att ettEtt av
dendelgesåklagarentillskickasomedelbart samtskallhållas hemlig

påtid ochvilkeninomupplysningmedoch vittnetmisstänkte om
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vilket beslutet kan överklagas.sätt Beslutet överklagas till allmän
domstol.

När det fastställts vittne hotat, skall vittnet förhörasäratt ett av
undersökningsdomaren på sådant hans identitet inte avslöjas.sättett att
Om det nödvändigt för dölja vittnets identitet får undersöknings-är att
domaren den misstänkte och/eller försvararen vidvägra närvaraatt
förhöret med det hotade vittnet. I sådana fall skall åklagarenäven

Undersökningsdomaren skall informera åklagarenvägras närvara.att
och den misstänkte eller dennes försvarare, de inte närvarandeom var
vid förhöret, innehållet vittnetsi och dem tillfälleutsaga, attom ge
lägga fram frågor skall ställas till vittnet antingen telefonsom per
eller, detta motverkar hemlighållandet vittnets identitet, i skrift.om av

Under förhöret skall undersökningsdomaren undersöka vittnets
tillförlitlighet och uttala sig denna i undersökningsrapport.sinom

Om möjligt i samråd åklagaren,med skall undersökningsdomaren
vidta de åtgärder nödvändiga för dölja hotat vittnesär att ettsom
identitet liksom vittne föremål för ansökan fåärett attsom en om
ställning hotat vittne till dess slutligt avgörande i frågan harett ettsom
fattatsFör detta ändamål undersökningsdomaren behörig uteslutaär att
information gäller vittnets identitet handlingarna i ärendet ellersom ur

bort alla från sådana handlingar.att ta namn
En vittne identitet hålls hemlig får användasutsaga ettav somvars

bevis för den tilltalade har begått det brott åtalad förhan äratt som
endast det hotade vittnet har förhörts undersökningsdomaren påom av
det har beskrivits och det brott åtalet gällersätt utgörsom ovan som

allvarligt brott rättsordningen.ett mot
En skriftlig handling innehåller medutsagasom en av en person

hemlig identitet får tjäna begått detbevis för den tilltalade harattsom
brott han för, sådan betydandeanklagad endast iär utsagasom om en
mån stöds bevisning tilltaladeoch den under rättsprocessenav annan
inte har uttalat, villantingen själv eller någon hanattgenom annan,
ställa frågor till den eller få frågor framställda till denne.personen

Ett vittne eller har å eller yrketsvarit tjänstensär vägnarsom
delaktigt i förhören hotat vittne på något stadium i utredningenettav
kan för dölja detpå frågor, det nödvändigtvägra är attatt svara om
hotade vittnets identitet.



Åtgärden och vittnenmålsägandehot 1998:40anledning SOU320 motav

förslagochövervägandenUtredningens10.12

fall hotallvarligaskydd ibättre motskapaFör avettatt mera
Rikspolisstyrelsen får iutredningenföreslårbevispersoner att upp-

KriminalvårdsstyrelsenochRiksåklagarenmedsamrådidrag att
bevisperso-skyddförhandlingsprogramnationelltutarbeta avett

försöksverk-uppdragfå iDomstolsverket bör att starta enner.
bevispersoner.hotademedförhörvideoteknik vidsamhet med

möjlighetmedordninginföraUtredningen har övervägt att en
fåförutsättningarvissaunderbevispersonerför anonymavaraatt

utred-harövervägandenaVidtilltalade.till denförhållandei
ochhotvisargjortsundersökningarde attbeaktatningen att som

relativtförekommervittnenochmålsägandeandra övergrepp mot
deomfattningi någon attökat större samtinte harsällan och

denriktasfrämstförekommer mot somövergrepp personersom
utredningenbeaktarVidaretill. attrelationtilltalade har en

klientsinkonfliktsituationihamnar gentemotförsvararen en
fåtthanidentitetsuppgifterförtigamåstehan somattgenom

Motvittnet.ellermålsägandenmedförhörenunderkännedom om
förhållandetoch detomständigheter attnämndabakgrund av

inteinsynfullständigtillochoffentlighet rättprincipen partsom
förutredningenfinnerskäl,starkamycketåsidosättasbör utan
föranonymitetmedordningföreslåmotiveratnärvarande inte en

vittnen.målsägande och
förinförstvistemålforumregler isärskildaföreslåsVidare att

fingeradefåttharPersonerförföljda personupp-sompersoner.
identi-samband medikostnaderförersättningfåföreslåsgifter

tetsbytet
.

och vittnenmålsägandeandraochhot övergreppOmfattningen motav

ochmenedför brottenrättsstatistikenigenomgåttUtredningen har
ledningnågonkandennaförrättssaki attövergrepp geomse

andraochhot övergrepputvecklingenochomfattningenbeträffande av
vittnen.målsägande ochmot

anmäldaantalethartillgängligfinnsstatistiktill denSer somman
på fortsattvisartrenden1996 ochårsedanminskatmenedbrott enom
frekvensen ärhurstatistikeniogörligtdetminskning. Tyvärr är att se

brottdettaeftersomrättssakianmälningarbeträffande övergreppom
brott.andramed fleratillsammansredovisas

mellanmenedsdomarantaletfördubbladespåföljdsstatistikenEnligt
till1995årsedansjönkdomarAntalet1994 82.och1991 38åren
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år 1996 till 63 - 17,1och sjönk ytterligare76 - 7,3 procent
procent.

till-konstatera med ledningSammanfattningsvis kan såledesman
och domaranmälda menedsbrottgänglig statistik både antaletatt

tenderar minska. Deti ställetavseende mened inte längre ökar attutan
förhållandet;detegentliga slutsatsergår dock inte dra någraatt av

dennaförhållandenminskningen kan bero andra än att typ av
minskat.brottslighet har

Ådömd fängelse.övervägande delpåföljd för mened tillutgörs av
detdrygt 90från ha utgjortkan dock påpekasDet procentattatt av

fängelsedomarandelenåren 1992 och 1993 hartotala antalet domar
år 1995 och 76,282,9sjunkit 80,5 år 1994,till procentprocent

år 1996.procent
vad gäller domarutvecklingentill påföljdsstatistiken harSer man

1991 54Mellan årenvarit likartad.avseende i rättssakövergrepp
Ökningendomar med 72,2och 1993 93 ökade antalet procent. var

antaletHärefter harmened.riktigt lika kraftig försåledes inte som
årprocent,domar 86 - 7,5år 1994 antaletdomar sjunkit; för är

68 1,4 procent.och år 1996 -1995 69 19,7 procent-
anmälda brottavseende antaletstatistikEftersom det saknas om

någraförsöka dravanskligti rättssak det härövergrepp är än attmer
för-andrakan beroslutsatser. Minskningen antalet domarav
fårVidarehar minskat.brottslighethållanden dennaän att typ av
På-i rättssakbeträffandemörkertalet övergrepp stort.antas vara

endastdenföljdsstatistiken den bristenhar dessutom att anger
huvudbrottet.

domarantaletkonstaterasSammanfattningsvis kan endast att
och 1996.1993minskat mellan åreni rättssak haravseende övergrepp

rättssak liggeriförde ådömda påföljdernaVad gäller övergrepp
på mellantidsperiodenredovisadefängelsedomar under denandelen

36 och 55 procent.
kommit inharde enkätsvarhar vidare jämförtUtredningen som

enkätundersökning.Våldskommissionensresultatet ifrån polisen med
och Sverigestingsrätternaenkäterna till åklagarna,det gällerNär

inhar kommitjämfört deAdvokatsamfund har utredningen somsvar
departementspromemorianredovisas iundersökningmed den som

1995:1.målsägande i domstol DsVittnen och
tidigareoch deenkäterutredningensTidsintervallet mellan

för åklagare,och 2-3 årför polisen5-6 årundersökningarna är
mellan dedåjämförelser kanVilka görasdomare och advokater.

draskanoch vilka slutsatserundersökningarnaaktuella och de tidigare
jämförelsenav

kanomfattningentyder möjligen övergreppEnkätsvaren att av
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i brottmål därnågot åren och då särskiltha ökat under de senaste
inteoroväckande. har dockungdomar inblandade, vilket Detårär

hakaraktär skulleframkommit i undersökningarna övergreppensatt
detså dramatiskförändrats. Utvecklingen inte ha varit somsynes

dras deibland massmedia. slutsatser kanhävdas i De som av
relativt sällangenomförda undersökningarna det allt ärär att trots som

detAttmâlsägande och för hot eller andravittnen övergrepp.utsätts
förhinderför allvarligt eftersom dettaförekommer i och sig ärär ett

fungerande rättsskipning.en
någravanskligt draframhållas det mycketDet bör dock är attatt

andraomfattningen hot ochsäkra slutsatser övergrepp motavom
haeftersom brott tordemâlsägande och vittnen, dessa avsevärtett

till rättsväsendetsinte kommermörkertal och därför i många fall
kännedom.

mâlsägande ochskydda hotadeåtgärder bör vidtas för bättreVilka att
vittnen

påframförtsharflera enkätsvaren till utredningenI att synenav
Somoch straffet blii rättssak bör skärpasbrottet strängare.övergrepp

såför detta brottstraffskalani avsnitt 10.2 skärptes sentnänmts som
straff-normalgraden stadgasbrottden juli 1997. Förl somnuav

lägststraffskalanbrottfängelse i högst två år. Förmaximum ärgrovt
visserligenfängelse. Utredningenoch högst års attett manansersex

inomdetbrottslighetbör allvarligt denna atttyp men menaravse
långarelativtmöjlighet utdömastrafflatituden finnsden nuvarande att

skälinte finnsdärför detfrihetsstraff. Utredningen attattmenar
avseende.föreslå någon ändring i detta

rädslaogrundad ochmâlsägande och hyserDe vittnen orosom en
devissalugnasför medverka i bör kunnarättsprocessenatt genom av

utredningenbemötandeinformation ochåtgärder bl.a. bättre somom
avsnitt 4.6.7.föreslagit tidigare i betänkandethar se

emellertid sådanarisk förde fall där det finns ärI övergrepp
medsamhället ställerviktigtåtgärder inte tillräckliga. Det är att upp

mâlsägande och vittnen.hotadeolika slag för skyddaattresurser av
beskrivs ifysiskt skyddfråga sådantkanDet t.ex. somvara om

folkbokföringen seförskyddsåtgärder inomavsnitt 10.6. ramen
förförutsättningarnaaktuella. Omkan ocksåavsnitt 10.7 vara

lämpligtoftaförbuduppfyllda torde sådantbesöksförbud är ett vara
utredningenenligtskyddsåtgärder. Detkombinera med andra äratt

förberedskap och rutinerfinnsdet inom rättsväsendetangeläget attatt
det skyddoch vittnenmâlsägandekunnapå bästa sätt utsatta somge
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åklagarväsendetgäller såväl inom polis- ochkan behövas. Detta som
inom domstolsväsendet.

eftersom detdock polisen här har detDet störstaär ansvaretsom
hotadeuppgift fysiskt skyddpolisensär t.ex.att personer,ge

rutinerpolisen haroch livvaktsskydd. Atts.k. trygghetspaketgenom
väsentligt.därför särskiltframstårför hantera dessa situationeratt som
projektet,KRUT-96polisväsendet, bl.a. inomförekommer inomDet

vittnesskydd.föroch metoderutveckla rutinervisst arbete med att
utvecklasoch behöverarbete viktigtUtredningen detta ärattanser

ñmis spridskunskaperangeläget deytterligare. Det vidareär att som
de åtgärderutredningeni polisorganisationen. Sammantaget attanser

fallde flestatillräckliga ianvända sigpolisen i dag kan av synessom
målsägande och vittnen.hot motav

kanmålsägande och vittnenallvarligaste fallen hotdeFör motav
nationelltbehovfinnsi fråga inte detdet dock sättas ettett avom
redovisasrekommendation,Europarådetsvittnesskyddsprogram. I som

förfinnasbörvittnesskyddsprogramavsnitt 10.11.3,i attattanges
börvittnesskyddsprogramnärstående. Dessaskydda vittnen och deras

bostadsort,byteidentitetsbyte,rekommendationen omfattaenligt av
fysiskt skydd.livvaktsskydd ochanställning,hjälp till annatny

kriminellaandramedtilltalade ochRekommendationen säger även att
fåmån kunnai rimlig börmed rättsväsendetsamarbetar nytta avsom

innefattaockså kanvittnesskyddsprogrammet,åtgärderna inom som
fåsamarbetat kandeanstalter därspecialavdelningart.ex. som

fängelsestraff.avtjäna
iRikspolisstyrelsenuppdrasdet börUtredningen attattmenar

utarbetaKriminalvårdsstyrelsenRiksåklagaren ochsamråd med ett
med vadenlighetvittnesskydd iförhandlingsprogramnationellt som
givetvisbör ävenrekommendation. ProgrammetEuroparådetsisägs

utarbetandetVidbevispersoner.och andraomfatta målsägande av
problemsärskildauppmärksamma deocksåbör somprogrammet man

brott inomgälleri ärendenmålsägande och vittnenkan uppstå för som
familjen.

Åklagarväsendet hotadeför hjälpafunktionockså viktighar atten
detpolisenförskydd. Liksom äroch vittnenmålsägande att

situationer.för dessarutinerberedskap ocháklagarna harangeläget att
Riksåklagarenavsnitt 10.8 harredovisats i rapport,Som gett ut en

Åtgärdskatalog Metodfrågorbevispersoneroch skydd förSäkerhet
iskall vidtasåtgärderantalräknas1997. I katalogen ett somupp

tillförslagskallKatalogenskeden utredningen.olika ett enses somav
förvänta sigkandäri ärendenför polis och åklagarearbetsmetod man

påtryckningar.förskall blimålsägande och vittnen utsattaatt
påavvaktaniåtgärdskatalog börmed ut-Riksåklagarens rapport
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vecklingen vittnesskyddsprograrnrnet enligtdet nämndaav ovan
utredningen åklagamas arbete.kunna tjäna handbok isom

väsentligt i domstolarna vidtar de åtgärderDet är även att somman
vittnen för hotmöjliga för skydda målsägande ochär utsättsatt som

gångerrättegången. kan mångai samband med Detta envara
genomföras. finnsförutsättning för rättegången skall kunna Detatt

inom för olika åtgärder domstolen kangällande regler somramen
sådana vilka har beskrivits tidigare i betänkandet.vidta i situationer,

målsägandemöjligheterna hålla förhör medExempelvis kan nämnas att
åhöraresoch vittnen i den tilltalades eller någon attutevaro samt

domstolsförhandling.besluta säkerhetskontroll vidom
Domstolsförfarandet Förslag till för-departementspromemorianI

möjligtdetbättringar 1997:7 har det föreslagits reglerDs görsom
vid rättegångenlåta målsägande och vittnen medverkaatt genom

detdockvideoteknik. promemoriananvändning I attangesav
säkerhet intefruktar för sinförhållandet målsägande och vittnenatt

Promemorians förslagvideoteknik.bör skäl för användaattettvara
videoteknik undermed hjälpinnebär bevisning fåratt tas upp av

telefonförhör, nämligen detförutsättningar gäller för omsamma som
övriga omständigheterbevisningens ochlämpligt med hänsyn tillär art

medföraskullevanliga reglereller bevisupptagning enligtom
tillförhållandeinte står i rimligtkostnader eller olägenheter som

Promemorian,bevisning på sådantbetydelsen sätt.att tas somav upp
närvarande inom Justitiedepartemen-remissbehandlats, bereds förhar

bordevideoteknikenframförtsVid remissbehandlingen har atttet.
vittnenför fall där målsägande ochkunna användas de äräven utsatta

detbeaktas underfrån dessa synpunkterför hot. Utredningen utgår att
beredningsarbetet.fortsatta

Även dagensföljande.dessutom framföraUtredningen vill om
direktnågra rekvisittelefonförhör inte innehåller ärregler somom

utsträckningändå i visshotsituationer torde regelnhänförliga till
sådanthållaförutsättningarna föranvändas i sådana fall, att ettom
sådanaemellertiduppfyllda. Telefontekniken harförhör i övrigt är

intei rättssalen kannärvarandetekniska begränsningar de ärsom-
finns idemden hörde kan inteiaktta den förhörs och se somsom

kan användas. Dessamånga gånger interättssalen telefonförhöratt-
innebärvideoteknikenemellertid intetekniska begränsningar har som
kannärvarande i rättssalenbl.a. den hörde och de äratt sesom

alltflesta fall ibör i deSyftet bevisupptagningenvarandra. med
införförhöretlika bra rätten.väsentligt uppnås äger rumsom om

omfattninganvändas idärför kunnaFörhör med videoteknik bör större
telefonförhör.och i fler situationer än

vadvideoteknik bör,förhör med utöverUtredningen att sommenar
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vittnet harmålsäganden ellerfå användaspromemorian,föreslås i om
påeller andraför hotriskerar övergreppför eller utsättasattutsatts

fleraordning harsådanmedverkan i rättegången. Ensingrund av
målsäganden ellermellankonfrontationerPå detta kanfördelar. sätt

till denneanknytningåhörare hartilltaladevittnet och den samt som
samband medipolisinsatserresurskrävandeVidare kanundvikas.

obehövliga.rättegången bli
domstolarna DVVideo iDomstolsverketsEnligt rapportrapport

använda video-förtekniska förutsättningarnafinns de1995:5 att
skrevssedanDomstolsverket haruppgift frånteknik. Enligt rapporten

Utredningenoch billigare.blivit både bättretekniken attanser
försöksverksamhet meduppdragDomstolsverket bör få i startaatt en

pågåri fråganden beredningbeaktandevideoteknik. Med somav
i dennaförfattningsförslagemellertid inte någotutredningenlämnar

fråga.

målsägande och vittnenAnonymitet för

i dettaförståsvittneellermålsägandeanonymitet förMed etten
för-andraelleruppgifter dennessammanhang deatt personom

hemliga förhållsidentifieraskaneller honhållanden vilka hangenom
tilltalade.den misstänkte eller

målsägande ochförmöjligheternahar fråganSedan år 1990 om
och iriksdagenbåde iaktualiseratsvittnen rege-att vara anonyma

i dessaövervägandentidigareavsnitt 10.l1.4 harringskansliet. I
användandetsammanfattningsvisframgårfrågor redovisats. Det att av

grund-denförenligthittills harintebevispersoner ansettsanonyma
förhållandendeinsyn ifullständigtillprincipenläggande rättpartsom
eller henne.honomavgörandetill grund förläggaskan motettsom

ibevispersonerendastdetbörjan konstateras ärkan tillDet atten
Dettaskyddfåkan tänkassituationervissa att anonyma.varaavsom

denförhållande tillidvs.tillfällighetsvittne,s.k.gäller främst ett en
iakttagit ellertillfällighet harutomståendetilltalade som av enperson

kategori vittnenEnbrott.kännedomfåttpå sätt ettannat annanom
identitet detspaningspoliser ärskyddasskulle kunna är varssom

skäl.spaningstekniskahemlighållaangeläget att av
målsägandeförutsättningarvissaunderordningMen gersomen

måliskyddintekanmöjlighetvittnen t.ex.och att geanonymavara
oftasäkerligenochmålsägandendåfamiljen;inom ärbrottom

tordeallmänttilltalade. Rentför denkändavittnen redaneventuella
tilltalade. Vittnenför denkändflesta fallde allramålsäganden i vara

identitetsinfåvittnesmåletinnehållet ipå grundkan redan av
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avslöjad.
anonymitet för bevispersonerOm skall införa ordning medenman

processuellt för-nödvändigt tillskapa särskiltblir det bl.a. att ett
uppfyllaförfattningsändringar krävs måste nämligenfarande. De som

avsnittEuropadomstolens praxisde krav ställs segenomsom
vittnen ochEuroparådets rekommendation hot10.11.2 och motom

avsnitt lO.11.3.den tilltalades till försvar serätt
framgår Europadomstolens praxis all användningSom är avav

Näroförenlig med Europakonventionen.vittnen inteanonyma
säkerhet ipersonliga frihet ochmålsägandes eller vittnens liv eller är

gällerlåta Dettafara, kan det legitimt dematt anonyma.varavara
tillfälleförsvarare har fåttförutsättning den tilltaladesdock under att

ifrågasättavittnet för kunnaställa frågor till målsäganden eller attatt
förutsättningYtterligaretrovärdighet och tillförlitlighet. ärdennes en
väsentligenellerfällande dom inte grundas enbartatt ensen

ellermälsägandeuppgifter lämnats ett anonymtsom av en anonym
vittne.

påEuroparådet har bygger Europa-rekommendationDen gettsom
modell i frågaholländskdomstolens praxis och ha rätt omsomsynes

Enligt rekommen-form för bevisupptagning.kravet på särskilden
exceptionellmöjlighetendationen bör vittnaatt anonymt vara en

undantagsfall. Frågananvändas iåtgärd och således endast ettom
rättsligtfå bör vidarevittne skall prövas ettanonymt genomvara

ifrågasättamisstänktemöjligt för denförfarande detgör attsom
dettamisstänkte börvittnets behov Denatt genomav vara anonym.

trovärdighet ochvittnetsockså möjlighet ifrågasättaförfarande ha att
rekommendationen endastenligttillförlitlighet. vittne bör vidareEtt

eller,allvarligt hotadliv eller frihetbeviljas anonymitet vittnets ärom
vittnets möjlighetfråga polisman med vissa uppgifter,det är attenom

Ytterligare förutsättningarallvarligt hotad. ärarbeta i framtiden är
blisannolikt kommerrekommendationen vittnesmåletenligt attatt

också itrovärdigt. Detbetydelsefullt och vittnet förefalleratt anges
iendast ellerfår grundasrekommendationen fällande dom inteatt en

uppgifter från vittnen.avgörande mån på anonyma
Doorson-fallet grundadebedömningVid Europadomstolens av

för-inteanonymitetgodtagande vittnenasdomstolen sitt ensav
procedurungefär denidentitet bl.a. påkände till deras attsvararen

iakttagits.rekommendation hadeEuroparådetsfinns iupptagensom
mälsägandeförekomsten eller andraGer hot övergrepp motavnu

svenskai deninföra specialregleroch anledning tillvittnen att
deras identiteträttsordningen för skyddaatt

aktörerrättsväsendets olikatillUtredningen har enkätergenom
andraellerallvarliga hotomfattningen antaletförsökt få fram av
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undersökning visarvittnen. Dennamålsägande ochövergrepp mot
viss ökningskettmöjligen kan hadetemellertid inte än attannat en
talar förnågotframkommitheller har detåren. Inte attde senaste som

allvarligare.har blivitövergreppen
gjortsundersökningardeundersökningar ochutredningensAv som

målsägandeandraellerframgår vidare hottidigare övergrepp motatt
någottilltaladefall då den sättfrämst i deförekommeroch vittnen

såledesfallvittnet. I sådanamålsäganden ellerrelation tillhar geren
deneftersomskyddnågotintemöjlighet fåatt anonymvaraen
detRedanvittnetmålsäganden eller är.tilltalade redan vet vem

bevispersonerlåtamöjlighetinföratalarförhållandet attemot att en
anonyma.vara

hänför siganonymitetsreglerinvändningUtredningens mottyngsta
påKravetsådantroll itill försvararensemellertid attsystem.ett

fallde flestatorde ivittnettillfälle frågaskall fåförsvararen utatt
lagstiftningidentiteten. Enfår kännedomförsvararenmedföra att om

förtystnadspliktreglerdärför innehållamåstevittnen omanonymaom
hållasskall kunnahos denför identitetenförsvararen att anonyme

konfliktsituationihärigenomhamnar gentemothemlig. Försvararen en
skyldigadvokatadvokatsedgodreglerna ärklient. Enligtsin enom

advokatinnebäraklient. Dettauppriktig sin attmot enatt ansesvara
förinte får berättahanförtroendeninte från andra kan ta emot som

åläggaolämpligtutredningenframstår försin klient. Det attsom
detockså diskuteraskanhandlingssätt. Detsådantadvokaterna omett

intresseklientenstillvaraför försvararepraktiskt möjligtär att taen
identiteten.hemligaavslöja denpå något sättutan att

hartidigareövervägandenslutligen deUtredningen att somanser
vägande; denfrågan alltjämtregering i ärriksdag ochgjorts tungtav

fullständigtillochoffentlighet råttprincipengrundläggande partsom
starka skäl.mycketåsidosättasinteprocessmaterialet börinsyn i utan

intedetutredningenfinneranförtsvadbakgrundMot ovansomav
ochmålsägandeanonymitet förordning medföreslåmotiverat att en

grannländer,i vårafrämstutvecklingen,internationellaDenvittnen.
nordiskavåraingetemellertidHittills harföljas.emellertidbör av

folketingetdanskaDetanonymitet.infört reglergrannländer om
Enår 1997.såsådana reglerförslagavvisade sentett somom

ochorganiseradeden gräns-för bekämpasamordnad strategi att
hotmedProblemenangelägen. motbrottslighetenöverskridande är

detomfattning. Iöka iochbli allvarligarekanbevispersoner samman-
anonymitetför bevispersonerskyddfrågankanhanget genomom

straffprocessuellainternationelladetVidare kanpåkomma nytt.upp
skydd.möjlighetervåraställa krav påsamarbetet komma attatt ge
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folkbokföringen för förföljdaSkyddet inom personer

Allmänt

folkbokföringenför förföljda inomVissa regler skyddom personer
föremål för författningsänd-har tidigare nyligen varitnämntssom

skyddet för deSyftet med ändringarna har varit förbättraringar. att
för förföljelse.för eller riskerarär utsättasutsatta attpersoner som

Ändringarna tillinneburit kvarskriven harhar bl.a. rättatt personen
på den där denne vistas ochfullständig sjukvård och tandvård attort

personuppgifter kanmedgivande använda ñngerade utanatt ges
tidsbegränsning.

för förföljdautredningen skyddetSammantaget att personeranser
finns emellertidfår tillfredsställande. Detinom folkbokföringen anses

frågor börnågra ytterligare övervägas.som

lagreglerasden sekretessmarkeringenBör s.k.

nämnda ändringarnaRegeringen har uttalat i förarbetena till de ovan
tillmöjlighetenfrågan lagreglera1997/98:9 36prop. att attoms.

folkbokföringsbetänkandet,isekretessmarkering, inte behandladessom
ligger inom för utredningens arbete.ramen

förslag kankomma medskall enligt sina direktivUtredningen som
lagreglering för denmedförbättra brottsoffrens situation. Fördelen en

vad Riksskatte-förföljelse skulle enligtsig riskeraperson som anser
skulle få möjlighethan eller honverket anfört i sitt remissvar attvara

sekretessmarke-inte beviljaöverklaga skattemyndighetens beslutatt att
Riksskatteverket kunnaenligtring. Vidare skulle lagregleringen

någonskäl harIngetdera dessafrämja enhetlig rättstillämpning. aven
gällande ordning kan denEnligttyngd från brottsoffersynpunkt.större

medskattemyndighetenåterkomma tillförföljde får avslagsom
så fåochytterligare utredning till stöd för sin begäran sätt nyen

svår uppnåkanprövning. Enhetlighet i rättstillämpningen ävenattvara
omständigheter.personligalagreglering i dessa fall med olikamed en

möjlighetskulle medvad vinnasDet vidare svårtär att ense som
börsekretessmarkering ochöverklaga med hänsyn till är,att att en

Även beslutarhögre instansvarningssignal. omom envara, en
skalldenlikväl detta beslut intesekretessmarkering, binder senaresom

tillämplig.sekretesslagensekretessregeln i 7 kap. 15 § ärpröva om
andra sidan kanfolkbokföringen åuppgifterEtt beslut lämna utatt ur

karaktär undantagsekretesslagensöverklagas vilket följerinte avav
offentlighetsprincipen.från
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enligtgäller enhetlighet i rättstillämpningen problemetVad synes
sekretessmarkeringtillämpningen1997/98:9 att avprop. snarare vara

överklagas.blivit för obefogad markering kan intehar generös; en
Brottsofferutredningen.Men denna aspekt bör inte beaktas av

särskild forumregel för förföljdaFrågan personerom en

be-för förföljda harsärskild forumregelFrågan personerom en
folkbokföringsfrågor. Dennahandlats Utredningen vissaomav

sådan regel.inte behövs någonutredning har bedömt detatt
bl.a.ändringarna iRegeringen i förarbetena till dehar senaste

uttalat1997/98:9 71 f.lagen ñngerade personuppgifter prop. s.om
följande:

rättegångsbalken§allmänna forumregeln i 10 kap. 1Enligt den
svaranden har sittdärtalan vid denskall väckas rätten ort

sekretessmarkering har käran-erhållithemvist. När svaranden har
hemvist. Ikännedom svarandensden små möjligheter fåatt om
svarandenstillSkattemyndigheten, kännervissa fall kan som

sekretessmarkeringsvarande harmedverka tilladress, att somen
kärandenfordras dåfår del ansökan stämning. Det atten omav

hjälp skattemyn-och domstolen begärklargör förhållandena att av
ingårdenna isvaranden. Omdigheten med få kontakt medatt

handläggas påmåletforuminvändning kansvaromål görautan att
delsvarande fårvanligt förekommer dockDetsätt. att avsomen

ingår iförsorg inteskattemyndighetensstämningsansökan genom
talan vidhan väcktdå behöva visa rättsvaromål. Käranden kan att

till sekretesslagensmed hänvisningskattemyndigheten,forum. Om
kan kärandensvarandens hemviströjer uppgiftenregler, inte om

kommerforum. talanskyldighet visa Hansinte fullgöra sin rättatt
då awisas.att

hemlighålla uppgiftenSkattemyndigheten inte alltidhar rätt att
uppgiften lämnas Detfall måstesvarandens hemvist. I vissa ut.om

förföljarenexempelvis detkan gälla ännär är somannan personen
särskilddomstol. Då kan det knappastframställer anspråk iett av

närstående liderhonomeller någonanledning svarandenantas att
sekretesslagen.kap. §uppgiften röjs se 7 15men om

talar naturligtvisrättegångvill inledadet förföljarenNär är som
uppgifternahemlighållabörför skattemyndighetenmycket att om

förföljare haemellertidSamtidigtden förföljde. kan även etten
talankunna föraanspråkeller mindre berättigat motatt enmer

detmål föreliggerfamiljerättsligahan trakasserar. I enperson som
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visst fall kantydlig konflikt mellan motstående intressen. l ett en
förföljelse hasekretessmarkering på grundkvinna har fått avsom

till mellanmed förföljaren. Motbarn tillsammans umgängerätten
ställasfar får dåvårdnaden och barnetsbarnet kvinnan har omsom

sekretess-inte uteslutaskvinnans behov skydd. Det kan att enav
förföljare itill utpekadi visst fall leder framprövning attett en

får del uppgiftensekretessmarkering,egenskap kärande, trots avav
dockpraktiken torde detsvarandens/offrets hemvist. I an-om

visa svaranden inteutpekade förföljarenkomma på den attatt
hemvist röjs.uppgiften denneslida någotkommer att ommen om

förebringar ganskakärandeninte skeDet kan troligen utan att
vadpersonliga förhållanden. Trotsutredning sinaomfattande om

till handshar ligger det närmast anta attattsagts ensom nu
få uppgiftenmycket svårtkommer hautpekad förföljare att utatt

uppgiftminsta riskdet finns denoffrets hemvist. Om att omenom
förefalladetförföljelse kananvändas förhemvist kommer att

uppgiften inte skall lämnassjälvklart ut.att
med-kankvarskrivenfrågaVidare uppkommer personenom

avslöjakärande,ellerrättegång, svarandeverka i utan atten som
detsärskilt aktuellnaturligtvisadress. Frågansin verkliga är om

måndenkvarskrivnes Iförföljaren denär är motpart. ensom
denneuppgiftiskall lämnakvarskriventillmotpart ompersonen

hemvistuppgifternakan post-samtpersonnummer,om namn,
frånvanligtinhämtashos Skattemyndigheten sättadressen

svarande ikvarskrivenfolkbokföringen. Om är ensompersonen
varkenbehöveroch kallelserföreläggandenrättegång följer rättens

verkligakvarskrivnestill deneller kännadomstolen motparten
självhar anledningvederbörandeMotsvarande gälleradress. attom

problemfritttämligensåledeskvarskrivne kaninleda rättegång. Den
verkliga adress.avslöja sinuppträda i utan atten process

detpersonuppgifter kanfått fingeradedet gäller denNär som
förbli problemsekretessmarkeringvidgälleri likhet med vad som

laglignågonfinns intetredje Detenskildesåväl den som man.
personuppgifteranvänder fingeradeförmöjlighet den attsom

hellerfråga har inteiförpliktelser. Personenundandra sig några
tillhänvisningförfarandet medmedverka i rättsligträtt vägra ettatt

otänkbartintepersonuppgifter. Detfått fingeradehan är attatt
sig personligeninställabli skyldigi fråga kan attpersonen

risk för denföreliggerdomstol. Därvidexempelvis inför allmän att
Även denavslöjas.verkliga identitetskyddade somompersonens

biträdeombud elleranlitar ärpersonuppgifteranvänder fingerade
risk inte utesluten.sådanen
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betänkandeövervägde i sittUtredningen vissa folkbokföringsfrågorom
talankäranden väckasärskild forumregel skulle berättiga atten som

beträffanderåderdär han själv har sitt hemvist sekretess svaran-om
personuppgifter.ñngeradeeller svaranden hardens hemvist om

behövdes.någon särskild regel inteUtredningen bedömde dock att
till fördelnuvarande ordningenSkälet till detta främst den ärattvar

emellanåt inteförföljde den till hon eller hanför den eftersom leder att
särskildansåg dockför rättegång. Flera remissinstanserkan nås att en

sekretessmarkering.då harforumregel behövs, särskilt parten
Kvinnofrid SOUföreslog i betänkandetKvinnovåldskommissionen

vårdnad ochfrågorforumregel införs i1996:50 särskildatt omen
personuppgifter. Behörigfingerademedgivitsbarnumgänge när ett

Stockholms tingsrätt.enligt förslagetdomstol i dessa fall skulle vara
sekretessmarkeringharforumregelNågon särskild när personen

Kvinnovåldskommissionen.föreslogs dock inte av
l997/98:9förarbetenanämnda prop.Regeringen har i de s.ovan

för förföljdasärskilda forumregler72 f. uttalat fråganatt personerom
omfattautredningen börVidare uttalasbör ytterligare.övervägas att

tvistemålandraochsåväl mål vårdnad umgänge samt attsomom
uppdrag.utredningsför dennafrågan behandlas inomlämpligen ramen

harhemvist ellerförföljdbeträffandesekretessRåder personsen
riskdet uppenbarligenpersonuppgifter, finnshan fingeradeeller hon

avslöjad haneller sin identitetsitt hemvistför denna fåratt omperson
särskildtvistemål. Utredningeneller instämd ihon blir attett enanser
uteslutaskulleallmänhet visserligen inteforumregel tvistemål ii

utredningenDet förslagsannolikt minska den.risken dock sommen
förkastatfolkbokföringsfrâgor harvissa övervägt varasynesmenom

den lösningen.bästa
talanväckakärandenUtredningen föreslår således rätt attatt ges

kärandenOmhemvist.har sittvid den domstol där han eller hon
talan vidväckafåSverige dennesaknar hemvist i bör rätt att

rättegångsbalken.tillägg iinnebärtingsrätt. FörslagetStockholms ett
för-mellanmotsättningarnamål vårdnad och kanI umgängeom

dettaförekommit ochkan haMisshandel och hotäldrarna stora.vara
skydda dendet angelägettill förföljelsekan ha lett gör att enasom

fmgeradeellersekretessvanligvis kvinnan, och barnenparten, genom
personuppgifter.

föräldra-kap. 17 §skall enligt 6Frågor vårdnad och umgängeom
Sådanahemvist.har sittbarnetden därbalken irätten orttas upp av

domstolbehörigSaknasäktenskapsmål.frågor i tasäventas upp
frågorna Stockholms tingsrätt.upp av

fall då detforumregel för desärskildfamiljemål behövsI dessa en
ñngeradebarnet harhemvist ellerbeträffande barnetsråder sekretess
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Även ordningensådana mål bör den bästapersonuppgifter. i attvara
saknarhemvist eller, dennefår väckas käranden har sitttalan där om

Sverige, vid Stockholms tingsrätt.hemvist i
skall äktenskapmåläktenskapsbalkenEnligt 14 kap. 3 § tas avupp

sitt hemvist. Harharden där kvinnan ellertingsrätten i ort mannen
Stockholms tingsrätt.målethemvist i Sverigeingen dem tas upp avav

ochmellan sittkan väljahar hemvist i SverigeEn kärande egetsom
särskildnågonintehemvistforum och därför behövssvarandens

falldeäktenskapsmål i allmänhet. Förforumregel för parternaen av
hemvistsekretessbelagtden andra harhemvist i Sverige ochsaknar ett

i Sverige,har hemvistpersonuppgifter ocheller använder fingerade
behörigtilltingsrättStockholmsbehövs dock tillägg görett som

också dessa fall.domstol i

erhållit fingeradeenskildeersättning till denEkonomisk som
personuppgifter

fmgeradei lagenändringarnaförarbetena till deI senast person-om
fåttden1997/98:9 68 f. konstaterasuppgifter ettprop. att soms.

också drabbaspersonuppgifteranvända fingerademedgivande att av
samband med byteharkan kostnaderkostnader. Det avsomvara

ocheller bostadsrättfastighetförsäljningbostadsort eller med enav
Någotarbete.måste bytaden enskildekostnader i samband med att

länmasför dessakostnadsersättningförslag till särskild personeren
mångaslagdettakostnaderEnligt regeringendock inte. rör av

fåttharbarasituationer; dit hör intei skiftande personer sompersoner
erhållitharocksåpersonuppgifterfmgerade utan sompersoner

och kvarskrivnasekretessmarkering personer.
35l997/98:SkU5frågan bet.sig iJustitieutskottet har yttrat s.

bytaförföljelse tvingaspå grunddenoch konstaterat att avsom
kostnader. Utskottetgivetvis åsamkasidentitetbostadsort och stora

måstesynpunkter. Deti regeringenskunde allmänt instämmasett
bärighetharifrågasättasenligt utskottetemellertid resonemangetom

uppfyllt sinhardrabbadedentill förföljelseni de fall orsaken är att
sanktio-vittnespliktenerinrade ärvittnesplikt. Utskottet, attomsom

det måsteansågrättegångsbalken,och 21 §§nerad 36 kap. 7 att
hareller honhanförföljs på grunddenövervägas attavsomom

formersättning itillhänvisad baravittnesplikt skalluppfyllt sin vara
utgå inomkanvadbrottsskadeersättningskadestånd, samt somav

inteborde enligt utskottet övervägasför socialtjänsten. Det omramen
tillregeringenbörutskottetEnligtallmänna bördet ta ett seansvar.

deladeSkatteutskottetsammanhang.lämpligtfrågan i ettatt tas upp
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justitieutskottet bedömning.
föruppstå för demolika slagKostnader kan är utsattasomav

regeringengäller,har drabbats brott. Dettaförföljelse eller utav som
personuppgifterfingeradefåttanfört, bara harhar inte personer som

kvarskrivning. Deochsekretessmarkeringerhållitdemävenutan som
ikanuppkommeroch andra olägenheterkostnader stort settvarasom
fingeradefåttför denkvarskrivenlika för somsompersonen

Bådaskyddsâtgärderna.ingripandepersonuppgifter devilka är mera
oftaoch dentillflyttningåtgärderna förenade medär ortannan

kategorierBåda dessainnebär.omställning dettakostsamma som
uppstår. Medför merkostnaderersättning deborde få ekonomisk som

förñnansieringsfråganlösainte kunnathänsyn till utredningen ettatt
kostnadsersätt-förslagetbegränsasantal förföljdastörre ompersoner

personuppgifter.fått fingeradeharning till gälla deatt personer som
såtill in-tvingasför förföljelsegrund riskpåNär enperson aven

fårpersonuppgifterfingeradeanvändagripande åtgärd attsom
Enligtskydda demmisslyckats sätt.samhället ha annatattanses

detdemblidessutom dyrarekan detutredningens bedömning att ge
ersättningdemkrävslivvaktsskydd,fysiska skydd, än attt.ex. gesom

med sig.föridentietsbytekostnaderi omfattning för deskälig ettsom
blikostnaderna kanfåtal fall, varförDet vidare fråga antasär ettom

begränsade.
användamedgesdärför deUtredningen attatt personer somanser
i skäligersättningkunna tillerkännasfingerade skallpersonuppgifter

samband mediuppkommakostnader kanomfattning för de som
uppkomnamån deutgå i denskallidentitetsbytet. Ersättningen

socialtjänsten.påkostnaderna inte kan sätt,ersättas annat t.ex. genom
tillinte begränsasersättningsrättenEnligt utredningen bör att avse

uppfyllthardepå grundidentitetsbytetvingas till attavpersoner som
fallmångamålsägande har ivaritvittnesplikt. harsin Personer som

medverkan i ärså ställning och deras rättsprocessenväl utsatt nogen
Också andrasanktionerad.inteviktig denså även är sompersonerom

frågaikan kommapersonuppgiftertill använda fingeradetvingas att
ersättning.för

ärendendessakännedomRikspolisstyrelsensbeaktandeMed omav
ersättningen.administrerarochfattar beslutstyrelsenbör det somvara

överprövningbeslutet ochöverklagaenskilde bör dock haDen rätt att
medgivan-lämnahartingsrättske i Stockholmsbör lämpligen attsom

bestämmelsenpersonuppgifter. Denanvända fingeradede till att nya
personuppgifter.fingeradelagenbör in itas om
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verksamhetBrottsförebyggande11 ettur

brottsofferperspektiv

Inledning11.1

arbetet harbrottsförebyggandedetutredningens direktivI attanges
framgångsriktsituationbrottsoffrensförbetydelse ettsamt att

förmänniskorför utsättasriskenminskarbrottsförebyggande arbete att
Även brottsförebyggandedentrygghet.till ökadbrott och bidrar

utredningen,belysasdirektivendärför enligtverksamheten bör somav
effekternaanalyseravidtagits ochharvilka åtgärderbör redovisa som

brottsoffersynpunkt.fråndemav
regeringen1995 harbeslutades i junidirektivutredningensSedan

prograrn.Vidare harbrottsförebyggandenationellt enettpresenterat
har detSlutligengenomförandeförkommitté tillsatts programmet.av

samtligatilldirektivgenerelltsärskiltutfärdatsi juni 1996 ett
förkonsekvensernaredovisautredaresärskildakommittéer och att

direktivetEnligtbrottsförebyggande arbetet.och detbrottsligheten
brottsförebyggandedeutredaresärskildaochkommittéerskall ge

förslagAllautredningsverksamheten.uppmärksamhet ifrågorna ökad
redovis-innehållaochanalysföregåsskallframläggs enav ensom

brottsförebyggandedetbrottsligheten och förföreffekternaning av
arbetet.

brottsförebyggandenationella programmetDet11.2

regeringensiförstadenregeringenpresenteradejuni 1996I etappen
departementspromemorianibrottsförebyggandenationella program

DsbrottsförebyggandenationelltvårtAllas programettansvar -
1996:59.

förstaFör dethuvudpunkter.kan haProgrammet sägas angestre
skallutsträckningi ökadmyndigheterregeringensochregeringenatt

andrabeslutpolitiskaochutvecklingen ihuruppmärksamma stort
brottsligheten. Detpåverkarkriminalpolitiskadetområden än rent

skaparverksamhetsindemkravställasskall större genomsom
allainomBerördaeffekt.sådanförhindratillfällen till brott att en

vilkabeaktanärvarandeförgradskall i högre änsamhällssektorer
Vidarebrottsligheten.åtgärder harochbeslutkonsekvenser deras
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skall lagstiftningen och myndighetsarbetet inom det kriminalpolitiska
fältet utvecklas effektiviseras.och Slutligen skall åtgärder vidtas för

främjastödja och det medborgerliga och samverkanatt engagemanget
mellan myndigheter, företag, enskilda i lokalorganisationer och
brottsförebyggande verksamhet.

följandepromemorian vid rubriken för brottsofferI Insatseranges
s. 41.

Brottsofferundersökningar gång harvisar människoratt som en
för brott löper förhöjd risk på bli Oftautsatts att nytt utsatta.en

på människor oftarekan det bero de tillhör änatt en grupp som
andra för brott, missbrukare. Inbrott i bostad kanutsätts t.ex.

särskiltexempelvis bero på risken för inbrott olika skäl ärav --
inte varit tillräckligthög i området i fråga eller på bostadenatt

brottsförebyggande arbetet därförskyddad. viktigt led i detEtt är
förinformation stöd hjälpa demeller utsattsatt annat somgenom

kanvarför de blivit och vadbrott analysera justatt utsatta som
för undvika de på blirgöras utsatta.att att nytt

brottsförebyggandeDet finns därför koppling mellannäraen
tydligt detarbete och brottsofferarbete. Sambandet särskiltär när

debrottsoffer befinner sig i situationer därgällert.ex. som
våld ochkontinuerligt för brott, såsom i familjer därutsätts

förekommer.oftaövergrepp

nivå.central, regional och lokalProgrammet omfattar åtgärder på
BRÅ prioriteraBrottsförebyggande rådet skall enligt programmet

skallSammanfattningsvisstöd till lokalt brottsförebyggande arbete.
BRÅ myndighetermed andrautarbeta former för i samverkanatt

för sådanbrottsförebyggande arbetet och verkastimulera det lokala att
BRÅ medvidare bistålämpligt skallverksamhet organiseras sätt.

medoch biträdainformation brottsförebyggande arbete upp-om
brottsförebyggandelokalaföljningar och utvärderingar olikaav

projekt.
antagitharhar också tillsatts kommitté dir. 1996:48,Det somen

med uppdragbrottsförebyggande arbete,Kommittén för attnamnet
Kommitténsgenomförs.för iverka intentionerna programmetatt

rådslagnationellahuvuduppgifter genomföra och följa detär att upp
ochinspirera, stödjainitierat på andraregeringen har sättattsamtsom

nivå. Vidarefrämst på lokalfölja det brottsförebyggande arbetet,upp
arbetetbrottsförebyggandeskall kommittén verka för det lokalaatt

brottsförebyggandepâ och lokalaorganiseras lämpligt sätt att program
redovisade isammanfattningsvisKommitténs direktiv finnsantas.

ff..71s.programmet
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11.3 Utredningens överväganden

Med hänsyn till den koppling finns mellan brottsförebyggan-som
förslag hade arbete och brottsofferarbete kan utredningens sägas

brottsförebyggande effekt. viktigt brottsoffrensDetäven är atten
brottsförebyggande verksamheten.situation uppmärksammas i den

finns det koppling mellan brotts-Som regeringen har konstaterat en
gånger harbrottsofferarbete. Mångaförebyggande arbete och

förhindra och underlättaåtgärderna syfte både brott attattsom
brottsofferområdetför brottsoffren. Bland åtgärder påsituationen de

i sammanhangutredningen har studerat kan detta nämnassom
institutioner vidbesöksförbud, underrättelseskyldighet för anstalter och

i rättssak,skärpt straff förintagnas utevistelser övergreppm.m.,
folk-fysiskt skydd och skydd inomsekretess för personuppgifter,

därförbokföringen. förslag utredningen lämnar kanDe sägassom
bidra tilleffekt och förhoppningsvisha brottsförebyggandeäven enen

minskad brottslighet. .
medling och dessUtredningen vill särskilt peka avsnitt 5.3 om

gärnings-för brottsoffer. Medling dock främstbetydelse anses vara en
huvud-åtgärd eftersommannainriktad och brottsförebyggande ett av

återfallagärningsmannen skallsyftena med medling förhindraär att att
haemellertid medlingeni brott. utredningen har redovisat kanSom en

detför brottsoffret under förutsättningpositiv effekt även tasatt
därför braMedlingsverksamhettillbörlig hänsyn till denne. är ett

effekt ochåtgärder ha brottsförebyggandeexempel på kansom
brottsoffer.samtidigt underlätta situationen för

angelägetallmäntUtredningen vill framhålla det ärrentatt
brottsförebyggande verksamheten.brottsoffrens densituation beaktas i

brottsförebyggande harI det nationella nämntsprogrammet som ovan
brottsofferarbetearbete ochkopplingen mellan brottsförebyggande

förKommitténutgår därför frånuppmärksammats. Utredningen att
föruppgift verkabrottsförebyggande har iarbete, attattsom

brottsförebyggandenationellaintentionerna i det programmet
brottsföre-degenomförs, de konsekvenseri sitt arbete beaktar som

från brottsoffersynpunkt.byggande åtgärderna har
arbetetbrottsförebyggandeMed fokusering på dethänsyn till den

brottsoffer-tillinnefattande kopplingeni brett perspektiv ävenett -
beslutadesdirektivutredningensarbete således har skett sedansom--

omfattningifinns inte anledning för utredningen ändet störreatt som
verksamheten.brottsförebyggandeskett belysa dennu
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Ekonomiska konsekvenser12 av

utredningens förslag

nämnvärdagenomförasförslag kanutredningensflestaDe utanav
organisationernaideella ärtill deTillskottetkostnadsökningar.

brottsofferavgiften.höjningfinansierat avgenom en

förförhållandenaförbättrasyftar tillförslagUtredningens att
skeskallmånmöjligasteförbättring isådanbrottsoffren och att en

dag.finns ikostnadsramarinom de som
ibehövabrottsoffer kan råttsproces-biståndfråga detI ettsomom

förstödpersoneranvändningökadföreslår utredningen avensen
stöd-målsägandekurativa stödetdet samt attframför allt en
medförhörinställelse vidsinersättning förfåskallpersonerna

tilllederutredningenförslag, attOm dettamålsäganden. antar,som
börarbete,för sådantanspråk mindreitidmålsägandebiträdets tas

delen. Meni denmålsägandebiträdet minskakostnader förstatens
mån utökasvissförslaget itillämpningsområde enligtlagenseftersom

biträdetsochmålsägandebiträdefåmöjlighetenavseende påmed att
såmöjligendetavslutande arbete, äromfattaföreslåsuppgifter även

förfarandeträttsligadetmålsägande underför hjälpkostnadernaatt
denkostnader talarminskadenågon måniblir oförändrade. För

hanteringenikanBrottsoffermyndigheten görabesparing avsom
brottsskadeersätt-ansökningarnapå grundersättningsärenden att omav
utsträckningikompletterasbehövainte kommerning somatt samma

målsägande-uppgift förskallenligt förslagetdå dettidigare, envara
ärenden.sådanamålsäganden ibiståbiträdet att

beroendeemellertidmålsägandeför bistånd till ärKostnaderna av
föregående,detide t.ex.andra faktorer nämntsmånga än som

nämndadebedömningomfattning. Någonbrottslighetens närmare av
därför intekan göras.förekonomiska konsekvenserförslagens staten

bl.a.förmedelorganisationernaideellatillföra deFörslaget att
denfinansieraskanbrottsofferassistenteranställning genomav

höjningkr, vilkentill 500brottsofferavgiftenhöjningenföreslagna av
år.krmiljoneruppskattningsvis 7tillskottberäknas perettge

åtalsmålsägandenunderrättaskalläklagarnaFörslaget omatt
med-tordestämningsansökankopiaskickaväckande att avengenom

portokost-ochkostnadernaadministrativaökning deföra viss aven
Ökningen beräkna.svåråklagarrnyndigheterna. är attförnaderna
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utbildningsinsatserOm de för personal inom rättsväsendet, hälso-
och sjukvården socialtjänsten utredningen föreslår, samord-samt som

med de insatser regeringen har föreslagit i propositionennas som
Kvinnofrid 1997/98:55 huvudsakprop. bör utbildningen i vara
finansierad regeringens redan framlagda förslag.genom

Förslaget Brottsoffermyndigheten få möjlighetskall attattom en
i särskilt ömmande fall brottsskadeersättning i förskott bör inteutge
medföra nâgra ökade kostnader för myndigheten.

Utredningens förslag har medgetts användaattatt personer som
fingerade personuppgifter få särskild ersättning förskall kunna
kostnader identitetsbyte kan endastuppkommer på grundsom av
medföra fåtal fall därbegränsade kostnader. torde bli frågaDet ettom

till ersättning bli aktuell. Vidare torde bli dyrare förkan deträtten
samhället fysiska Förslagetdessa det skydd krävs.att ge personer som
bör därför i kostnader förpraktiken inte komma medföra ökadeatt
staten.

samlade förslag, nämligenDen effekten utredningens enav
förbättring positiv inverkan påbrottsoffrens situation, bör fåav en
samhällsekonomin antal sjukskrivningari minskatettstort t.ex. genom
och minskat lidande och högrekortare sjukskrivningsperioder. Ett en

intelivskvalitet för för brott gårhar varit attutsattapersoner som
imäta pengar.
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Författningskommentar13

1988:609iändring lagentillFörslag lag13.1 om
målsägandebiträdeom

1 §
biträde försärskiltskallinlettsförundersökning harNär ett

måliförordnasmålsägandebiträdemâlsäganden om
uppenbartdet intebrottsbalken, är attenligt 6 kap.brott om

biträde,sådantbehovmålsäganden saknar av
fängelse kanpå vilketbrottsbalken,kap.eller 4enligt 32. brott

förbe-försök,ellerbrottsbalken6 §kap. ellereller enligt 8 5följa,
tillmed hänsyndetbrott,till sådantstämplingredelse eller om

andraellermisstänktetill denrelationpersonligamålsägandens
sådantbehovmålsäganden harkanomständigheter antas att av

biträde,
med hänsyndetfölja,fängelse kanvilketbrott påannat om

ornständig-övrigaförhållanden ochpersonligamålsägandenstill
behovstarktsärskiltharmålsägandenkanheter ett avattantas

biträde.sådant

tagitsbrottsbalkenenligttill brottbegränsningenstycket har3I första
vidförordnasmålsägandebiträde kan äveninnebärbort. Detta att ett

överträdelsestraffskalan,ingår idär fängelsebrott t.ex.andra av
personliga för-målsägandenstillmed hänsynbesöksförbud detom

målsäganden harkan ettomständigheteroch övrigahållanden attantas
avsnittibehandlatsFrågan harbiträde.sådantsärskilt starkt behov av

4.5.4.

§I a
förordnaslämpligkanhar inlettsförundersökningNär personen

iskall hörasmålsägandeåthjälp stödpersonstöd och somsom
harmålsägandenfölja,kanfängelsepå vilketmål brott omom

sådant stöd.behov ettav

Bestämmelsen gör4.5.4.avsnittbehandlats iharParagrafen ärsom ny
förordnad Stödpersonsärskiltfåmålsägandeförmöjligtdet att enen

Stödpersonfölja. Somkanfängelsevilketbrotti måltill hjälp om
rekommen-harförordnaslämpligskall t.ex. sompersonenpersonen
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derats ideell organisation med brottsofferinriktad verksamhet.av en
Förutsättningen för förordnande målsäganden har behovär att av en
stödperson.

Begreppet Stödperson skall i fortsättningen endast den haravse som
blivit förordnad sådan vidare avsnittse 13.2 under 20 kap. §15som
rättegångsbalken.

b1 §
Har dterlevande make, fader,sambo, bröstarvinge, moder eller

syskon till någon dödats brott tillmed hänsyn sinasom genom
personliga förhållanden eller andra omständigheter behov ettav
mâlsägandebiträde skall sådant förordnasbiträde för-närett
undersökning har inletts.

stycketFörsta gäller också för förordnande Stödperson förav
efterlevande.

förordnandeFör enligt denna paragraf gäller i övrigtett samma
bestämmelser för mâlsägandebiträde eller stödperson åtettsom en
målsågande.

Paragrafen och innehåller efter-bestämmelse vissaär attny en om
levande till har dödats brott har tillrätten person som genom
mâlsägandebiträde behandlats ioch stödperson. Bestämmelsen har
avsnitt 4.5.4.

Som redovisats uppräknadei avsnitt 4.1.1 kan vissa deav
efterlevande målsägande i egentlig mening enligt 20attvara anse som
kap. fjärde visat8 § stycket rättegångsbalken. Eftersom rättsläget sig
oklart och domstolarnas tillämpning skiftande utredningen funnithar

det finns vilka fall mâlsägandebiträdebehov klargöra iatt ett attav
bör kunna förordnas. innebär utvidgningBestämmelsen rättenen av

intetill mâlsägandebiträde till vissa efterlevandeävenatt somavse
direkt intar målsägandeställning.

första make,I stycket de efterlevande ärattanges som avses
sambo, krets,bröstarvinge, fader, moder och syskon. Detta är samma
förutom sambo, rättegångsbalken harenligt 20 kap. 13 § rätt attsom

brottet eller för förordnande dentala därá. Förutsättning är attettange
förhållanden andraefterlevande med hänsyn till sina personliga eller

omständigheter har behov mâlsägandebiträde.ettav
förordnandeandra första gäller förI stycket stycket ävenattanges

stödperson.av en
paragrafför förordnande enligt dennaTredje stycket att ettanger

mâlsägandebiträdegäller i övrigt förbestämmelser ettsamma som
eller stödperson målsägande.en en



FörfattningskommentarSOU 1998:40

1 §c
förordnas i högrefår rätt,Målsägandebiträde och Stödperson om

ansvarsdelen.iöverklagat domenhareller den tilltaladeåklagaren

§ sistanuvarande 1bestämmelsenParagrafen är motsvararmenny
förordnas i högrefår rättstödpersonmed tilläggetstycket ävenatt om

ansvarsdelen.idomenöverklagattilltalade hareller denåklagaren

2 §
sedanförordnasfår intestödpersonMålsägandebiträde eller

ellerskall väckasåtal inteallmäntbeslutathar attåklagaren att
ned.åtal skall läggassådant

stödpersonhellerintetillägggjortsparagrafen har endastI ett att en
skallåtal inteallmäntbeslutatharsedan åklagarenfår förordnas att

ned.skall läggasåtalsådanväckas eller att ett

3 §
talanföramedmålsågandenbiståMålsägandebitrådet skall att

detta inte görsbrottet,anledningenskilt anspråk i avomavom
måls-tillskall övrigtiMålsägandebiträdet ävenåklagaren. ta vara

till-med fåmálsägandenbiståmålet ochi att utägandens intressen
målsägan-måndenoch hjälp ilämna stödskadestånddömt samt

stödperson.tillgodosesavseendet intedetdens behov i av en
kvarståruppgift ävenstödpersonensochMâlsägandebiträdets om

handläggasrättegångsbalken förkap. 5 §enligt 22avskilts atttalan
intesåvida måletför tvistemål,reglernaenligtsärskilt målsom

Målsägandebiträ-rättegångsbalken.§kap. 3 dhandläggs enligt l
domockså tingsrättenskvarståruppgiftstödpersonensdets och om

anspråk.enskiltendast i frågaöverklagas om

talanföramedmålsägandenbiståuppgift attMålsägandebiträdets att
målsägan-tilli övrigtuppgiftenanspråk liksomenskilt taatt varaom

paragrafen.placering iframskjutenmåletidens intressen ges en mer
böruppgiftermålsägandebiträdetsför markerahar skettDetta attatt

behovMålsägandensifrågornatill de rättsligakoncentreras processen.
till-utsträckning kunnastöd bör ipersonligtochkurativt storav

4.5.4.avsnittbehandlats iharFrågornastödperson.godoses av en
målsägandebiträdetsutvidgasstycketförstatillägg iGenom ett

fåmedmålsägandenhjälp ut ettomfatta atttilluppgifter ävenatt
böravslutande arbeteför dettaErsättningenskadestånd.tilldömt

kunnabörschablonDennaarbete.timmesregelmässigt motsvara en
anledningsärskildfinns antadet attkan visafrångås biträdet attom
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det arbetet kommer längre tid i anspråk.att att ta
I paragrafens andra stycke har endast gjorts tillägg beträffandeett

förordnande stödperson.av

4 §
Målsägandebiträde eller Stödperson förordnas begäran av

målsäganden eller det finns anledning till det. Vidnär annars
förordnande málsägandebiträde tillämpas 26 § första stycketav
rättshjälpslagen 1996: 1619.

I fråga byte målsägandebiträde och för sådant biträderättom av
någon i sitt ställe tillämpas 26 § andra och tredjesättaatt annan

styckena rättshjälpslagen.
stödpersonByte får ske, det finns skäl för det.av om

Målsägandebiträdet eller stödpersonen skall entledigas, detom
påkallat med hänsyn till förhållandena måletär i eller det annars

finns skäl för det.
I övrigt tillämpas i fråga målsägandebiträde rättegångs-om

balkens regler rättegångsbiträde.om

förstaI stycket Stödperson liksom målsägandebiträdeattanges
förordnas på begäran mâlsägande eller det finnsnärav annars
anledning till det.

Ett tredje stycke införs innebär byte Stödperson fårnytt attsom av
ske.

fjärdeI stycket har införts förutsättningar för entledigandesamma
stödperson gäller för målsägandebiträde.ettav som

5 §a
Stödpersonen har till allmänna medel förersättning in-rätt av

ställelse vid förhör under förundersökningen och rättegången enligt
bestämmelser regeringen meddelar.som

Paragrafen och innehåller bestämmelser stödpersonensär rättny om
till ersättning. har behandlats i avsnitt stödpersonDen 4.5.4. En avses
få till ersättning allmänna medel för inställelse vid förhör underrätt av
förundersökningen och rättegången enligt regler som ensamma
mâlsägande. innebär skallDetta således för till ersättningenrättenatt
kungörelsen 1969:590 förundersökning brottmålersättning vid iom
och 37 kap. 3 § tredje gälla. för-stycket rättegångsbalken Dessa
fattningar hänvisar båda till förordningen 1982:805 ersättningom av
allmänna medel till vittnen, tillägg till denna förordningsI ettm.m.

har införts5 § särskild regel ersättning för tidsspillanhögreen om
stödpersonen avsnittse 13.13.
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7 §
Beslut Stödperson fattas under förundersökningen avsom avser

Beslutet skall målsä-undersökningsledaren. prövas rättenav om
det.ganden begär

defrågor denna lag fattas IBeslut i övriga i rätten.avsom avses
målsägandebiträdet själv beslutafall i 6 § får dock omsom avses

rättshjälpslageni utsträckning enligt 17 §utredning samma som
biträde vid rättshjälp.1996: 1619 gäller för

behandlats i avsnitt 4.5.4. Bestäm-första stycket och harDet är nytt
underför behovet Stödpersonmelsen har tillkommit att av en

täckas dröjsmål. Med beslutförundersökningen skall kunna utan avses
eventuellt byte.förordnande och entledigande ochbåde beslut ettom

undersökningsledarensordning har införts innebärEn särskild attsom
beslut kan rätten.prövas av

Andra stycket nuvarande 7 §motsvarar .

8 §
förskyldigheträttegångsbalkenBestämmelserna i 31 kap. om

för för-återbetala kostnadertillden tilltalade eller att statenannan
medelallmännabeslut har betalatsenligt rättens avsomsvarare

målsägandebiträde ochkostnader förgäller i frågaäven om
målsägandebiträdets och stödpersonensstödperson. I mål där upp-

beträffande dessaandra gäller§ stycketgifter kvarstår enligt 3
förrättegångsbalken18 kap.bestämmelserna ikostnader ansvarom

rättegångskostnader.motparts

innebärbeträffande stödperson. DettatilläggI paragrafen har gjorts ett
brottmålkostnader iåterbetalning tillregler statenatt avsamma om

gällatvistemål kommerfördelning rättegångskostnader iliksom attav
målsägandebiträde.kostnaderna för stödperson och

i rättegångsbalkenändringtill lag13.2 Förslag om

10 kap.

1 §
däri dendomstol i allmänhetLaga tvistemål i är rätten ort,

svaranden har sitt hemvist.
hemvist denhanssvaranden folkbokförd i SverigeAr anses som

föregående år.novemberdär han folkbokförd den 1ort var
ellersamfund, stiftelsebolag, förening ellerFör annat annan

har sittstyrelsendärhemvist densådan inrättning gälle ort,som
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eller styrelseför styrelsen bestämteller, ärsäte säteom
i frågaföres.finnes, där förvaltningen Lag omsamma vare

eller sådan menighet.kommun annan
den döde skolatvid den därDödsbo sökes rätt, svara.

eller rikethemvist sig inomicke käntDen äger utomvaresom
ochsvensk medborgarehan uppehåller sig. Ar hansökes där uppe-

okänd, sökesuppehållsortriket eller hanshåller han sig ärutom
uppehållit sig.ellerriket haft hemvistdär han inomhan senast

personuppgif-jingeradeanvändahar medgettsOm atten person
personuppgifter ellerfingerade1991:483enligt lagenter omom

gäller för1980:100sekretesslagenkap. §sekretess enligt 7 15
denne vidfolkbokföringsuppgijier, får talan väckas motpersonens
kärandenSaknarhemvist.där käranden har sitti denrätten ort,

Stockholms tingsrätt.väckas vidfår talanhemvist i Sverige

forumregelsärskildmedsjätte styckeparagrafen har lagtsTill ett en
personuppgifteranvända fmgeradeför har medgetts attpersoner som

Bestämmelsen harpersonuppgifter råder sekretess.deteller för vilkas
avsnitt 10.12.behandlats i

20 kap.

15 §
fårtalan,åklagarensanledninghörs medMålsägande, avsom

understödpersonligt rätte-lämpligåtföljas person somav en
skallhar kännedomgången. sådanEn rätten omomperson som

rättegången.möjligt underrättas om
förordnasoch stödpersonmålsägandebiträdefall kanI vissa

Stödperson.mâlsägandebiträde och1988:609enligt lagen om
huvudför-kallas tillskalloch StödpersonMålsägandebiträde

ellermålsägandendärisammanträdehandling eller rättenannat
skall höras.ställföreträdaremålsägandens

personligtbenämndes tidigare denparagrafens första styckeI som var
ochstyckedettaharbenämningstödperson. Denna utmönstratsstöd ur

stöd-förordnatsharförbehålls i fortsättningen somsompersonen
stödperson.målsägandebiträde ochenligt b § lagenl omperson

ibehandlatsharbehålls. FråganstödBestämmelsen personligtom
avsnitt 4.5.4.

stödpersonframgårtillägghar gjortsandra stycketI attett envarav
ochbiträdemålsägandelagenförordnas enligtvissa fall kani om

stödperson.
påstödpersonen sättföreskrivsstycketI tredje att somsamma

ochhuvudförhandlingentillskall kallasmålsägandebiträdet annat sam-
ställföreträdaremålsägandensellermålsägandenmanträde i därrätten
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skall höras.

23 kap.

10 §
undersökningsledarenVid förhör skall såvitt möjligt ett av

anmodat trovärdigt vittne närvara.
någonUndersökningsledaren skall bestämma än ettannanom

andrafår förhör. Vid förhör, enligt 18 §vittne vidnärvara som
har han och hanshålls den misstänktes begäran,stycket

får försvararevid förhörförsvarare Avenrätt närvara. annatatt
för utredningen.det kan skenärvara, utan menom

förhör med målsä-vidMålsägandebiträde har närvararätt att
integäller Stödperson, hansganden. Detsamma ärnärvaroomen

kap.personligt stöd enligt 20för utredningen, liksomtill ettmen
§ rättegångsbalken.15

vårdnadenår, bör den harden hörs under 15Ar omsomsom
förskeförhöret, det kanhonom närvarande vid utan menomvara

utredningen.
vidförekommitfår förordna vadUndersökningsledaren att som

uppenbaras.förhör inte får

förtillinförts bestämmelseI tredje stycket har närvarorätt ettomen
vid förhör med§ rättegångsbalkenpersonligt stöd enligt 20 kap. 15

ändringen stödperson.föranlett begreppetmålsäganden, vilket är avav
stödpersonsåväl förordnadEnligt bestämmelsen harden somennya

§ rättegångs-personligt stöd enligt 20 kap. 15är etten person som
inteförhör med målsäganden,balken vid närvaronnärvararätt att om

utredningen.till förär men

36 kap.

1 §7
åberopat förhöret,vittnesförhör skall inledas denEtt part somav

förstskall vittnetVid förhöretinte bestämmerrätten annat.om
med stödbehövs,eller, detberedas tillfälle på handatt avomegen

sammanhang.frågor sin berättelse i ettavge
vittnet. Omtillfälle höraskall sedan fåMotparten motpartenatt

börbehövs,anledninginte närvarande eller detär annanom av
del förhöret.leda dennarätten av

tillytterligare frågorställaDärefter får ochrätten parterna
tillfå tillfälleförstförhöret böråberopatvittnet.Den part som

ställaharför talanmålsägande inte rättdetta. Aven attsomen
frågor till vittnet.
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förhöret, skall dettabåda åberopatellerHar ingen parternaav
någoninte lämpligareinledas det är parternarätten, att avomav

inleder förhöret.
för derasform ellerinnehåll, sinsitt sättetFrågor, genomsom

ställasfår intetill visst änframställande inbjuder annat omsvar,
vadundersöka ibehövs förandra stycketdet vid förhör enligt att

händelseförlop-det verkligamedberättelsemån vittnets stämmer
till sakenuppenbart inte höravvisa frågor,skallRättenpet. som

otillbörliga.förvirrande eller på sätteller är annatsom

utvidgninginnebärtilläggstyckeparagrafens tredjeI görs ett ensom
Bestämmelsen harvittnen.ställa frågor tillmålsägandens rätt attav
får såledesmålsägande rättavsnitt 4.5.4. Denbehandlats i är attsom

Frågerät-för talan.hon intehan ellerställa frågor till vittnen även om
målet.skall höras imålsägandenvillkoradinteär attten av

medbevissyfteförhör igällerrättegångsbalkenkap. §I 37 1 som
Med denrättegångsbalken.§till 36 kap. 17tilltalad hänvisasbl.a.

målsägandensparagraf kommerförevarandesker iändring som nu
frågerättenutvidgadedentilltalade. Genomgälla denfrågerätt ävenatt

ochtilltaladefrågor till denställamålsägandebiträdetfår rätt att
målet.för talan imålsägande intefall dåockså i devittnen

40 kap.

10 §
Medförhöretföretagesmuntligen, rätten.Då sakkunnig höres av

ochRättenhörassakkunnigtillstånd må dock parterna.rättens av
málsägandesakkunnige. Aventill denställa frågorägeparterna en

till denne.ställa frågormålet fårför talan iintesom
ellertill sakenhörauppenbartfrågor,skall avvisaRätten som

otillbörliga.förvirrande eller eljestärosom
må,utlåtande,skriftligt rättenavgivitden sakkunnigeHar om

delvis uppläsas.ellerutlåtandet heltlämpligt,finner det

målsägan-utvidgningmotsvarandestyckeparagrafens förstaI görs av
denbeträffandeinförtssakkunnigabeträffandedens frågerätt som

rättegångsbalken.§i 36 kap. 17tilltalade och vittnen

49 kap.

§5
itingsrättensärskilt,överklagasfårbeslutEn tingsrätts om

beslutet
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avvisat ombud, biträde eller försvarare eller ogillatett ett en
yrkande detta,ett om

ogillat yrkande rättegångentredje delta iett attav man
intervenient frågaeller målsägande eller enligt 13 kap.prövatsom

7 § Övertagande käromål,ettom av
förelagt eller någon fram skriftligtläggapart atten annan

bevis eller tillhandahålla ellerföremål för eller besiktningatt syn
vid prövning enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihets-
förordningen eller 2 kap. 3 § andra stycket 4 eller yttrandefri-5
hetsgrundlagen funnit det synnerlig vikt uppgiftatt en somvara av

där lämnas vid vittnesförhör eller förhör med underpartavses en
sanningsförsäkran,

fråga utdömande förelagt vite eller häkte4. prövat en om av
för skyldighet föreller förseelse i rättegången eller omom ansvar

någon rättegångskostnad,ersättaatt
fråga eller förskott allmännaersättningprövat en om av

ersättning ellermedel till målsägande eller enskild ellerpart om
någonförskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller

annan,
fråga tvistemål kvarstad eller åtgärdiprövat om annanen

i brottmål häktning, restriktioner enligt 24enligt 15 kap. eller om
kap. åtgärd i 25-28 kap. eller omhändertagan-5 a en som avses

brottsbalken,de enligt 28 kap.
begäran Stödperson, biträde eller försvarare7. avslagit en om

någon föreslagit,till sådant uppdrageller änutsett partenannan
rättshjälpslagenfråga gäller rättshjälp enligtprövat somen

1996:1619 i fall i 5 elleränannat avsessom
åberopatsbegäran ersättning till vittneavslagit att somen om

medel enligt 36 kap. 24 §enskild skall utgå allmännapart avav en
ellerandra stycket

avräkningfråga enligt 33 kap. brottsbalken10. prövat aven om
tiden för vissa frihetsberövanden.

fall i vilka tingsrättsParagrafen innehåller uppräkning de enen av
för målsägan-får införsbeslut överklagas särskilt. I punkten 7 rätten

avseende stöd-den i fall beslutvissa särskilt överklaga tingsrättensatt
eller tilltingsrätten avslagit begäran StödpersonOm har omperson. en

föreslagitmålsäganden harsådant uppdrag någon änett utsett annan
överklagavillfår detta beslut överklagas särskilt. En målsägande som

rättegångs-sådant beslut måste § första stycketenligt 49 kap. 6ett
gällerMotsvarande reglerbalken först anmäla missnöje beslutet.mot
måls-förordnande bl.a.vid överklagande tingsrättens beslut om avav

ägandebiträde.
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äktenskapsbalkenändring itill lagFörslag13.3 om

14 kap.

§3
ellerkvinnanden däritingsrättenAktenskapsmål orttas upp av

landethemvist här idemHar ingensitt hemvist.har avmannen
användamedgettshärhar hemvistden makeeller har attsom

fingerade1991:483personuppgifter enligt lagenfingerade om
15 § sekre-7kap.enligtgäller sekretesspersonuppgifter eller

folkbokföringsuppgijier,den makens1980:100 förtesslagen tas
Stockholms tingsrätt.målet upp av

äktenskapsmål i deforumregel försärskildinförtsparagrafen harI en
andra haroch denSverigeisaknar hemvist ettfall parternaen av

personuppgifter.fingeradeanvänderhemvist ellersekretessbelagt
Ändringen förevarandeiavsnitt 10.12.ibehandlatsBestämmelsen har

föräldrabalken.§i 6 kap. 17ändringensamband medparagraf har

föräldrabalkenändring itill lagFörslag13.4 om

kap.6

1 7 §
däri denrätteneller ortvårdnadFrågor umgänge tas upp avom

fingeradeanvändamedgettshemvist. Har barnetsittbarnet har att
personuppgif-fingerade:483lagen 1991personuppgifter enligt om
sekretesslagen§kap. 15enligt 7sekretessgällerellerter

frågorsådanafolkbokföringsuppgzjfterför barnets1980:100 tas
eller,hemvisthar sittkärandendärdenirätten omortupp av

FrågorStockholms tingsrätt.hemvist i Sverige,saknardenne omav
äkten-medsambandikan ävenvårdnad och umgänge tas upp

frågornadomstol,behörignågonfinnsdet inteskapsmål. Om tas
Stockholms tingsrätt.upp av

andra10 b §och 10 §§i4-8vårdnadFrågor samtavsessomom
denihandläggsi §15frågor umgängestycket samt som avsesom

underbarnetStårtvistemål.förföreskrivenordning ärsom
föräldrarnaochdem ärellerföräldrarnabådavårdnad en avav
ansökan.talanväckafår dei saken,överens gemensamgenom

gällerordningdenhandläggs ivårdnadfrågorOvriga somom
domstolsärenden.för

yrkasför barnetunderhållsbidrag utanvårdnad kanmålI om
stänming.

meddelasfår utanvårdnad eller umgängemålDom i om
saken.ihuvudförhandling, är överensparternaom
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I paragrafens första stycke har tillagts särskild forumregel för målen
vårdnad och i de fall det råder sekretess för barnetsumgängeom

personuppgifter eller barnet har fingerade personuppgifter. Be-
stämmelsen har behandlats i avsnitt 10.12.

13.5 till ändring iFörslag lagen 1991:483lag om
fingerade personuppgifterom

7 §
Rikspolisstyrelsen fåttskall bistå den har medgivande attsom

fingeradeanvända personuppgifter vid kontakter med andra
myndigheter och i övrigt lämna den hjälp krävs, densom om
enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses sätt.annat

Rikspolisstyrelsen får i skälig omfattning tillerkänna den person
har medgetts använda fingerade personuppgifter ersättningattsom

för följd medgivandet,de kostnader kan ha uppkommit till avsom
i den mån kan utgå påersättning inte sätt.annat

begäranRikspolisstyrelsens beslut ersättningsfrågan skall påi av
den Stockholms sådanenskilde tingsrätt. Begäranprövas av om en

så fall skallprövning skall hos Rikspolisstyrelsen, igöras som
överlämna ärendet till rätten.

Två kostnadsersättning läggs till paragrafen. Fråganstyckennya om
ärendenhar behandlats i avsnitt 10.12. För handläggningrättens av

fingerade personuppgifter gäller lagen domstols-1996:242om om
personuppgifter.ärenden. föreskrivs i lagen fingeradeDetta 10 § om

prövningDenna bestämmelse blir tillämpligäven rättens av
ersättningsfrågan.

ändring i13.6 Förslag till förordning om
tillämpningenförordningen 1988:691 avom

lagen besöksförbudom

§4
besöksför-beslutOm domstol eller åklagare meddelar omen en

skall kopiabud eller häver eller ändrar sådant beslut,ett av
där förbudetbeslutet till polismyndigheten på densändas ortgenast

helt eller huvudsakligen gälla.avses
ärende besöksförbud harOm iparterna ett gemensammaom

beslutetbarn eller förbudet skall kopiabarn,ett avom avser en
den där barnettill socialnämnden påsändas även ortgenast

huvudsakligen vistas.
frågaRikspolisstyrelsen iBestämmelser rapportering till omom
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rättsväsendets1970:517förordningenibesöksförbud finns om
beslutregistreringBestämmelserinformationssystem. omavom
och efter-1969:38polisregisterkungörelsenfinns ibesöksförbud

1969:293.lysningskungörelsen

behandlatsharBestämmelsenparagrafen.införs iandra styckeEtt nytt
avsnitt 4.3.5.i

1987:713ändring i lagentill lagFörslag13.7 om
samborhomosexuellaom

förhållande,homosexuelltitillsammansbortvåOm ettpersoner
ochföljande lagarenligtsamborfrågaigällerskall vad omsom

samborna:homosexuellapå detillämpasbestämmelser även
hem,sambors1987:232lagen gemensammaom

ärvdabalken,2.
jordabalken,

rättegångsbalken,10 kap. 9 §4.
utsökningsbalken,första stycket19 §kap.5. 4

sjunde3punktochstycketniondepunkt 1stycket,första19 §
och 4b3 3punkternatill §31anvisningarnastycket samt ava,av

1928:370,kommunalskattelagentill 33 §anvisningarna
gåvoskatt,ocharvsskatt1941:416lagen7. om

1991:614,bostadsrättslagen
okända borgenärer,kallelse1981: 131lagen om

fastighetsbildningslagenstyckettredje18 §10. 5 kap.
1970:988,

1990:1342,insiderlagen10 §11.
styckettredje§och 8styckettredje§3 414 kap.12.

157,1997:vallagen
kyrkofullmäktige-1972:704lagenförsta stycket36 §13. om

val, m.m.,
fall,i vissabrevröstning1997:159§ lagen14. 4 om

bostad,byteviduppskovsavdrag1993:1469lagen15. avom
§§och 87kap.§§, 12och 16kap. 1518 1110 kap.16.

föräldrabalken,§§och 916 kap. 7samt
1996:627,säkerhetsskyddslagen17.

ifastighetsskattförskattereduktion1996:123118. lagen om
taxeringar,års1997-2001fall vidvissa samt

Stödperson.ochmálsägandebiträde1988:609lagen19. om
skallsambornabestämmelserellerlagardessa attFörutsätter

samborna.homosexuellaockså dedetogifta, gällervara

föranlett19. Dettapunkten ärpunkt,medhar utökats avLagen nyen
haförutsättningar,under vissaskall,samboefterlevandeförslaget att
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underavsnitt 13.1Stödperson semålsägandebiträde ochtillrätt
homosexuellaförockså gällerinnebär dennaTillägget rättb §.l att

sarnbor.

1994:419ändring i lagentill lagFörslag13.8 om
brottsofferfondom

1 §
ingårfängelsebrott skall,fleraför ellerdömsDen ett omsom

betalaåläggasi domenbrotten,straffskalan för något atti enav
för brottfrågagällerkr. Detsamma näravgift på 500 ansvarom

strafföreläggande.åklagaretas genomupp av
påföljdseftergift meddelas.Avgift skall inte uttas om

brottsofferavgiften.beträffandeändringstycket har gjortsförstaI en
6.2.3.avsnittbehandlats iFrågan hartill 500 kr.från 300 krhöjsDen

Ändringen avgiftenhögreövergångsbestämmelse. Denkräver en
ikraftträdan-ändringensförebegåttsför hargälla brottskall inte som

de.

socialtjänstlageniändringtill lagFörslag13.9 om
1980:620

8 §a
brottdrabbatshardenverka förbörSocialnämnden att avsom

liksombrottsdrabbadedenden hjälpstöd ochfår det personensom
anhöriga behöver.dennes

medSyftet5.2.4.i avsnittbehandlatsoch harParagrafen är ny
uppmärksam-skallverksamheti sinsocialtjänstenbestämmelsen är att

de hargrundstödhjälp ochhar behovde avavpersoner somma
kvinnorochbådegäller således mänBestämmelsenför brott.utsatts

1997/98:55Kvinnofrid prop.propositionenidenoch ersättaavses
varitharellerkvinnor ärenbart8föreslagna somavsera som

deOmi hemmet. utsattaandraför våld eller övergrepputsatta
lämpligenkan detta görasuppmärksammassärskilt börkvinnorna

tillläggsbestämmelsenföreslagnapropositionenidenattgenom
paragraf.denna
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13.10 till ändring iFörslag lag brottsskadelagenom
1978:413

18§
hjälpdet skadelidandes behov omedelbarOm med hänsyn till den av

helt eller delvis be-finns synnerliga skäl, får brottsskadeersättningen
talas förskott.iut

behandlats i avsnitt 7.8.Paragrafen Den harär ny.

ändring itill förordning13.11 Förslag om
1947:948fönmdersökningsktmgörelsen

13a§
åklagarenmöjligt underrättasMålsäganden skall attomom
anspråk ienskiltunder vissa förutsättningar kan föra talan om

ersättning enligtfåanledning brott och möjligheterna attomav
påocksåsamband därmed börbrottsskadelagen 1978:413. I

förgällerde reglerlämpligt upplysning lämnassätt somom
sådant det kanhandläggningen sådana anspråk. Ar brottet attav

målsägandebiträde eller städpersonfråga förordnakomma i att
ellermålsägandebitråde och stödperson1988:609enligt lagen om

besöksför-1988:688besöksförbud lagenmeddela enligtatt om
demöjligt underrättasskall målsäganden såbud, snart omsom

städ-målsägandebiträde ochför förordnanderegler gäller avsom
besöksförbud.eller meddelandeperson av

informationMålsäganden skall i lämplig utsträckning omges
kap. 10 §§ och 23stöd enligt 20 kap. 15reglerna personligtom

rådgivningrättshjålp ochmöjligheternarättegångsbalken, attom
myndigheter,vilka1996:1619enligt rättshjälpslagen samt om

stöd och hjälp.lämnaorganisationer och andra kansom

Ändringarna reglernadeparagrafen föranleddai är omnyaav
och 13.2personligt stöd avsnitt 13.1Stödperson och se

13b§
bli under-hon villtillfrågas han ellerMålsäganden skall om

skall inledas ellerförundersökning intebesluträttad attattom om
skallåtalned, beslutförundersökning skall läggasinledd attomen

huvudför-förväckas, tidpunktväckas ätal inte skalleller att
dom i målet.handling i målet samt
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utvidgningenföreslagnaföranlett deni paragrafenTillägget är avav
§.nedan under 14underrättelseskyldighet seåklagarens

14 §
skallåtal intebeslutasned ellerförundersökningLäggs atten

misstänkt för brottetskäligenskall den hörtsväckas, somsom
underrättas.

skall in-inteförundersökningellerhar väcktsBeslut åtal attatt
ellerläggas nedskallförundersökninginleddledas eller attatt en

målsägandetillunderrättelse skeskall väckas, skallinteåtal som
brottetanspråk i anledningenskilteller anmältbrottetangett av
målsä-övertagitdenunderrättad. Harblieller begärt att som

hanskallanspråk,enskilt ävenanmälananspråk gjortgandens om
underrättas

. vid beslutintebehövsandra stycketenligtUnderrättelse av
förunder-nedläggainleda ellerintepolismyndighet attatt enom

varit skäligennågonså långtinte lettutredningensökning, attom
dockskallmålsägandentillUnderrättelseför brottet.misstänkt

begärt det.målsäganden haralltid ske om
kyrkligellerlandstingkommun,myndighet,Om ett enenen

lagenenligtdisciplinärendenhandläggaharkommun attsom
har gjorttotalförsvaret,inomdisciplinansvar18111994: m.m.om

under-åtalsanmälangjortskall denåtalsanmälan, genastsomen
väcktellerstycketi andraåtgärd att etträttas omavsessomom en

ned.åtal har lagts

skallåklagareninnebärtilläggstycket har gjortsandra attI ett som
Bestämmelsen harväckts.åtal harmålsägandenunderrätta även när

åklagarenbör skeUnderrättelsen4.2.2.behandlats i avsnitt attgenom
stärnningsansök-kopiasänderåtal väckssamband medi att aven

målsäganden.tillningen

ändring iförordningtillFörslag13.12 om
ersättning1982:805förordningen avom

vittnen,tillmedelallmänna m.m.

5 §
grundpåtill denbetalastidsspillan fårförErsättning avsom

förlust.ekonomiskellermister inkomst görinställelsen annan
denbelopptill detfår bestämmas motErsättningen svararsom
dendag eller,kronorhögst 300förlusten, dockfaktiska omper

600 krhögstStödperson,förordnadersättningsberättigade är som
dag.per

betalastidsspillanförersättningfårskäl föreliggersärskildaOm
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med högre belopp till den bosatt påär utrikes ort.som

förstaI stycket har gjorts tillägg ersättning till Stödperson förett om
tidsspillan. Frågan har behandlats i avsnitt 4.5.4.

13.13 tillFörslag förordning ändring iom
förordningen 1994:426 brottsofferfondom

§1
Bidrag från brottsofferfonden får lämnas för forskning,stödjaatt

utbildning, information och utvecklingsverksarnhetannan som
gäller brottsofferfrågor och bedrivs ideella organisationersom av
eller i privat eller offentlig regi.

I paragrafens andra stycke fanns tidigare bestämmelse bidragatten om
får lämnas till löpande verksamhet bara det finns särskilda skäl.om
Andra stycket har fått utgå. Frågan har behandlats i avsnitt 6.2.3.

13.14 Förslag till förordning ändring iom
förordningen 1997:408 målsägandebiträdeom

förordningensl 2 och har5 endast gjorts ändringar ärsom
föranledda rubriken till lagen målsägandebiträde har ändratsattav om
till lagen mâlsägandebiträde och stödperson. Förordningens rubrikom
behöver inte ändras eftersom förordningen inte innehåller några
bestämmelser stödperson.om

13.15 Författningsändringamas ikraftträdande

Utredningens förslag bör träda i kraft den l juli 1999. Idetta samman-
hang vill utredningen påpeka det angeläget de ideellaäratt att
organisationerna får det resurstillskott höjningsnarast som en av
brottsofferavgiften och ändringen i förordningen brottsofferfondom
innebär.
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yttrandeSärskilt

SvärdBjelle och LarsBrittaav

besöksförbudAngående

utredningenEnligtbesöksförbud.utredningenbehandlar4.3avsnittI
syften.med dessenlighetiväl ochrelativtfungerafår lagen anses

förutsträckning änibesöksförbuden störredockMan attmenar
särskilt dåförhållanden,efteravpassadenärvarande bör parternasvara

detvidare ärframhållerUtredningen attbarn.har gemensammaman
besöksför-förreglernainformationmålsägandeangeläget att omges

målsäganden kansådantpå sättinformationen attochbud ettatt ges
till sig.denta

idockVi villfrågor.i dessaförslagutredningensiVi instämmer
delari vissasynpunkterframförapåsammanhanget somattpassa

anhörigaellerbrottsofferförekommerDetinte berört.utredningen att
medsambandigärningsmannenbrottsoffer riskerar mötatill att

utredningenTillanstalt.frånfrigivningeller efterpermissionerdennes
innebärandelagstiftningförändrad attpåframförts krav man,har en

såutfärdaskall kunnaanhöriga, ettavlidnesdenefter hörande av
ivistasintesåledesfårGärningsmannenvistelseförbud. enkallat

kommundel.ellerutpekad kommun
riktning,i dennalagstiftningmedproblemen menVi inser en

ochbelysesfråganviktigtdetbrottsofferperspektiv är attutifrån ett
haroffretelleroffretskulle kunnamöjlighetEn attvärderas. omvara

besöksförbud ibegäramöjlighetanhöriga,offrets attavlidit, ges
offretsellerbrottsoffretrimligtintekanform. Det attutvidgad vara

hargärningsmannengångvarjesiginskall tvingasanhöriga stänga
anstalt.frånfrigivningefter dennesellerpennission

stödpersonförordnandeAngående av

ochmålsägandebiträdekringfrågorutredningenberöravsnitt 4.5I
användningutvidgadblandföreslårUtredningen annatstödperson. en

utred-Enligtförfarandet.rättsligamed detsambandistödpersonerav
förordnande. För-särskiltframtidenistödpersonenbör ettningen ges

behovmålsägandens samtskallförordnandesådantförutsättning vara
utredning-Enligtfölja.kanfängelsevilketbrottgällermålet ettatt

stödperson.förordnabehörigförundersökningsledaren attbör varaen
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uppstå vid förhör undersärskilt med tanke dröjsmål kanDetta som
förordnandetveckoslut och helger. I övrigt bör rätten.avges

kanuppfattning stödpersonerVi delar utredningens utgöraatt en
mâlsäganden. viviktig i kurativt hänseende för Däremot anserresurs

betydelse förendast målsägandes behov skall hadet är ettatt som
bör således inteförordnande stödperson. grovheteventuellt Brottetsav

förordnapåverka möjligheten till stödperson. det gällerNär rätten att
förundersökningsledarenframgårstödperson enligt lagtexten atten

Vi delar utredningensförordna sådanalltid har rätt att person.en
förordnaalltid skallförundersökningsledarenförslag och attmenar

sådantundantagsfall skall utfärdaendast istödperson och rätten ettatt
denförundersökningsledarenhänsyn tillförordnande. Detta med äratt

sådanYtterligare skälbäst målsägandes behov. är att ensom ser
beslut.till snabbareinnebära förenkling och ledaordning bör en

införande vittnesbiträdeAngående av

domstol Dsoch mâlsägande idepartementspromemorian VittnenI
borde införasvittnenföreslogs det för vissa särskilt1995: 1 utsattaatt

särskild stödperson,domstolen förordnamöjlighet för ettatt enen
fråga.dennavittnesbiträde. Utredningen intetar upp
förslag. Påangeläget sättvårt perspektiv det dockUr är ett samma

befinner sig vittnenmâlsägande såfinns stöd fördet behov avsom
domstolen bördärförVimånga gånger i position. attutsatt anseren

gällervittnen. Vadsärskiltkunna förordna vittnesbiträde för utsattaett
speciella mål.gällerfråga då det endastkostnaden det marginellär en

brottsojferfrágorutvecklingsarbete iAngående

verksam-till denfrågor i anslutningbehandlar utredningenI avsnitt 5
socialtjänsten. Isjukvårdenbedrivs hälso- ochhet samtsom av

Kvinnofrid. Ipropositionenföravsnittet redogörs bland annat
uppdragSocialstyrelsen iregeringen harpropositionen gettattanges

kvinnor. Ut-våldfrågorleda utvecklingsarbete i motatt ett om
ingåböruppdragSocialstyrelsensredningen dock det i ävenattmenar

brottsoffer.allmänt gäller förden problematik som mer
dockbörfråga. Manuppfattning i dennaVi delar utredningens

EnligtBrottsoffermyndigheten.finns påtillvarata den kompetens som
utvecklingsarbete i frågordärför Socialstyrelsensvår mening bör som

Brottsoffermyndigheten.medbrottsoffer genomföras i samarbeterör
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brottsojferømbudsmanAngående inrättande av en

ochBrottsoffermyndighetenbehandlar utredningenavsnitt 6.1I
utredningenframförts till ärbestårnrnelser. förslaggällande Ett som

bevakauppgiftbrottsofferombudsman medskall inrättasdet attatt en
gårFörslagetoch intressen.brottsoffers rättigheterfrågor angårsom

sådanBrottsoffennyndigheten skallchefen förpå att enut vara
skälsaknasdetdockUtredningen harombudsman. attansett att

brottsofferombudsman.tillskapa en
frågastudera dennaskälfinnsemellertid detVi attattanser

BrottsoffermyndigheteninrättandetVisserligen harnärmare. av
brottsofferfrâ-hanteringsamhälletsförbättringinneburit klar avaven

på såvälsynpunkterklagomål ochoftaMyndigheten mottargor.
pålagstiftningbrottsofferomhändertagandeochbemötande somav

olikaradframför imyndighetenvilketbrottsofferområdet, en
uppgiftsärskildmedombudsmanInrättandetsammanhang. attenav
ytterligaredock fåkanoch intressenrättighetertillvarata brottsoffers

instansdylikområdet. Eninomutvecklingeneffekter förpositiva
vända sigbrottsoffermöjlighet förformellinnebäraskulle attäven en

ombudsmanna-liknandesynpunkter. Enklagomål ochtill mednågon
finnsexempelvisområden,andrai dag påfunktion ñnns redan en

ochjämställdhetsombudsmanhandikappsombudsman, om-enen
Brottsoffer-börEnligt vår meningetnisk diskriminering.budsman mot

redanmyndighetenfunktion då det inominneha dennamyndigheten
dock intebörOmbudsmannafunktionenområdet.påfinns kompetens

påklagomålBeträffandegeneraldirektörsposten.tillkoppladvara
hanteringoch dessbrottsofferbemötandeBrottsoffermyndighetens av

Justitieom-dagfrågor redan idessahanterasbrottsskadeärenden avav
överdrivas.intekostnadsaspektenSlutligen skallbudsmannen.

saknadAngående ochsorg

ochbrottsskadeersättningfrågorberör utredningenI avsnitt 7 om
slutbetänkandetförblandersättningsfrågor. Man redogörandra annat

ideellförErsättning1995:33skada SOUKommittén ideellomav
diskuteratbetänkandei sittKommittén harpersonskada.skada vid

förefterlevandetillersättningformersättningspost ihuruvida aven ny
Brottsofferut-skadeståndsrätt.svenskinföras isaknad skallochsorg

frågori deövervägandennågravalt intedockredningen har göraatt
beredningsarbetegrund detslutbetänkandet påbehandlas i somavsom

regeringskansliet.pågår i
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Enligt vår mening bör förtill ersättning och saknadrätten sorg
införas i skadeståndslagen vid sidan den redan godtagna tillrättenom
ersättning för personskada i situation. Ersättning kan utgå medsamma

schablomnässigt bestämt belopp och någon omfattandeett utan mer
och tidsödande utredning. En till ersättning för och saknadrätt sorg
skulle också medföra harmonisering med delar övrigastoraen av
Europa. Vidare vi ersättning för och saknad inte endastattanser sorg
skall utgå vid uppsåtligt dödande vid dödande förorsakadävenutan

vårdslös handling. dödsfall följdMed tanke på antalet tillattgenom
brott på konstant nivå de årenlegat och relativt låg senasteav en

kommer kostnaderna för Brottsoffermyndighetens del bli be-att
gränsade. Kostnadsaspekten skall följdaktligen inte överdrivas.

Angående brottsofferassistenteranställda

avsnitt 8 behandlar utredningen olika ideella organisationers arbeteI
huruvida det möjligtmed brottsoffer. diskuterar blandMan ärannat

Brottsoffer-införa brottsofferassistenter tillanställda knutnaäratt som
kommer tilljourernas riksförbund eller till Utredningenstaten.

slutsatsen brottsofferassistenter inte någonstatligt anställda äratt
generellgodtagbar Utredningen inte hellerlösning. att enanser

ordning inom för brottsofferjourernasmed länsassistenter ramen
villverksamhet föreslår i stället de jourerbör införas. Man att som

Brottsoffermyndigheten ansökasamverka bör och hos omsamman
verksamhet skallmedel för anställa brottsofferassistent. Dennaatt en

frånfinansieras Brottsofferfondenhöjning avgiften tillgenom aven
till 500300 kronor.

assistent innebäraEnligt utredningen kan statligt anställd antasen
brottsoffer ochgaranti för samtligaverksamhetenatt enen gagnar

också betydelsen deslags kvalitetssäkring. Utredningen betonar attav
frivilligt och inteideella organisationerna bygger på ett engagemang

uppfattning ifår karaktären Vi delar utredningensmyndigheter.av
med statligtdessa frågor. förefaller finnas fördelarDet stora en

övergripandeanställd brottsofferassistent uppgift samordna detmed att
utförideella organisationernabrottsofferarbetet i området. De

funktion ivärdefullt och fyller viktigemellertid mycket arbeteett en
får bättredärför organisationernasamhället. Det angelägetär ettatt

verksamheten.ekonomiskt stöd för kunna driva den löpandeatt
regional-brottsofferassistent påordning med statligt anställdEn en

krafter verkar pånivå alla ideellalösning skulleär somsom gagnaen
regionalnivå, ochverkar påbrottsofferområdet. Genom assistentenatt

brottsofferfondsav-från höjningeninte på länsnivå, frigörs medel av
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ideella organisa-definansieraanvändas föri stället kangiften attsom
verksamhet.tionernas löpande

fråga.viktigmycketprincipielltdettavår meningEnligt är en
inrikt-andraeller dendenförslutligen bestämmer sigInnan enaman

anställdstatligtmedförsöksverksamhetbedrivaningen bör enman en
Brottsoffennyn-därförföreslårregion. Vibrottsofferassistent i atten

projekt.dyliktutvärderagenomföra ochfår i uppdragdigheten ettatt

organisationernaideellamellan deAngående samarbete

brottsoffermedarbeteorganisationernasideelladeI avsnittet om
Visamarbetar.organisationernautredningen viktenbetonar attav

mängdfinnsi landetmånga platserPåuppfattning.delar denna en
mindreallt påFramförparallellt.verksammaorganisationerideella

fåtalfalli vissaorganisationernadrivsstäderoch i mindre ettavorter
innefattararbetsuppgifter bland attengagerade annatvarspersoner,

löpandedenmåste skötadesamtidigtkris,människor istödja som
riskpåtagligfinnsorganisationer attdessaverksamheten. I en

alltförfârengageradeideelltandraoch storstyrelsemedlemmarna en
förlorar sittdärmedocharbetsbörda engagemang.

mycketsåledesharenskilda jourernaoch de attOrganisationerna
kansamarbeteökatsinsemellan. Ettsamarbeteutvecklatvinna ett

ideelltslutar arbetamedlemmarnaförriskernaminskabland attannat
arbetsbörda.förgrundned sitteller storentrappar avengagemang

styrkaökadorganisationernaocksåsamarbete kanökatEtt enge
landsting.ochkommungentemot stat,

ideelladeviktenbetonasammanhang ävenvill detta attVi i av
hjälpsökande.antalstatistikkontinuerligför överorganisationerna

regi-förunderlaglikvärdigtochmening börEnligt vår gemensamtett
kanDettaorganisationerna.ideellaför destatistik framstrering tasav
förbeståendearbetsgrupp representanterfördelmed göras avav en

hjälpMedBrottsoffermyndigheten.organisationer ochberörda av en
behövs.dit de bästriktamöjligtstatistik blir detenhetlig att resurserna

personuppgifterfingeradeAngående

hotanledningiåtgärder motutredningenbehandlaravsnitt 10I av
folkbokföringeninomskyddetsärskiltoch dåoch vittnenmålsägande

förskyddetkonstaterarUtredningenförföljda attför personer.
Mantillfredsställande.folkbokföringen ärinomförföljda personer

tillbörytterligare övervägas,frågornågraemellertidpekar som
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till enskilde erhållitexempel vad gäller ekonomisk ersättning den som
Rikspolis-fingerade personuppgifter. utredningen bör detEnligt vara

ochstyrelsen fattar fingerade personuppgifterbeslut i ärendensom om
administrerar ersättningen.som

erhållitVi delar utredningens uppfattning att personer som
för deñngerade personuppgifter skall ha till ekonomisk ersättningrätt

Kostnaderuppkommit i samband med identitetsbytet.kostnader som
olika uppkomma för dem erhållit sekretess-slag kan dock även somav

därför ekonomiskmarkering och kvarskrivning. Enligt vår mening bör
det olämpligtutgå i dessa fall. Vi vidareersättning äräven attanser

identitetsbyte.Rikspolisstyrelsen tilldelas flera roller i ärendenatt om
utredare. BeslutRikspolisstyrelsen bör endast ha rollen omsom

personuppgifter och administrationersättning ärenden ñngeradei om
Brottsoffermyndigheten. Slutligenersättningen bör handhasav av

enskildefinns behov instans för denvi det attatt varaanser av en
Ävenidentitetsbyte. dennabehjälplig i frågor aktualiseras vid ettsom

Brottsoffermyndigheten har kompe-uppgift bör hanteras storsomav
och erfarenhet på omrâde.tens

Användande videoteknikav

kan vidtasvilka åtgärderavsnitt 10 diskuterar utredningenI även som
förslagoch vittnen.målsägande Ettför bättre skydda hotade är attatt

rättegångenvidlåta målsägande och vittnen medverka genom
medförhörutredningen böranvändning videoteknik. Enligtav

förharmâlsäganden eller vittnetvideoteknik få användas utsattsom
grund sinpåför eller andraeller riskerar hot övergrepputsättasatt av

rättegången.medverkan i
användningpå utökadVi stödjer utredningens tankar aven

vidmedverkadock möjlighetenvideoteknik. Enligt vår mening bör att
gällaendastvideoteknik interättegången användning avgenom

riskerarför ellermålsäganden eller vittnet har utsättasattutsattssom
utnyttjandetkan inte finnaför hot eller andra Viövergrepp. att av

tilltaladesdenförsämringvideoteknik skulle innebära någon av
vederhäftig-kritiskt granskamöjlighetenrättssäkerhet eller minska att

därförViheten målsägandens eller vittnets attutsaga. enanserav
med innebördrättegångsbalkenkompletterande bestämmelse införs i

domstolsförhandlingfå medverka imålsäganden och vittnen kanatt en
förutsättningarbild- ljudöverföring underoch somsammagenom

i sessionssalen.den tilltaladegäller för höras i frånvarorätten att av
humanitäraprocessekonomiskamening finns det såvälEnligt vår som

teknik finns.skäl för utnyttja denatt som
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Bilaga I

Kommittédirektiv

Utvärdering åtgärder på Dir.av
1995194brottsolferområdet

|995den juniBeslut vid regeringssammanträde l5

Sammanfattning uppdragetav

denåtgärderutvärdera deEn särskild utredare skall som
hrottsofferområdet.tioårsperioden har gjortssenaste

Utredaren skall

i direktivenöversiktmed utgångspunkt i den görs ensom ge-
tio åren harbred redogörelse för de åtgärder de senastesom

vidtagits brottsotferområdet,
dessa,analysera de samlade effekterna av-

myndighetsnivå,analysera tillämpningen regelsystemetav-
behovet gällande lagstiftning ochförändringar iöverväga av-

för brottsoffer.förändringar i övrigt gäller åtgärderdetnär

lag-till förändringarUtredaren skall redovisa de förslag av
stiftningen hetogade.och de andra åtgärder kansom vara

Bakgrund

medför olika slag för denBrott ingripande verkningar somav
drabbas. personligomskakandeOfta innebär brottett en
upplevelse psykiska skadoroch kan valla hade fysiska och

orsaka ekonomisk ochförluster hadesamt annatart avav
slag. påfrestandeFör oftabrottsoffer det ocksåär attett
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i rättsliga förfarandet polis,medverka det hos åklagare och
domstol.

brotts-Betydelsefulla åtgärder för tillgodosebättreatt
började vid mittenoffrens intressen allvar vidtaspä av

19851980-talet. juli uppdrog regeringen Brotts-Den ll
BRÅförebyggande rådet kartlägga i vilka hänseenden detatt

hjälp från sidafanns särskilda behov stöd och samhälletsav
brott i former behovdem drabbas och vilka dessaavsom

BRÅtillgodoses. redovisadelämpligen kunde tänkas upp-
30 1986 överlämnade dåregeringen den januari ochdraget till

problem-Stöd hjälp hrottsolfer Enpromemorian och -
1986: Rikspolisstyrelsen redovisadeinventering PMKansli 1.

1986:18 gickdärefter regeringsuppdrag Rapportett utsom
Rikspolisstyrelsen i med Riksäklagaren ochsamrådatt

itörslagenDomstolsverket skullenärmare överväga
BRÅ-promemorian information till brottsoffer. lbättreom

BRÅ Brottsoller1988 redovisade i utredningsrapportenmars
BRÅ UTREDNING 1988: regeringsuppdragl ett att genom-
föra undersökning vissa avsnitt ifördjupad pro-en av

brotLsotler-probleminventering rörande bl.a.memorian med
jourer, sammanträffanden offer och gärningsmanmellan samt
ökat personligt skydd.

1987 1987/882100 hil.budgetpropositionen 4I prop. s.
34 f. s.k. brottsoller-presenterades särskilt detett program

Brottsoffer-för stärka brottsolfrens ställning.programmet att
omfattade frågor brottsskatlelagstift-bl.a.programmet om

brottsolferjourer, mâlsägandehiträde,ningen, polisens arbete,
hrottsotfer-besöksförbud och skadestånd. Arbetet med

andra vidtagna planerade åtgärderochprogrammet samt
årligenstöd hjälp till hrottsotlren därefterrörande och har

följanderedovisats i de budgetpropositionernzi.
antal promemorior och harI betydandeett rapporter mm.

mitten 1980-talet redovisats i olikasedan översyner mm.av
frågor brottsoffer. Förslag till töljdrör Översynernasom av
har till lagstiftning eller vidare i olikalett bereds samman-

slutbetän-hang. Här kan Råittshjälpskotnmitténsnämnas t.ex.
Vålds-kande Målsägandehiträde SOU 1986:49 och
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brottsoffer SOUkommissionens Våld ochslutbetänkande
Översyndepartementspromemoriorna1990:92 samt av

Besöksftlrbud Ds Jubrottsskadelagen 1987:1,Ds Ju
till1987:13, utvidgadNågra brottsolferfrågor rätt-

rättsligt bistånd till brotts-målsägandebiträde och förbättrat
blickpunktenBrottsolfren ioffer utomlands 1992:24 ochDs

1993:29.ställningbrottsolfrens Dsåtgärder för stärkaatt-
departementspromemorianI januari 1995 presenterades

l995:l. lVittnen och i domstol Dsmålsägande pro-
förförbättra förhållandenamemorian diskuteras olika sätt att

straff-bl.a. föreslåsvittnen målsägande i domstol.och en
möjligheti rättssak ochskärpning för brottet övergrepp atten

harPromemorianförordna s.k. vittnesbiträden.
remissbehandlats.

i september 1992 framladeKommittén ideell skadaom
brott SOUför kränkningdelbetänkandet Ersättning genom

regler ersättning för lidandeföreslås1992:84. Där omnya
brott den personligatillfogarnågon motannan genomsom

Betänkandet harintegritetskränkantle brott.friheten eller annat
inom Justitiedepartementet.remissbehandlats och övervägs

april 1995i sitt slutbetänkandeKommittén överlämnade
tillskada vid personskada SOU 1995:33Ersättning för ideell

betänkandet föreslås bl.a. höjda skade-justitieministern. l
ökadeskada vid allvarliga personskador ochstånd för ideell

för vidskadestånd psykiska besvärmöjligheter till ettsom
avlidne. Betänkandetdödsfall har tillfogats närstående till den

remissbehandlas för närvarande.
iregeringenRiksdagen har i olika sammanhang gett

Så harolika avseenden.uppdrag lagstiftningen iöveratt se
målsägandebiträde bet.tillskett beträffande rättent.ex.

utomlandsförl989/90:JuU5 och rättshjälp till offer brott
1989 bet.bet. l990/9l:JuU27. utskottsinitiativ höstenEtt
ändringartill riksdagen beslutadel989/90:JuU5 ledde att om

tilläggasi besöksförbttd. Här kanlagen 1988:688 attom
BRÅ tillämpningenstudienyligen har överlämnat aven av
lagen till regeringen.
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l sammanhanget bör även nämnas pågåendeett par
utredningar har anknytning till hrottsotferfrågorna.som
Trygghetsutredningen dir. 1993:37 har i uppdrag överatt se
rollfördelningen mellan polisen, kommunerna och enskildade

detnär gäller skapa trygghet brott, särskilt vardags-att mot
brottslighet och ordningsstörningar. Kommittén lämnade i
augusti 1994 delbetänkandet Trygghet brott i lokal-mot
samhället Kartläggning, principiella synpunkter och förslag-
SOU 1994:122. betänkandetl redovisar kommittén syn-
punkter och törslag i frågor väckts bl.a. Brottsoifer-som av
jourernas riksförbund BOJ och Riksorganisationen för
Kvinnojourer i Sverige ROKS rörande bl.a. vittnen och
målsägande i domstol polisåtgärder tämiljevåltl.motresp.
Kommittén lämnaväntas sitt slutbetänkande under innevarande
år.

Den julil 1993 tillsatte regeringen särskild kommissionen
dir. l993z88 för utifrån kvinnoperspektiv göraatt ett en
översyn frågor rör våld kvinnor och föreslåav motsom
åtgärder för motverka sådant våld. Kommissionenatt skall
enligt sina direktiv bl.a. göra utvärdering och allmänen
översyn tillämpningen de regler sexualbrott,rörav av som
kvinnomisshandel och lärmed närbesläktade brott. olagat.ex.
hot och ofredande. och möjligheternaivervâiga med iatt
huvudsak nuvarande lagstiftning komma till med sådanarätta
brott. Kommissionen skall också undersöka hur långa
handläggningstiderna hos de brottsutredantle myndigheterna,
dvs. polis- och åklagarmyndigheterna, förär de brott som
innefattar övergrepp kvinnor i det sammanhangetmot samt se

rutinerna för handläggningen sådana brott kanom av
förbättras. Kommissionen skall bl.a. också kartlägg-göra en
ning och bedömning de nuvarande behandlingsmetodernaav
for män gjort sig skyldiga till övergrepp kvinnorsom mot

undersöka s.k. punktbevakningsamt de väldsverkantleom av
männen är möjlig och lämplig i kombination med andra
metoder skyddar kvinnor och lämna förslagsom utsatta om
hur sådan punktbevakning i fallsä skulle kunna utformas.en
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Ettdelhetänkandetl994iavliimnatleKommissionen mars
SOUmisshandlatsochvåldtagitskvinnorförcentrum som

iinrättats1994ärunderharsådant1994:56. Ett centrum
underslutbetänkande väntasKommissionensUppsala.

1995.sommaren

utvärderingBehovet enav

tillAnslagbetänkandetibehandladeJustitieutskottet
antall994l95zliiUl3het.Brottsoffermyndigheten. ettm.m.

tillhjälpstöd ochformerrörande olikamotioner man.av
betydelsenfrågorbl.a.Motionernabrottsoffer. avomtar upp

inarbetadevälfortbildningsinsatserochutbildnings- samt
tunhåinder-gällerdetpolisdistrikten närlokalavid derutiner
frågorbrottsoffertillinformationochtagande samt omav

besöksförbud ochmalsiigztntletillinformationbehovet omav
Vidarerättegångenochmålsägandebiträdetillrätten m.m.om

hjälpellermalsåigandebiträtletillförespråkas rätten annanatt -
frågorocksåbehandlasmotionernautvidgas. l om-

iuppgiftertrygghetspziket ochochlivvaktsskydd, pepparspray
ochmålsåigztntlehotförundersökningsjwrotokollen motom

vittnen.
anled-medföljande18 f.uttalade bet.Justitieutskottet s.

motionerna:ning av

i olikaställninghmtlsullrcnsför starkamängd aitgiirdcrEn att--- harNya lagarar.undergenomförtsi .snabbtaktttvseendcnhar senare
del dcbetydandeEnoch ändrats.har överinförts och gamla avsetts

hantlliiggningmyndighcleniasgenomförts rörregcliindriitgar avsom
skallinlonnatioiiden:ingiientlcfrågorbrottsollcriiretlden och som
skallmyndighetenuiliiiilpstöd och dendetlämnas somsamt

brott.dmhhatsmiinnisktvrtillhandahålla av.som
genomförtlitdeochlagsliftningsarlvctctUtskottet attanser
har nattutvåirtleringttr demolikai övrigt och enåtgåirdcma nuav

förenatiirdetomnidenolikaliickcromfattning och attsådan sa manga
Samtidigt iiröverblick.samladsvårighetermed betydande all en

rådandedettillhiinsyiimedminstintebetydelse.det storav
ochbehövsverkligendåir deiitgåirdcrnzisattsekonomiska liigct. att

samordnas.miiiligzisteolika zitgiirtlcr i miiiiatt
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anfördaDet leder till ttpplittlntittgett tidttlskullel del iirattman nu
med samlat utvärdera lagstiltningsarbetedetatt ett grepp m.|n. som

tioårsperitxlenden pågått hrottsollkzromnitlet.pasenaste
Utvärderingen bör innehålla liirbred redogörelse atgärderdeen
vidtagits brottsollemtm-Ittlet. fråganoch den bör inriktassom

elfektetthur den samlade de genomförda Iaigåintlriitgatmztoch deav
övriga ålgürdenut situationen för bmttsollren. viktigpåverkat En
fråga i sammanhanget iir hur tillämpningen regelsystemet iiruv
myndighetsnivå, fallitdvs. hur lagiindriitgitr i praktiken.utnun.

Vid utvärdering skisserar förslagdet slag utskottet bör deen av nu
nyligen och de föröversynen nåirvuntndepågår.presenteratssom som
KvinnovåldskommissionensbLa. villarbete. också beaktas. Utskottet

fnunhftlltti sammanhanget bmttsförebyggatttleockså det :trhetet haratt
Ävenför brottsollrens situation.betydelse fråganden bör. eventuellt

ien särskild belysas i tttredningsatrlietet.rapport.
Arbetet med tttviirderittg inledasbör Arbetet kangenast.en

bli tämligen omfattandeberäknas varför bli nödvändigtdet kan med
uvrupponering riksdagen,till i hutlgclpnipnsilitm.nästa arsLex.en

innan slutlig och eventuella lörslatg fram förläggsmpponen
riksdagen.

:tnlört tttvåirtleringVad utskottet här har llÖl riksdagen :nedom
Ju60l,anledning motinnemn Ju633. Ju7l3. 10714. Ju80l. .lu806.av

10807. A807 A830 i behandlade delar sin meningsamt nu som ge
regeringen till känna.-

l9Riksdagen biföll den april l995 tttskuttets hcmstiillan rskr.
1994/95 :26 l .

Översikt :itgåirder hrottsollbronirâitlctöver

MáIsäguIuliebiträc/ø 00/1 .I&#39;//(&#39;I&#39;.&#39;()Il

1988:609 målsiigaittlelwitriitle kraftLagen trädde i den lom
1987/881107, l987/88zltnU33.juli 1988 het.prop. rskr.

1987/885318. har ändrats vid tillfällenLagen sedantva
januari l99ltillkomsten. Den utvidgadesl tillrätten

målsägandebiträde till 3omfatta mål enligtäven brottatt om
kap. brottsbalken BrB vilka liingelse lüljztoch 4 kan och
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l989l90zluU4.bet.l989l90zl58.rånbrottmål prop.om
beslutadeRiksdagenl990:999. senastl990/9l:l6, SFSrskr.

1993/94126.förslag prop.1993 regeringensi december
ytterligarel993l94zl24l993/94:JuUl2. rskr.bet. om

Ändringarnamålsägandebiträde.utvidgningar lagen omav
Samtidigtl994z59.SFSl994aprildeni kraft lträdde

brottsofferförbiståndrättsligttillmöjligheternaförbättrades
utomlands.

omfattandedereform1988 årsBakgrunden till var
reglerbrottsbalkensil984 gjordesår omändringar som

rättegångsbalkeniregelinfördesSamtidigtsexualbrott. nyen
behövermålsåigantlelörmöjlighetRB somengersom

s.k.åtföljasrättegångenunderpersonligt stöd enavatt
Heraframhölls frånDetl5 §.20 kap.Stödperson numera

behövsocksåfalli mångadetlagstiftningsärendethåll i att
Rättshjålps-förfarandet.rättsligadetunderhjälpjuridisk

detundersöka huri uppdragsedermerafickkommittén att
hadesexualbrottföri målförfarandeträttsliga ansvarom

Kommitténssynpunkt.målsiigantlensfrånpraktikenfungerat i
tilll986:49 lågSOUMålsêigzmtlebitriitleslutbetänkande

målsâigantlebitrêitle.till lagförslagregeringensgrund för om
målsâigantleframgårstycket RBfjärde8 §20 kap. attAv

harellerblivit begångetbrott harvilkenär den somettmot
iVemdet.lidit skadaellerbrottetförnärmadblivit somavav

flerabetydelse imålsâigantle harvisst fall är att somanse
brottvissaåtalsrâitten, rättenenskilda attavseenden. Den ange

anspråk ienskilttalanföramöjlighetentill åtal, liksom att om
den årförendastallmänhetigälleranledning brottet somav

begångnadettillförhållandeimålsåigzmtleatt somanse
hänseende parti formellt attMålsägztntlenbrottet. är somanse

fram-dvs.talan.lörbonellerhani endast niirrättegången
skadestånd.elleryrkandeställer ett ansvarom

vilka målimålsiigzintlelwitriitle§ lagen oml l angesom
malsâigzintlebiträtle kanförutsättningarvilkaunderbrott och ett

brottmåliskall.stycket lförstaEnligt l §förordnas. om
sedanförordnasmålsåigantlebiträtleBrB.6 kap.enligt

uppenbartinte år attdethar inlettstilrundersökning om
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målsäganden saknar behov sådant bitriitle. Regeln innebärav
domstol i målatt sexualbrott i princip skall förordnaom

biträde för målsäganale önskar sådant.ettsom
Målsägandehiträde kan enligt §l törsta stycket 2

förordnas iäven mål brott enligt 3 eller kap.4 BrB. påom
vilket fängelse kan tölja. i mål brott enligt 8 kap. 5samt om
eller 6 § BrB eller försök, förberedelse eller stämpling till
sådant brott, det med hänsyn till målsägandetts personligaom
relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan

målsäganden harantas behov biträde.att av
Ändringen den l april l994 innebär bl.a. målsägzinde-att

biträde, utöver vad dessförinnan gällde. kan fÖYtNIIHZIS isom
samtliga mål brott enligt brottsbalken fängelse kanom om
följa på brottet och det med hänsyn till målsägzindensom
personliga förhållanden och andra omständigheter kan antas

målsäganden haratt särskilt starkt behov biträdeett §lav
första stycket 3. Det bör krävas brottet i det enskilda falletatt
har varit kvalificerat slag och inneburitav svår kränkningen

offret prop. 1993/94226 l8 och 5l.av Vidare hör bevis-s.
läget och det processuella läget i övrigt sådant attvara man
måste räkna med målsåiganden kommer föratt insättasatt
ingående eller pressande förhör. Ytterligare törutsåittningen
bör enligt uttalanden i propositionen mzllsägzintlensattvara
fysiska och/eller psykiska tillstånd är sådant han eller honatt
kan ha väsentligantas iuridiskl biträde. Dettanytta ettav
innebär målsägzintlehitriitle inteatt skall törortlnas regelmässigt

bara när det är påkallaitutan sådana tiirhällzintlen i detav
enskilda fallet som angetts.nu

Målsägantlelwiträtlet skall till mälsåigzintlensta vara
intressen i målet lämna stöd och hjälp till målsiigzintlensamt
3 § första stycket. Målsâigzintlebiträdet skall också bistå
målsäganden med föra talan enskiltatt anspråk dettaom om
inte görs åklagaren 3 § ;andra stycket. b/liilsiigenttle-av
biträdets uppgifter i sistnämnda hänseende utvidgades den l
april 1994 prop. 1993/94226 23 lll.s.

Målsäganrlehiträtle förordnas begäran mälsiigztntlenav
eller detnär linns anledning till det §. Till4 måls-annars
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advokat-juristbiträdandeadvokat.ägandebiträde förordnas
lagen§4uppdraget,förlämpligbyrå eller är sesomannan

rättshjälpslagenstycketförstaoch 2l §målsägandebiträtleom
1972:429.

denhjälpiuridisk utöverbehöver somEn somperson
enligtmed kanbistårdomstolenelleråklagarenpolisen,
eller,rådgivningjuridiskrättshjälpslagenibestämmelserna

biträdes-medrättshjälpallmänförutsättningar,vissaunder
beviljaskunnarättshjälp skallallmänförordnande. För att

kravangelägenhet. Dettarättsligdet frågamåste om envara
ochyrkandeframställermålsägandenuppfylltär ett egetom

blir idärmed rättegången.part
åklagarensanledningmedhörsmålsägandeEn avsom

under rättegångenåtföljasRBI5 §enligt 20 kap.talan kan av
stödperson.stödpersonligtlämplig person somen

iuli l994den lutformningnuvarandefick sinBestämmelsen
l993l94z320,l993/94:JuU25. rskr.l993l94zl43. bet.prop.

1994:420.SFS

Besöksförbud

julikraft den lträdde ibesöksförbud1988:688Lagen om
rskr.l987/88:JuU42,bet.l987/88:l37.1988 prop.

skydd förbättrei syftetillkoml987/88:320. Lagen att ge
iledochtrakasseras utgörochförföljsdem ettsom

kvinnorframför alltförskyddetförbättrasträvandena somatt
andra övergrepp.misshandel ochförutsätts

särskildagrunddetutfärdasBesöksförbud kan avom
brottbegåkommerrisk för någonfinnsomständigheter attatt

trakasseraallvarligtförfölja eller på sätt annanenannatmot,
densärskilt beaktasskallbedömningen motVid omperson.

brotthar begåtttidigaregällaförbudetvilken är avsett att -
Besöksförbudandradensärskilt våldsbrott mot personen.-

eller sättbesöka taförbudförsta hand annatskall i attavse
Omfölja efter denne.eller ettmedkontakt annan personen
besöks-utvidgatskalltillräckligtinteförbudsådant är ett
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förbud kunna meddelas. Ett utvidgat besöksförbud kan
innebära förbud ttppehâllzt sigett i närhetenatt den andraav

bostad eller arbetsplats.personens
Besöksförbud kan meddelas för högst är, kanett men

förlängas med år i meddelasBesökstörhtttlett taget. av
Åklagarensåklagaren. beslut kan begäran den harav som

ålagts besöksförbud prövasett allmän domstol.av
Stralfet för överträdelse besöksförbud enligtettav var

lagens ursprungliga lydelse böter eller fängelse i högst sex
månader. Straffmaximum höjdes fr.o.m. den l april l990 till
fängelse år grundvalett inom Justitieutskottetettav
utarbetat lagförslag bet. l989/90:JuU5. rskr. l989/90:65,
SFS 1989:1075. Samtidigt lades överträdelser besöks-av
förbud under allmänt åtal.

BRÅ gjorde regeringens uppdrag i slutet l988ärav en
första uppföljning lagens tillämpning. Uppdraget redo-av

BRÅ-PMvisades den 5 juni l989 1989:2. Regeringen
BRÅbeslutade den juli l99l i uppdrag göraatt ge att en

studie tillämpningen besökstörbticlslagen,av bl.a.av som
skulle innehålla utvärdering de ändringar trädde ien av som
kraft den l april 1990.

Studien redovisades den 5 maj 1995. Några vittgäentlemer
slutsatser besöktörbtttlslagens effektivitet har inte kunnatom
dras. Det konstateras ingående studieratt de olikamer av
beslut fattas behövs, liksom intervjuersom med dem som
skyddas besöksförbud och dem meddelasav besöks-som
förbud. l studien också bl.a. de ansökeranges att som om
besöksförbud och de föremålär för sådant förbud börsom
registreras.

Bmttsskadeersättning

Brottsskadelagen l978r4l3 möjlighet till ersättning frånger
det allmänna i del fall då skada har ttppkonnnit till följden en

brott prop. l977/78:l26, bet.av l977/78zltiU32. rskr.
l977l78z280. Ersättning kan lämnas tör personskada. och för
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sakskada och tormögenhetsskztda i vissa fall. efterren
avräkning skadestånd kan betalats kunnaha eller börav som
bli betalat till den skadelitlantle grund skadan. Vissaav
andra ersättningar avräkans också. Möjligheten till brotts-
skadeersättning utvidgades 1988. då bl.a. bestämmelseen
infördes innehar ersättning kan lämnas för det lidandeattsom

tillfogasnågon brott den personliga frihetensom motgenom
eller ofredande innebär brott.annatgenom som

Brottsnfferjbnden och Brr/I.vrg{/ir;iowclighørøn

För förbättra möjligheterna stöd brottsoffrenatt att ge
inrättades den iulil 1994 brottsofferfontl och brotts-en en
offermyndighet prop. l993/94:l43, bet. l993/94zluU25,
rskr. 1993/94:320. Bidrag frän brottsofferfonden får lämnas
för stödja forskning. trtbildnintv. information ochatt annan
utveeklingsverksamhet gäller brottsofferfrâgor ochsom som
bedrivs ideella organisationer eller i privat eller offentligav
regi. Bidrag får lämnas till löpande verksamhet bara detom
finns särskilda skäl. Den grundläggande regleringen av
fondens verksamhet finns i lagen l994z4l9 brottsoffer-om
fond och kompletteras förordningen 1994:426av om
brottsofferfond. ändrad SFS 1995:348.senast genom

Brottsoffermyndigheten bildades Brottsskatle-attgenom
nämnden omorganiserades och tillfiirdes uppgifter.nya
Myndigheten har till uppgift främjar hrottsolfrens rättig-att
heter bevaka deras behov och intressen. Den skallsamt
särskilt pröva ärenden statlig brottsskadeersättning ochom
ärenden bidrag från hrottsofferfontlen.om

Myndigheten skall varje före denår l5 oktober lämna en
berättelse till regeringen användningen brottsoffer-om av
fondens medel förordningen5 § brottsolferfontl.om
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Information till nIdLväganz/ø de ärendetm.m. om egna

Genom ändringar i törundersökningskungilrelsen juliden l
1988 SFS 1988:7 förbättrades målsägandens tillrätt

Ändringarnainformation i olika hänseenden. innehar hl.a. att
målsäganden i tillämpliga fall skall informeras möjlig-om
heterna få målsägandehiträde. Bestämmelsen häromatt
infördes i 13 § förundersökningskttngörelsen.a

l departementspromemorian Brottsolfren i hlickpunkten -
åtgärder för stärka hrottsolfrens ställning Ds 1993:29att -
vilken låg till grund tilr den nämnda propositionenovan
1993/941143 framfördes mängd förslag till åtgärderen-
syftande till ökad information till målsägantle i olika
hänseenden. I promemorian lämnades bl.a. förslag till en
komplettering l3 förundersökningskttngörelsen§ medav a en
bestämmelse målsäganden skall underrättas ocksåattom om
de regler gäller lör meddelande hcsilkstilrbutl enligtsom av
lagen besöksförbud. Vidare föreslogs informations-attom
material skall lämnas till målsäganden också hrottsskatle-om
ersättning, Stödperson, rättshjåilp och stödjande samt attorgan
målsäganden skall tillfrågas han eller vill blihon under-om
rättad beslut töruntlersilkningrörande och åtalom m.m.
Förslagen ledde till ändringar i förundersökningskungörelsen.
vilka trädde i kraft l994 SFSden l juli l994z429.

Enligt 13 § förundersökningskungörelsen gäller såledesa
målsäganden så möjligt skall underrättas deatt snart som om

regler gäller för förordnande målsägztntlehiträdesom av
och/eller meddelande besöksförbud, brottet sådantärav om

det kan komma i fråga förordna målsägantlehiträtle elleratt att
förordna besöksförbud.att om
l brottsofferpromeunorian diskuterades också frågan om

personliga kontakter mellan åklagaren och målsägantlen. Mot
den bakgrund redovisades i tidigare departements-som en

Ändradepromemoria regler enskilt anspråk vidom
förundersökning och rättegång Ds Ju l986:I0mm.
lämnades inte något förslag till lörfattningsäntlringar. l
promemorian avvisades tanken införa generell regelatt en
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föreåklagarenochmälsägantlenmellankontaktdirektom
f.62bl.a. s. attpromentoriztnl sägshuvudförhandlingen.

minstinteavgörande sättroll genomåklagarens ett -
denfrånskiljer sig ettobjektivitetsprincipen som-

tillförhållandeiharstötlpersonellerrättegångsombud en
enskiltiåklagarenkrav på ettoch någotmålsäganden attatt

bördärför intekontakterpersonligasigfall genomengagerar
emellertidframhöllspromemorian attl omställas upp.
begärochåklagarensjälv kontaktar ettmålsäganden samman-

förfogande,tillsignaturligtvis ställaåklagarenträffande, bör
medger det.tjänstenom

RÅC råd:RÅ:s allmännaRiksåklagarenslzl22cirkulärl
l994,juniden 27meddeladebrottmål,iMålsägande

åklagarenmellankontakterpersonligafråganbehandlas om
Där sägshuvudfürhandling i målet.målsäganden införoch

finns någotintemålflestai dedet42.lavsnittbl.a. att
medkontaktsärskildnågonmålsägandenförbehov att ta

tordemålsägantlenochhttvudförhantllinginför attåklagaren
förhandlingens gångkunskaptillräcklig omha fått m.m.,om

förundersökningen. attunderlämnatsinformationen men
sammanträlfandemedbörvanligenåklagaren ett om

tjänstenförutsättningunderdettamålsäganden begär att
framstårsammanträlfantle intedet ochmedger somettatt

meningslöst.
nnålsägandensvårigheterna förvidarecirkuläret sägsl att

förfarandet kanrättsligadetochförstå varaaccepteraatt
vålds-ellersexualbrottgällerdetavsevärda när grovat.ex.

skadeståndsfrågornaochutredningendärbrott ansvars-av
förhuvudförhantllingen utsättsmålsägantlen undermedför att

måls-såväl förvärdeiblandmål detsådana ärl avpress.
åklagarenförhandlingengenomförandeför attäganden avsom

målsäganden.medsatmmanträflathuvudförhandlingenföre
måls-värdeocksåkan dettalan attåklagarensFör avvara

huvudtörhand-påfrestningardeförberedsäganden som en
vilketvidsammanträlfzntde,sådantVidinnebära.ling kan ett

när-kanlämpligenstildpersonellermålsägandebiträde vara
förhandlingenkommandebeskriva denåklagarenvarande, kan
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på sådant vilka förmålsägantlen blir klarsätt överett att
denne känsliga förhållanden kan komma ochatt tas uppsom
vilken frågor ställas ochkan kommatyp att parterav sonr av
domstol. Genom information kan undvikasådan atten man
målsäganden skräms eller vidonödigtvis skadas genom-
förandet huvudfürhantllingen. cirkulåiretl understryks attav
åklagaren uppfylla ohjektivitet.ständigt måste kravet
Åklagaren bör, för otillbörligaundvika påståendenatt om
förfaranden, därför möjligt till personligaattom samman-se
träffanden med före förhandling imålsäganden äger rum
närvaro tredjeav en person.

Frågor detförbättrad information till målsägantlenom om
ärendet har tidigare i riksdagen bl.a. bet.behandlats seegna

l989/90:JuU5 fl.l8s.

Andra åtgärder för srzlrkcr hIDI.Q/ilIl.&#39; ställningan

Samtidigt Brottsolferfontlen Brottsolfermyndighetenochsom
inrättades beslutade förriksdagen åtgärderandrarad attom en

SFSstärka brottsoffrens ställning i enskilda falletdet
19941420-425. Bland åtgärderna målsåigzrn-kan nämnas att en
des möjligheter ochha med sig vid lIirhörstödpersonatt en

förrättegång utökades. Vidare ändrades reglerna att
målsäganden enklare skall kunna skadestånd hanut som
eller hon tillerkänts i möjlig-brottmål. Den misstänktesett
heter del uppgifter målsâigantles och vittnensatt ta av om
ålder, yrke och bostadsadress förundersiikningsprtrtoktrllur
och andra handlingar delges honom begränsades;som
uppgifter nrålsägzrndes och vittnens ålder. yrke ochom
bostadsadress skall inte i onödan framgå hantllingzrr somav
delges den tilltalade i skallmål allmänt åtal och vittnenom
inför vittnesmålets tillfrågas personuppgifteravläggande om
endast det behövs.om

I departementspromemorian Vittnen och målsåigzrntle i
domstol l995:l föreslåsDs ytterligare begränsning aven
den misstänktes möjligheter uppgifter mirlsiigarnrlenatt om
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tilladressendetvia handlingar från sätteträtten att en
brotttnålsdomen.framgåmålsägande inte luörheller av

remissbehantllats.Promemorian har
allmänreglerna när1994 ändradesDen aprill om

behandlasskalli angelägenhetermeddelasrättshjälp kan som
l993l94zlttUl2, rskr.1993/94126, bet.utomlands prop.

allmäninneharreglernagällande1993/941124. dittillsDe att
blivitdemi frågai princip medgavsrättshjälp inte somom

ibosatträttssökantle ärför brott llltmtizlntis. Enutsatta som
kravrättshjälpbeviljas allmänSverige kan attutannumera

utlandsangelägenheteridet linns särskilda skäl. Förmånerna
ocksårättshjêilp harbeviljatsbrott förrörande dem som

biståndekonomiskt1973:137iutvidgats. Reglerna lagen om
omfattar vidareutlandetitill svenska medborgare numera

vftldsbrott.blivit förharockså dem i utlandet utsattasom
behövsekonomiskt biståndsådantDessa har rätt att som

sintill rätt.för de skall kunna taatt vara
lagstiftningen rätts-1992 trädde denjanuariDen l omnya

1991/92:59.1990/91:58 ochkraftpsykiatrisk i prop.vard
innebärutskrivningoehutevistelseReglerna attom

Åklagaretidigare.bättretillgodoses änskyddaspekterna nu
bedömsmedverka i fall rorskall sompersoner somsom

överklaga vissa beslut rörfarliga möjlighetoch att somges
tillmöjlighetocksåMålsägztntlesådana gespersoner.
tilltillståndden dömdesjukhusetinformation från nar ges

skrivsutevistelse eller ut.
i lagenändringarRiksdagen nyligen beslutathar om

innebärvård1991:1129 rättspsykiatrisk att ensomom
särskildmedvårdrättspsykiatriskpatient som ges

vardavdelningentttzrnförutskrivningsprövning endast får vistas
frigångs.k.områdesjukvårdsinråittitingensinnanförmen

vistelse prop.till sådanmedgivandelämnatlänsrätten harom
1994/951382. l dagl994/95:SoU23 rskr.1994/952194. bet.

sjukvårdsinrâittningen avgörvidchefsöverlåikarengäller att
Äntlringztrna, 1995,kraft den juliiträderfrågor.sådana som

medgivandeprövningvidare vidinnebär länsrättenatt omav
denbeaktabl.a. skalltill frigång skall lämnas arten av
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brottslighet ligger till grund för återfallvården, risken försom
i brott och säkerhetstörhållandena vid den aktuella sjukvårds-
inrättningen.

Den juli 1994l infördes också för målsâigztnderätt att,en
han eller hon har begärt blidet. underrättad ide fallom en

anhållen eller häktad avviker och i fall intagendeperson en
vistas utanför anstalt. 35 lagen I974:203§person se om

kriminalvård i anstalt SFS 1994:422 och l3 § förundersök-c
ningskungörelsen SFS 1994:429.

Utbildning

Utbildnings- och tbrtbildningsinsatser väl inarbetadesamt
rutiner viktiga förär polisen skall sinakunna fullgöraatt
uppgifter det gällernär hand och information tillatt ta om ge
brottsolfren.

Såväl i den grundläggande utbildningen olikai typersom
fortbildning polismän ingår frågor relaterade tillärav av som

omhändertagande brottsotter. Under l994vårenm.m. av
genomfördes Polishögskolanpå specialutbildning poliseren av
bl.a. till följd förslagen förbättrad information tillav om m.m.
brottsoffer. Kursen utbildningavsåg instruktörer i sinav som

skulle utbilda polismannen i landet.tur Utbildningenute
omfattade bl.a. frågor hur polisen möjligaeffektivastom

skall förmedlasätt hjälp och brottsotler kunskap lenge om
hjälp och det stöd står från olika myndigheter ochattsom
organisationer. Vidare berördes frågor förreglerom
besöksförbud och för förordnande målsiigantlehitråde ochav
Stödperson, möjligheter till erhållande trygghetspaket,av
identitetsbyte. m.m.

Utbildningsinsatserna området har fortsatt med nya
elever med törtsättnings- och påbyggnadskurser församt
elever gått tidigare kurser. Nya kurser områdetpåsom
planeras för framtiden. l utbildningen vid Polishögskolan har
också ingått kurser bl.a. syftat till deltagarnaattsom ge
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sådana kunskaper de kunnat för och vidmedverkaatt ansvara
startandet brottsofferjourer.av nya

Justitieutskottet har behandlat frågor rörande polisens
rutiner avseende bl.a. det gällernär hand ochm.m. att ta om

information till brottsoffer, utbildning ochge samt
fortbildning polisman i frågordessa se bet.av
l993/94:JuU25 32 med där gjord hänvisning och bet.s.
l994/95:JuUl3 IO.s.

Utbildning och fortbildning viktigt också för övrigaiir
yrkesgrupper inom rättsväsendet, liksom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården.

Rikspolisstyrelsen fick i l99lseptember i uppdrag att
tillsammans med Socialstyrelsen, Domstolsverket och
Riksåklagaren genomföra fortbildning berörda yrkes-av

inom rättsväsendet liksom inom socialtjänstengrupper samt
hälso- och sjukvården. Syftet ökad kunskapattvar genom om
våldet, dess effekter och orsaker förbättra stödet till de
kvinnor förutsätts våldsbrott och till ståndsom mer
effektiva förundersökningar Rikspolis-området.m.m.
styrelsen redovisade uppdraget i juli l993. Av rapporten
framgår den centrala och regionala utbildningen haratt
genomförts och betydligt fler inletlnings-änatt personer som
vis uppskattades omliittatles forlbildningen. Kontaktniitav som
bildades under utbildningens genomförande bliväntas
värdefulla.

Socialstyrelsen har fatt medel för bedrivaatt
utvecklingsarbete i syfte fram törmetoder förbättratatt ett
samarbete mellan myndigheter inom nämnda områden.nyss

Åtgärder med Inledning hot ntâlxclggcrlzdz och vit/rummotav

Den med våld eller hot vald angriper någon därförsom attom
han har gjort polisanmälan eller vittnat vid domstol, elleren
för hindra honom från sådan åtgärd. dömsatt för över-en

i rättssak till böter eller fängelse i högst år l7 kap.grepp ett
l0 § BrB. Detsamma gäller för den med gärning,som annan
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medför lidande, skada eller olägenhet,som eller med hot om
sådan gärning, Ärangriper någon i det syftet. brottet grovt,
döms till fängelse lägst månader och högst fyra år.sex
Straffet för övergrepp i rättssak skärptes den l juli 1993
prop. l992/93:l4l, bet. l992/93:JuUl6. rskr. 1993/94:220,
SFS 1993:207.

l departementspromemorian Vittnen och målsägande i
domstol Ds 1995:1 föreslås bl.a. ändringar i straffskalan för
normalgraden brottet i skärpande riktning. l promemorianav
anförs bl.a. för upprätthållaatt att starkt och tillförlitligtett
rättsväsende krävs det med effektivaatt medel skaparstaten
förutsättningar för sanningsenliga vid domstol ochutsagor
skyddar dem hörs från förutsättas påtryckningar ochsom att
repressalier. Promemorian har remisshehantllttts.

Promemorian behandlar även frågan möjligheten iattom
vissa fall skydda målsägande och vittnen låta demattgenom

under rättsprocessen.vara Någraanonyma förslag om
tillåtande sådan bevisning läggs dock olika skäl inteav av
fram i promemorian se 5l ti.s.

Frågan anonymitet för målsägantle och vittnenom
behandladesockså i Våldskommissionens betänkande Våld och
brottsoffer SOU 1990:92 l57 til. Kommissionen hades.
bl.a. i uppgift utreda hur vanligtatt det ochatt partervar
vittnen förutsätts våld och hot i anslutning till förunder-
sökningar och rättegångar. Kommissionens slutsats deattvar
problem finns inte den ochsom ontfattning detartvar av att
finns anledning rubba de principeratt offentlighet ochom
insyn i processmaterialet svensk rättsordning omfattar.som

Europadomstolen har i några fall behandlat frågan detom
förenligtär med tillrätten rättvis rättegång enligt artikel 6en

i Europakonventionen tillåta vittenatt bevisninganonyma som
i rättegång Fallen Kostovski, Serieen A. No 166 och
Windisch, serie A, No l86. En expertkommitté inom
Europarådet arbetar för närvarande med frågor hotadeom
vittnen. Kommittén skall undersöka de praktiska och rättsliga
möjligheterna lösa problemetatt med övergrepp vittnen.mot
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Regeringen behandlade fråganoch riksdagen om
anonymitet för vittnen i inrättandet Brotts-samband med av
offermyndigheten l993l94zl43, 1993/94:JuU25,bet.prop.

1993/94:320.rskr.
Riksåklagaren 28 1994 tillsättabeslutade decemberden att
utredning frågor kringinom åklagarväsendet för utredaatten

säkerhet och Utredningenskydd för målsägande och vittnen.
skall slutförd 1995.före juni månads utgångvara

Livvaklssltydd, trygg/wrspzikel m.m.

fyraRegeringen 1992 länsstyrelserna i länuppdrog år att
1993 genomföraunder tiden den juli 1992 till den 30 juni1

försök livvaktsskydd Försöksverk-med för hotade kvinnor.
redovisas isamheten avslutades utvärderingmed en som

RPS 1993:6 medRapport Försöksverksamhetrapporten
livvaktsskydd för hotade kvinnor regeringsuppdrag.ettm.m. -
Verksamheten fortsätta Ocksåskall basis.permanentnu
Kvinnovåldskommissionen enligt sina direktiv inhämtaskall
erfarenheter från verksamheten.

Justitieutskottet från Rikspolisstyrelsen inhämtat bet.har
l994/95:JuUl3 fåtalI7 det begärtatt personer soms.
livvaktsskydd polisen bedömts i behov livvaktoch varaav av
också fått Rikspolisstyrelsens framhållssådan. l attrapport
livvaktsskydd påfrestning för den skyddas.utgör storen som
1 fall tidnågra har kvinnorna livvakt efter någonavstått från
och fåttdå någon form skydd tårgasspray,t.ex.annan av -

olika larmtyperpepparspray, m.m.av
Sedan den 1992 vid alla polis-1 juli förekommer

myndigheter i skyddsutrustning,landet utlåning Iarm- ochav
s.k. föremål förtrygghetspaket till kvinnor och män ärsom
hot. Avsikten föremål för hot våldär äratt omenvar som
oberoende tillgång tillorsak till skall kunnahoten ettav
trygghetspaket.

Vid polismyndigheternzi Göteborg,i Stockholm, Malmö
Östersundoch försöksverksamhet medpågår en pepparspray



382 Bilaga 1 sou 1998:40

20

trygghetspaketetdistrikt kanl dessavåldshotadetill personer.
ochbegärváldshotzitle sådenutökas med pepparspray om
tillredovisasskallförsöketUtfalletföreligga.behov avanses

september iden år.regeringen l

personuppgifterFmgerade

kraftiträddepersonuppgifterfingerade1991:483Lagen om
medgetingsrättStockholmsfårEnligt lagenden juli l99l.1

särskildförrisk hliomedelbarlöper utsattattsomen person
personuppgifterfingeradeanvändabrottslighetallvarlig att

identi-Ansökanidentitetshyte.s.k.högst fem årunder om
intestyrelseneller,Rikspolisstyrelsenytetsbyte görs omav

träddeSamtidigtenskild.ansökan,finner skäl göraatt aven
innebärfolkbokföring i kraftbestämmelserändrade somom

gamlasinbehållakvarskrivning kans.k.att person genomen
iuppgifterförhindraDetta kanfolkbokföringen.iadress att

syfteiför leta attanvänds rättfolkbokföringen att personer
trakasserier.ellervåld, hotutöva

utvärderatuppdragregeringensRikspolisstyrelsen har
erfaren-degrundvalpersonuppgifterfingeradelagen avom

iredovisadesUppdragettillämpningen.vidvunnitsheter som
identitetshyte är1994. Inovember att ettrapporten anges

densåvälfiirsvårigheterpraktiskaradförenat med en
föreslåsandra. Iochmyndigheterförskyddade rapportensom

böridentitetshytemöjlighet tillbl.a. permanentatt en
hördet övervägasochövervägas att sompersoneratt

endahjälppersonuppgifter fårñngeradeanvänder enav
komplikationermed de"kontaktmyndighet"myndighet en --

förberedsidentitetshytet. Rapportenuppstår p.g.a.som
i Finansdepartementet.närvarande
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Utrcdningsuppdrztgot

Allmänna utgångspunkter

Som riksdagen anför har lagstiftningszirbetet brottsoñer-på
området och de genomförda åtgärderna i övrigt olikaoch
utvärderingar dem nått sådan omfattning och täckerav nu en
så många olika områden det förenatär med betydandeatt
svårigheter samlad överblick de möjligheter tillöveratt en
stöd och hjälp för brottsoffer finns i vilkaoch avseendensom
det brister. Det vidareär betydelse, inte minst medstorav
hänsyn till det rådande ekonomiska läget. åtgärderna sättsatt

där de verkligen behövs och iolika åtgärder möjligasteatt
mån samordnas.

Det lagstiftningsarhete den tioårs-senastemm. som
perioden har pågått brottsolferoinrådet bör därför
utvärderas. Utvärderingen skall riksdagen anvisarsom- -
innehålla bred redogörelse för de åtgärder haren som
vidtagits på brottstilferområtlet. och den skall inriktas
frågan hur den samlade eliekten de genomförda lag-av
ändringarna och de ivriga åtgärderna situationen förpåverkat
brottsolfren. En viktig fråga huriir regelsystemet tillämpas
myndighetsnixtå, dvs. hur lagåintlringeu har fallit iutnLm.
praktiken.

Ett viktigt och värdefullt arbete för lörbåittra situationenatt
för människor drabbas brott bedrivs också ideellasom av av
organisationer, bl.a. brottsotferjourer och kvinnojourer.
Utredaren skall belysa behovet ytterligare utvecklingenav av
sådana stödfunktioner, i form med lekmänt.ex. ett systemav

stöd till brottsollei" liknande de sk. lek-sättsom som
mannaövervakare zuwiintls inom kriminalvården. Det börsom
övervägas Brottsollermyiitligheten skulle kunna ha rollom en
i det sammanhanget vidare nedan under rubrikense
Målsägandebitråitlen |n.in..

Användningen Brottsollerftmdens medel regleras iav
förordningen brottsolfc|°liinl och vitlare vilkaom styrs av
ansökningar kommer till Brottsollermyndigheten. Detsom
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lbäst.behövsdeanvänds därväsentligtär att pengarna
och göraundersökaingåskall därförutredningsuppdraget att

medel.fondensanvändningenbedömning avaven
brotts-betydelse förharbrottsförebyggande arbetetDet
arbetebrottsförebyggandeframgångsriktoffrens situation. Ett
bidrarochbrottförmänniskor utsättasminskar risken för att

Även verksamhetenbrottsförebyggantledentill ökad trygghet.
vilkaredovisabörutredaren.därför belysasbör somav

demeffekternaanalyseravidtagits ochåtgärder har uravsom
brottsoffersynpunkt.

málxäganzlø och vitt/mnHot mot

detärförekommervittnen ettmålsägantle ochhotNär mot
hotSådanarättskipning.fungerandehinder förallvarligt en

för dempåfrestningmycketnaturligtvis ocksåinnebär storen
im.ll.vittnenlåtalvlöjlighetenutsätts. anonymaatt varasom

denoftatilltaladeellertill misstänktedenförhållande somses
möjlighetsådanHittills harproblemet.lösningenbästa en

principenmedförenas partsinte kunnadock om enansetts
processmaterialet.itill insynrätt

ansågsfråganbehandlade1990Våldskomtnissionett årNär
omfattandesåinteredovisatsproblemen såsom ovan vara--

måhändaFörhållandena ärförändring borde göras.någonatt
undersökadärförskallUtredareni dag.annorlunda om

någonochm.ll. har ökatvittnenhotomfattningen ommotav
hotdegällerdetskettförändring har när -omarten av

förekommer.
ttppgifteriinnehållet deredandet såOfta är somatt

fallsådanaidentitet. lttppgiftsläituuirensavslöjarlämnas
föranonymitettillZitgiirdet rätt atttill andradet änmåste en

identitets-livvaklSSkytltl elleruppgiftslämnaren.skydda t.ex.
deomfattningi vilkenundersökaskallUtredarenbyte.
tillmöjlighetermedlösasfinns skulle kunnaproblem som

åtgärder krävs.:andraomfattningoch i vilkenanonymitet
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Málsäga/zdebirräcløn nun.

ntälsägztndehiträdelagensedansju arDet närmareär omnu
ikraft drygtvarit ihar ettändringarnainfördes och de senaste

år.
ochhjälpbättremåtlsägztntlenainfördes förLagen att ge

ihandi förstarättegången.ochförundersilkningenunderstöd
våldinslagmedbrottandra grövreochsexualbrottmål avom

tall.andravissaiintegritetskränknittg. ävenoch men
hrottsotfrentillstödetundersökafinns skälDet omatt

avsågs närdet sättfungerarmalsägantlehlträtle somgenom
användsbudstillstilrdeinfördes ochlagen somresurserom

bästapå sätt.
Å sidanlagen.anläggaskansynpunkterdelhelEn ena

ochstödbrottsofferalladen inteförkritiseraskan den att ger
intefall ärÅ i vissadetltiivdasdetkanandra sidanhjälp. att

justhjälpochstödfärmftlsiigztntle ennödvändigt avatt en
detmalsiigantlehiträtleforntStödet i sotnjurist. ettav

perspektivet kostsamt atti det utantttformat ärinstitutet ärnu
handförstaialltid denärtillhandahållshjälpden somsom

behövs.
dedelviktigtttgörmalsilgatntlehiträde avLagen enom

ingårdetochhrottsollerontrfttletinsatserårenssenaste
den.tttvärderattpptlragutredarensgivetvis i att

området hörhärdetlöriitttlrittgztttillförslagEventuella
harlagenhurundersökningföregås avnoggrannenav

Domstols-i daghatRegeringen gettpraktiken.ifungerat
mälsägantle-lagenhurundersökai uppdragverket omatt

vilkaochpraktikenifungeratden harhurtillämpas:biträde
vidlörlarantletpåkvalitetenhaft förharlagenkonsekvenser
denkonsekvenservilkaochdomstoliochföruntlersöknittgett

Uppdragetsynpunkt.ekonomiskochorganisatoriskhafthar ur
den lredovisastttredarett senastmedsamrådefterskall --

1996.juni
siktehandförstaiDontstolsverkcttillUppdraget tar

tillämpar-ifungeratharmitlsägantlehitrêitle ettlagenhur otn
åtklagareochdomareadvokater.httr serperspektiv, n1.a.o.
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lagstiftningen. till därförUppdraget Domstolsverket hindrar
inte utredaren påbörjar undersökning hur lagen haratt en av
fungerat, mâlsåigandenas synvinkel.sett ur

för detRegeringen kommer ställning till formernaatt ta
fortsatta malsägantlebiträdeslagstiftningenarbetet med när
Domstolsverkets undersökning har redovisats.

fram iDet förslag vittnesbitriiden har lagtsom som
departementspromemorian i domstolVittnen och málsiigzmtle
Ds 1995:1 har samband med lagstiftningennäraett om
målsägandebiträde töräntlringzu i Dessaoch eventuella den.

i bered-frågor bör sammanhang. fortsattaDenövervägas ett
i regeringskansliet vittnesbiträdenningen förslagetav om

kommer därför avvakta, i första hand, resultatetatt av
Domstolsverkets undersökning.

Bistånd till bmrnrqffiw uInnI/uIIt/a

förSom tidigare törhêittratles l994 möjligheternaärnämnts
rättsligt angelägenheterbrottsolfer bistånd iatt som

riittshjälpbehandlas utomlands. Möjligheten beviljas allmänatt
ekonomiskt bistånd till svenskautökades och lagen om

imedborgare i tttlantlet omfattar också dem somnumera
blivit för viildslwrott.utlandet har utsatta

i uppdragetReformen bör utvärderas. Domstolsverket har
malsäganntlelniträdetillämpningen lagenundersökaatt av om

omfattning offerundersöka: i vilkenockså i uppdrag attgetts
kostnaderna förför utomlands har beviljats råittshjiilp ochbrott

i situationernzi. Utrikesdepzirtementet kommerrättshjälpen de
itillämpningen bestämmelserna lagenundersöka deatt nyaav

utlandet.ekonomiskt bistånd till medborgare isvenskaom
malsiigantlelvitrêiale ingårdet gäller lagenLiksom när om

harutvärdera de töriintlringzndet i utredarens uppdrag att som
möjligheten till brotts-gjorts i fråga till rättsligt biståndom

Domstolsverketoffer i utlandsangelägenheter. Uppdraget till
undersökning Utrikesdepzirtementet skalloch den görasom

hindrar påbörjar undersökning hurinte utredarenatt aven
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reformen har fungerat för brottosoffer utomlands.
Regeringen kommer på sätt i frågaatt samma som om

lagen målsägatttlebiträde ställning till formernaom tasenare
för det fortsatta arbetet.

Besöksjörbud

l den BRÅstudie besökstörbttdslztgen nyligenav som
överlämnade till regeringen ingående studierattanges mer
behövs för några vittgående slutsatseratt skall kunna drasmer

lagens effektivitet. Det är svårtav med hjälp enbartatt av
statistiskt material rättvisande bild den funktionen av
besöksförbud kan tylla. Utredaren skall undersökaantas
erfarenheterna lagen hrottsolfersynpunkt, eventuelltav ur

intervjuer med dem skyddasgenom besöksförbud ochsom av
BRÄ:smed dem meddelas förbud. studie hör vid detsom

arbetet kunna tmderlztg.utgöra ett

Övrigt

Utredaren skall lämna de förslag till lagâindringar och
förändringar i andra avseenden utvärderingen kansom ge
anledning till. Förslagens kostnadskonsekvenser skall redo-
visas.

Det statsñnansiella läget innehar det inte finnsatt utrymme
genomföra förändringenatt innebär ikade kostnader. lsom

den mån förslagen innebär ökade kostnader skall en
finansiering förslagen anvisas. Arbetet skall i första handav ta
sikte på finna lösningar innebäratt omfördelningsom en av

så de används på detresurserna sätt bäst främjaratt som
brottsotfrens situation.

Uppdragen gLIIIIlft&#39;IZII1/(f

Arbetet med utviirtlering kan beräknas bli tämligenen om-
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fattande. Riksdagen har den bakgrunden det kanmot angett att
bli nödvändigt med avrapportering till riksdagen, it.ex.en

års budgetproposition.nästa Riksdagen har också angett att
frågan det brottsförebyggande arbetets betydelse förom
brottsoffrens situation eventuellt bör belysas i särskilden
rapport.

Uppdraget skall redovisas den 1997.septemberlsenast
Utredaren skall den l 1996 lämna översiktligsenast mars en
redovisning till regeringen resultatet det dittills utfördaom av
arbetet. Om utredaren det lämpligt kan ellernågonanser
några delar uppdraget redovisas i eller del-fleraettav
betänkanden.

Utredaren bör under arbetet samråda de myndighetermed
intressen berörs utvärderingen deoch åtgärdervars av som

föreslås.
För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till

samtliga kommittéer och särskilda utredare angående
redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir. l992:50,av

pröva offentliga åtaganden dir l994z23attom samt attom
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. l994: 124.

Justitiedepartementet
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BrottsofferutredningensSammanställning påav svaren
till polisenenkät

ochpolismästardistriktEnkäten har skickats till 35 polismyndigheter,
hari landet. 28 enheterpolisomrâden olika storlek och olika hållav

sina på olikainkommit med Myndigheterna har redovisat svarsvar.
medanin sammanfattandeVissa myndigheter har skickatsätt. ett svar

har 65 enkätsvarvalt skicka in flera Sammantagetandra har att svar.
eller liknande vidinkommit. därför svårtDet är att procentsatserange

den sammanfattande redogörelsen enkätsvaren.följande av

Fråga 1
trakasserierhar våld, hot eller andraI vilken utsträckning övergrepp

årenförekommit under demålsägande och vittnen senaste tremot

målsägandeharDe allra flesta myndigheter övergrepp motsvarat att
sällan. myndig-förekommer sällan eller mycket Ettoch vittnen par

detofta. dessa harheter har det förekommer En angett attsvarat att av
gäller vid våldsbrott.grova

antaletredovisat statistikFlertalet myndigheter har också över
åren.rättssak deanmälningar avseende iövergrepp senaste

besvarats.mindre antal har frågan inteI ett svar

Fråga 2
antaletbeträffandeårenHur utvecklingen deut senaste treser

minskatökat,oförändrat,málsägande och vittnenövergrepp mot

utvecklingenmyndigheterna harDen övervägande delen svarat attav
ökat deoch vittnen harmålsägandebeträffande antalet övergrepp mot

vilken utsträck-flesta inte iåren. dessa har deAv angettsenaste tre
dockFlera harning de ökningen har skett. attangettattanser

ökning skettframhållit denökningen måttlig. Några har ärär att som
utvecklingenharlika många myndighetermarkant. Nästan svarat att

har oförändrad.varit
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inte kan besvaramyndigheter har förklarat deEtt mindre antal att
haft falltill de har såfrågan. flesta dessa har hänvisatDe attattav

utvecklingen.omöjligt några slutsatserdet draär att om
minskat.framförts antalet harI tvâ har övergreppattsvar

Fråga 3
sker de relationenoch vilkaVilka det begår övergreppenär motsom

omets tidigareoch/ellerofer,gärningsman gärningsmannens-
för brottoffer tidigareoch/ellerbrottslighet, gärningsman utsatta

gärningsmannenursprungligealla det denI har ärsvarat attstort sett
håll detfrån flerapåpekatsbegår Det har dock attövergreppen.som

framför hoten. Avtill gärningsmännen nästanförekommer bekantaatt
mellanrelationfunnits tidigareframgår det harsamtliga att ensvar

frågadet har varitfalloffret. de flestagärningsmannen och I attanges
vidare enligtvanligtfarniljerelationer. Mycket är attsvarenom

gäller dessaVadkriminellasker inomövergreppen gruppergrupper.
Entroligenmörkertaletfrån några håll påpekats ärhar det stort.att

förekommande enligt ärvanligtdär ärövergrepp svarengruppannan
ocksåhar övergreppungdomar. Ett nämntmellan attpar svar
långvariga tvister.ellervid affärsförhâllandenförekommer

polisenofta kändutförEnligt flera den övergreppenär avsvar som
ofta kändnågraenligtmålsägandentidigare. Vidaresedan är även svar

oftastgärningsmannen ärpolisen. någraI att man.ensvar angesav
de flestaharförBeträffande vilka övergreppen angettutsättssom

vanligaredockDetvittnen drabbas.både målsägande och är attatt
oftaenligt utsättsmålsägande blir Enutsatta. svarenannan grupp som

förekommerdet ocksåharmedgärningsmän. Ettär angett attpar svar
för hot.blirfamiljermålsägandes och vittnens utsattaatt

Fråga 4
övergreppenuttryckVilka sigtar

medvanligastdetvisarövervägande andelen ärDen helt attav svaren
denne intevittnenmâlsägande ellerhot våldverbala tarmot omom

någotvittna. Ilåter blitillbaka anmälan attatt angessvarresp.
för hot. Hotenblirmålsägande eller vittnennärstående till utsatta

telefon.påellerpersonligenframförs vanligen gärningsmannenav
Enligtförekommer.skadegörelsehotNågra vidare att omsvar anger
Fleratrakasserier.liknandetelefonterror ochförekommernågra svar

Iförtäckta ordalag.iframförsvanligt hotenpåpekat dethar är attatt
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liksom medhar hoten framförts brevett angetts attpar svar genom
skjutvapen. Enligt vanligt hotelsernanågra detär att motsvar
målsägande uttalas "grundbrottet".redan i samband med

förekommer.Flera har våld Detmisshandel och annatsvarat att
framgår hotelserna idock flera det ovanligt sättsär attattav svar

fleraför våld. Enligtverket och målsägande och vittnen blir utsattaatt
skadegörelse. Vidarehar målsägande drabbatsoch vittnensvar av

målsägande ochframgår det också förekommerett attattparav svar
vittnen för hemfridsbrott, utpressning och "utfrysning".utsätts

Fråga 5
Har de årenändrat karaktärövergreppen senaste tre

skettdet inte harDen överväganden delen har angett attav svaren
någon förändring karaktär.övergreppensav

ändrats harde karaktär harBland har övergreppensattsvaratsom
allmänt haranförts hoten har blivit allt ochgrövre övergreppenatt att

medhotblivit râare och brutala. I har angetts attettmer par svar
detblivit vanligare. Någon har ocksåhar ärangett att numeravapen
Flera hargår från ord till handling.vanligare gärningsmannen ävenatt

tidigare begårpåpekat i högre utsträckningungdomar över-änatt nu
Enligt förekommermålsägande och vittnen. ettmot par svargrepp

andravid s.k. vardagsbrottslighet. Avövergrepp även ett parnumera
ombud.vanligare hoten framförsframgår det har blivitatt att avsvar

förslagnahar också framförts gärningsmännenDet äratt numera mer
Vidare harhotelser svåra bevisa.och förtäcktauttalar är attsom

finnsutnyttjar den allmänna rädslapåpekats gärningsmännenatt som
harnågotvittne. Ii samhället för ställaatt t.ex. svarsomupp

från tidigareframförts kriminella till skillnad ävenutsätteratt nu
utanför sin förkrets övergrepp.personer egen

harmyndigheterantalkan slutligen mindreDet nämnas att ett
förklarat de kan besvara frågan.inteatt

Fråga 6
införobehageller kännerFörekommer det räddaär attatt personer

så hur oftamedverka i polisutredning. fallIen

det förekommerharI samtliga myndigheter attattsvaratstort sett
imedverkainförrädda eller känner obehagär att enpersoner

polisutredning.
detta Detfrågan hur vanligtvarierar mycket på är.Svaren
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ganska ofta. Enförekommer ofta ellervanligaste dock detärsvaret att
flerväldigt ofta. Någotdet förkommerdel myndigheter har attsvarat

sällan.då eller inte så Ettförekommer då ochhar detsvarat att
ellerdet förekommer sällanharmindre antal myndigheter svarat att

mycket sällan.
i cirka 25det förekommermyndigheter har uppskattatEtt attpar

det gäller brottetfallen. myndighet harEn närsvarat attprocent av
rädsla.målsägandenarättssak känner hälfteniövergrepp av

målsägandes och vittnensmyndigheters berorEnligt flera svar
vissamassmediahar fåtträdsla på vad de t.ex.veta omgenom

framförtmyndigheter harverksamhet. En delmotorcykelklubbars att
ungdomarstarkt gällandesig särskilt ärrädslan och obehaget närgör

särskiltmedverkaframförts oviljainblandade. Vidare har ärattatt
kriminella förekommer. Iellervanligt i mål där familjemedlemmar ett

intetendensfinns allmänockså påpekats dethar attatt enpar svar
inblandad.vilja lägga sig eller bli

det inte förekommermyndighet harEndast svarat att personeren
polisutred-inför medverka irädda eller känner obehagär att ensom

ning.

Fråga 7
framträdande någonsärskilt iutredningenoviljan medverka iAr att

fallpersoner såInågon/några grupp/ermål och/eller hostyp avav
vilka

så de harfråganFlera myndigheter har besvarat sätt attangettatt
mål ellerskillnad mellan olikadet inte finns någon typer grupperav

myndighetermedverka.oviljan Ettdet gällernär att parav personer
detutbredd ochallmäntbli inblandadhar påpekat oviljan är attatt att

eller liknande.hotbildföreligger någonspelar någon roll detinte om
skillnader.finnsdetflesta myndigheterna har dockDe angett att

framträdande enligtsärskiltoviljanvanligaste måltypen där ärDen är
många harlikamål våldsbrott. Nästan angett ung-svarsvaren om

likaockså enligtnarkotikabrott.domsmål mål Detoch är svarenom
inblandade. Andrakriminellavanligt det gäller mål där är typernär

målbrottslighet,MC-relateradmedmål har framhållits målärav som
s.k.stöldmål, mål därsexualbrott,allvarlig brottslighet, störreom

dopningsbrott där kropps-inblandade och målskimiskallar är om
förekommer.byggare

imedverkaoviljan störstframförts ärI något har attattsvar
allvar detsituationens ärflesta inser närenklare ärenden eftersom de

fråga brott.grövreom
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någraellerfinns någongäller detVad sompersoneravgrupperom
gällerdetvanligastedetmedverka attovilliga svaretsärskilt ärär att

familje-särskiltrelation,harvittnenellerfall mâlsägandei de enen
ochungdomarvanligaAndra ärmisstänkte. attrelation, till den svar
harmedverka. Ivillkriminella intesjälva ettär svarparpersoner som

Vidaremedverka.oviljahyseräldre attmotstorattangetts personer
invandrar-vissaisärskiltoviljanframförts ärhar stori attett par svar

oftamissbrukarepåpekatsdet inSlutligen har attett par svargrupper.
polisutredningar.medverka ioviljavisar attstoren

Fråga 8
situatio-till oro Denkällornade vanligasteNiVilka är ovanatror

Annat0.d.repressalierförVerklig rädslanen/främmande miljö

mâlsägandehostillkällanvanligastedenharflestaDe svarat att oro
repressalier.förbliförrädslaverklig utsattoch vittnen attär en

förräddaoftavittnenoch ärmâlsägandeocksåharMånga svarat att
rättegång-efterellerunderkamrateroch dennestilltaladedenmötaatt

ochmâlsäganderädsladenharmyndigheterFlera attangett somen.
rapporteringpå denberooch kanogrundadoftakänner somvittnen är

hållnågraFrånbrottslighet.MC-relateradmassmediasker i t.ex.om
vittnenmâlsägande ochskillnad mellanfinnsdetpåpekatshar att en

kriminelladedet;intesådana ärkriminella ochsjälva är somsom
övrigamedanrepressalierrädsla förgrundadviss deltillhyser en

främstfåttvad degrundrädda på vetaallmänt genomoftast är av
massmedia.

denochmiljönfrämmandedenMånga ocksåhar ovanaattsvarat
inför äroffentligt rätten,och talauppträda ensituationen att t.ex.

hosharmyndigheter angett attFlerakälla till oronvanlig oro.
ibemöttaotrevligt rättenblivitdeberormâlsägande och vittnen att

hållfleraockså frånharDetförsvarare.tilltaladesdent.ex.av
kunnaskulleochokunskappåberorgångermångapåpekats att oron

framförtsocksåhåll harFråninformation.sakligmedavhjälpas ett par
vittnes-lågadensig ochinställamedproblemenpraktiskade attatt

tillkällaersättningen är oro.en
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Fråga 9
Förslag på åtgärder kan förbättra förhållandena och/eller ökasom
säkerheten för målsägande och vittnen

Det förslag har framförts i de flesta på ochär attsom svaren synen
straffet för i rättssak måsteövergrepp skärpas. Nästan lika många har
föreslagit informationen till målsägande och vittnen liksom tillatt
allmänheten måste förbättras. Detta gäller både information detom

ärendet och hur går till i allmänhet. Informa-rättsprocessenegna om
tion bör gå risken bli för någon formäven ut att att utsattom av

påövergrepp grund medverkar i rättegång mycketärattav man en
liten. Många har vidare föreslagit det skall särskildainrättasatt

Överhuvudtagetför målsägande och vittnenväntrum i domstolarna.
har flera påpekat miljön i domstolarna behöver förbättras. I mångaatt

har också framförts vittnen bör möjlighetatt attsvar ges vara
Det har också från flera håll framförts målsägande ochattanonyma.

vittnens personuppgifter skall skyddas sekretess i omfattningstörreav
fallet.än Ett vanligt förslag personskydd iär detärannat attsom nu

form skyddspaket till målsägande och vittnent.ex. utsattaav som ges
skall utvecklas och användas i utsträckning.större

Det har från flera håll påpekats bemötandet målsägande ochatt av
vittnen vid främst domstolarna polisen och åklagarnavidävenmen
måste förbättras. förslagEtt framförts från flera håll viddetär attsom
domstolarna skall finnas tingsrättsvärdar eller liknande kan hjälpasom
folk till och förklara vad kommer hända i rättegången.rätta Detsom
har också från flera håll framförts tekniska lösningar bör kunnaatt
användas i utsträckning vid rättegångar för undvikastörre att
konfrontation mellan den tilltalade målsägande elleroch vittnen.

fleraI har också föreslagits brottsofferjourerna, kvinnojou-attsvar
och liknande ideella organisationer skall få stöd ochstörreett attrerna

samarbetet med dessa skall utökas. Vidare flera föreslagitshar attav
möjligheterna få målsägandebiträde och Stödperson skall utökas.att
Från flera håll har det påpekats tydligt sittsamhället bör visaatt mer
stöd för målsägande fleraoch vittnen. har också från hållDet
framförts det i massmedia bör rättvisande bild vadatt ges en mer av
det innebär medverka i rättegång målsägande eller vittne.att en som

kortaAtt utredningstiden ocksåhos både polis och åklagare har
föreslagits några myndigheter.av

förslagAndra har framförts bl.a. följande.ärsom
Polisen bör få möjlighet tillfällig fristad.att utsattage personer en-
Ersättningen till målsägande för deras inställelseoch vittnen bör-

höjas.
Besöksförbud bör kunna i utsträckning detanvändas närstörre-
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mâlsägande och vittnen.gäller utsatta
domstolarna bör öka.Säkerhetstänkandet hos-

påverkanfinns risk förtvângsâtgärder detMöjligheterna till när av-
målsägande och bör utökas.vittnen

ochmälsägandekontaktaoch möjligheterHäktade intagnas att-
vittnen inskränkas.bör

kvinnomisshandel börvidskadorDokumentationen t.ex.av-
förbättras.

rättegângarna.vidtidsplaneringDomstolarna bör förbättra sin-
utbildningfå bättrebrottsoffer börbrukarDe mötapersoner som-

brottsoffers reaktioner.bl.a.om
hosskydd identitetenfåbrott böranmälerDen ett avsammasom-

mâlsägande och vittnen.polisen som
ochtill förhörlivvaktsskydd eskortMöjligheterna samtatt-

utökas.rättegång bör
så målsägan-ingripaaktiv ochordförande börRättens attvara mer-

under förhören.vittnen inte trakasserasde och
rättssakiföljdervilkatilltalade informerasbör övergreppDen om-

få.kan
börbrottmisstankeanmälningsskyldighet vidMyndigheternas om-

över.ses
skärpas.besöksförbud börpå och straffet för brottSynen mot-

"flyttainom familjenmisshandelmöjlighet vidbör finnasDet atten-
utfört misshandeln.på" den som

brottsoffer-särskiltharpolisen börInom ettutses personer som-
ansvar.
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BrottsofferutredningenspåSammanställning svarenav
till åklagamaenkät

åklagarkarnrarelleråklagannyndighetertill 15har skickatsEnkäten
myndighet harAllalandet.olika håll ioch påstorlekolika utom enav

på olika sätt.sinredovisatharMyndigheternaenkäten.besvarat svar
andramedansammanfattandeskickat inharmyndigheterVissa ett svar

tillsamtligaskickat inochåklagareolikatilldelat enkätenhar svarut
därförinkommit. Det ärenkätsvarhar 91Sammantagetutredningen.

följandevid denliknandeochsvårt samman-procentsatseratt ange
enkätsvaren.redovisningenfattande av

Fråga 1
hörasförmâlsägande eller vittne attdetHänder ett g.a. oroatt p.en
införmed åklagarenkontaktskäldomstol ellerinför tarannatav

angesskälofta Vilkahuvudförhandlingen Hur

enkätenhar besvaratåklagarmyndigheterochSamtliga åklagare som
kontaktvittnenmâlsägande ellerförekommer tardethar attattangett

detflesta harhuvudförhandlingen. De attuppgettinförmed åklagaren
detantal harrelativt attEtt svaratvanligt så sker.ganska stortär att

dagligenså oftaskerdetfall devissa harsker ofta. I attangett som
iskerdetharåklagareNågra atti veckan. uppgettflera gångereller

40iförekommerdetNågon harmålen. att20 angettprocent av
isker störredetocksåNågon harfallen. attsvarat numeraprocent av

dockharantal åklagarerelativttidigare. Ettutsträckning stortän
harfallnågotförekommande. l angettsvanligtinte sådet ärangett att

sällsynt.mycketdet äratt
flestaallradeharkontakternaellerkontaktentillgäller skälenVad

förrädslade känner attvittnenmâlsägande och attattangett uppger
repressalierförioftastsiggrundarRädslandomstol.höras vid oro

Flerakamrater.eller dennestilltaladeträffa denbehövaoch i att
obefogad. Engångerrädsla många ärdennaanmårktåklagare har att

mångamassmedia görbild attdenhardel åklagare uppgett att gersom
detocksåenligtkänner attMångaonödan.rädda ikänner sig svaren
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obehagligt behövaär uppträda inför domstol. Enligtatt ärsvaren
vidare vanligt skäl till kontakten målsägande och vittnen vill haett att
information hur rättegången kommer till upplysningaratt samtom

skadestånd. Flera åklagare har föräldrar tilluppgett attom unga
målsägande ofta kontakt och vill deras barn skall slippa kommatar att
till rättegången. Ett skäl har målsägande ochannat angettssom av
vittnen för slippa höras praktiska skäl, behövadvs. ledigtäratt att ta
från arbetet, till domstolen och liknande. del kontaktarEnatt resa
vidare åklagaren för tillbaka sin anmälan. Andra tycker detatt ta att

onödigt de skall höras eftersomär igen de redan under förunder-att
sökningen har berättat vad de eller någotde inte harvet att att
väsentligt berätta.att

Fråga 2
Föreligger det någon skillnad mellan och mindre dettaistörre orter
sammanhang

övervägande delen âklagarna och myndigheterna har förklarat attav
de inte kan besvara frågan på grund bristande erfarenhet. Ettav
relativt antal har det föreligger någon skillnad.intestort angett att
Några har det vanligare målsägande och vittnenärsvarat att att
kontaktar åklagaren i mindre eftersom risken där är störreorter att

kommer träffa den tilltalade. Slutligen har någraattman senare
det förekommer i omfattning istörre störreuppgett att orter.

Fråga 3
Är oviljan höras inför domstol särskilt framträdande i någonatt typ av
mål och/eller hos någon målsägande eller vittnen så fallIgrupp av
vilka

Åklagarna och myndigheterna har i utsträckning oviljanstor svarat att
höras inför domstol i mål våldsbrott olika slagär störstatt somom av

misshandelsmål och mål olaga hot. Andrat.ex. storaom grupper av
mål har ungdomsmål, mål narkotikabrott och målärangettssom om
där den tilltalade känd våldsverkare eller missbrukare. Ytterliga-är en

exempel har anförts mål där motorcykelklub-medlemmarårre som ur
bar tilltalade, sexualmål, mål gäng-mål",bostadsinbrott,är storaom
brottmål, mål brottslighet, mål har uppmärksammatsgrövreom som

massmedia, mål jaktbrott och mål s.k. hembrärming.rörav om som
Någon åklagare har också vid förrnögenhetsbrott inom vissanämnt att
branscher, städ- och restaurangbranschen, bl.a. företagarnaärt.ex.
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haråklagareantalrelativtEttovilliga höras.anställda stortdeoch att
fallnågramål. Iallaiförekommerhörasoviljan typeratt avattsvarat

intedeuttalateller vetfråganbesvara attintevalthar åklagarna att
sig.förhållerdethur det hur

målsägandenågonfinnsdetfrågangällerVad det grupp avom
detframgårhörasovilligasärskiltoch/eller vittnen år att avsom

bådademellanskillnadnågon störreföreliggerdet inteattsvaren
hosoviljan störstärharflesta åklagare attkategorierna. De svarat
kantilltalade. Dettill denrelationharpå något sätt ensompersoner

vännersläktingar,andrafamiljemedlemmar,fråga grannar,omvara
vidareharåklagareantal angettrelativtEttbekanta.eller andra stort

ovilligasärskilttilltalade atttill den ärnärståendekvinnor äratt som
i störreframgårVidaremedverka. att personerungasvarenav

dockhar nämntåklagareNågonvill höras.äldre inteutsträckning än
åklagar-Enmedverka.villintekategoriäldre somsom enpersoner

harbrottvid etthörasoviljan äruttalat storhar somkammare attatt
Någraordning.allmänbrottskyddsintresse motabstrakt t.ex.som

liksommissbrukarkretsarividarehar nämntåklagare att personer
införhörasvilligaintekriminella är attsjälva ärsompersoner

ochutländskaåklagareVidare har attdomstol. angett personerett par
medverkaandraovilja änhyser atttillfällighetsvittnen störres.k. en

deåklagarenågra attSlutligen har uppgetthuvudförhandlingen.vid
vittnenmålsägande ochsärskildanågra somkaninte avgrupperange
detuttrycktharåklagaredomstol. En attinför numeravill hörasinte

följdtillvittnarintevittne,undantag avettärnästan somett om
vitt-sinfullgörkommentarerochsjälvklarttjänsteutövning, utan

nesplikt.

Fråga 4
domstoliskall hörasdenmellanskillnadmärka någonKan somman

idomstolihörtshartidigareoch dengången ex.förstaför som
h0vrätt

detharmyndigheter attoch svaratåklagareövervägande antaletDet
domstol. Somvidhörtshartidigarehöragår lättare sompersoner

vittnetellermålsägandenfrämst nämntstill detta har attförklaringar
ocksåharDetlika nervös.därför inte ärmiljön ochmedbekantär

åklagarenmedkontaktfärrebetydligtframhållits det taräratt som
Dettingsrätt.huvudförhandling iinförhovrättsförhandling äninför en

förutsättningundergällerdettapåpekatsflera åklagaredock atthar av
deochi tingsrätten attväl bemöttablivitharförhörspersonernaattav

förhandlingen.denefterliknandeellerför hotinte utsatts
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Ett relativt antal åklagare har emellertid det blirstort svarat att
svårare hålla förhör i hovrätten. Som skäl till detta har anförts bl.a.att

förhörspersonerna tycker de gjort tillräckligt ställt vidatt att som upp
tingsrätten och därför irriterade höras på derasär över att nytt, att
minnesbilder har blivit de har blivit dåligt bemötta isämre, att
tingsrätten de känt sig kränkta försvarets ifrågasättandeöversamt att

deras uppgifter. Det har också framförts de varit ovilligaattav som
medverka från början ofta ovilliga höras andraatt är än attmer en

gäng-
Ganska många åklagare har vidare inte föreliggerdetangett att

någon skillnad och ungefär lika många förklarathar de inte kanatt
besvara frågan.

Fråga 5
brukarHur âklagarna lösa problemen med rädslapersoner som p.g.a.

eller anledning inte vill infinna vid förhandlingarsigav annan

I samtliga åklagare har de försöker med desättstort svarat att prata
målsägande och vittnen inte vill medverka vid huvudförhand-som
lingen. Endast åklagare har de det ärett angett att attpar anser
domstolens problem och inte deras. Vad vid samtalen berorsägssom
givetvis på det skäl förhörspersonen till han eller honattsom uppger
inte vill infinna sig. De flesta samtal verkar ske på telefon fleramen
åklagare har de träffar förhörspersonerna personligen.ävenangett att
Allmänt har åklagarna de försöker övertala dem kommasvarat att att

förklara hur rättegången till och viktenkommeratt attgenom av
medverkar. Flera har påpekat ofta räckerdet medatt att ettman

sådant samtal för målsägande och vittnen skall lugna sig ochatt
Åklagarnakomma till förhandlingen. ocksåupplyser möjligheternaom

finns till förhöret kan ske den tilltalade närvarande.äratt utan attsom
Många åklagare brukar vidare det mycket ovanligtupplysa ärattom

målsägande eller vittne blir för Vidare harövergrepp.att ett utsattaen
många åklagare de upplyser de konsekvenser, viteangett att t.ex.om
och hämtning, kan kan medföra. antal harEttutevaro stortsom en

de undersöker telefonförhör tillkan alternativsvarat att ettom vara
personlig inställelse. Vidare flera åklagare tillhar deatt attsvarat ser
ordna så de skall höras inte behöver träffa den tilltalade innanatt som
och efter förhandlingen. Flera åklagare har de träffarsvarat att
förhörspersonen innan förhandlingen och visar lokalerna. Att upplysa

till målsägandebiträde till med ordnaoch hjälparätten ettatt attom
förordnande också åtgärd flera åklagare deär uppgett atten som
brukar vidta.
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används vid behov äråklagareenligt fleraAndra åtgärder attsom
upplysesVid behovförhandlingen.finns plats vidtill polisattse

harNågra åklagarefinnas.kande problemtingsrättenäven somom
kontaktardeochStödpersontillupplyserde rätten attsvarat att om

undersöksdetharNågon åklagarebrottsofferjouren. nämnt att om
bevisning. Ennågonbytaskanförhörspersonen motut annan

videofilmen Atttilltillgångharharåklagarkamrnare angett att man
Riks-ochRiksåklagarenframställtsdomstol" harivittna avsom

polisstyrelsen.
fåriblanddeåklagarenågraSlutligen kan attnämnas angettatt

ned.får läggasåtaletfall medförvissaförhöret vilket iåterkalla att

Fråga 6
situatio-till oro DenkällornavanligastedeVilka Ni är ovanatror

förfåvittnesmålet kaninför vadObehagnen/främmande miljön
Annat0.d.repressalierrädsla förVerkligföljder

tillkällan ärvanligastdenharåklagarnaflestaDe attsvarat oroav
bl.a.harför följder. Det nämntsfåvittnesmålet kaninför vadobehag

någon.ditde sätterobehagligtupplever detmånga attatt som
kanskeobehagligtdet upplevsframgår attVidare att somsvarenav

tilltaladeträffa denbehöva senare.
ochmålsägandeharåklagarelika mångaI svarat attsättstort

dockharrepressalier. Fleraförrädsla för utsättaskännervittnen att
fåttvad depåobefogad och beror vetaoftasträdslantillagt äratt

ochMålsägandeTV-serier.amerikanskaellermassmediagenom
gäller.måletvadblide skalldärförvittnen oavsettutsattaatttror

harBrottsofferjourenfrånåklagare harNågon nämnt ävenatt annonser
repressalierrädda förmångasärskilteffekt. äruppskrämmande Atten

delfalldessahåll. Iflerapåpekats frånungdomsmålen hari enmenar
befogad.kanoftareåklagare dessutom änatt varaannarsoron

ochmiljöndenocksååklagare harantal attEtt angett ovanastort
Någratill förhörspersonernasstarktbidrarsituationenfrämmande oro.
Fleraäldregällerendastmöjligenuttalat dettahar dock personer.att

uppträdabehövainföroroligamångapåpekatåklagare har är attatt
andra.tala införoffentligt och att

bliskalldebl.a.har ärtill nämntsAndra orsaker attsomoro
detlämnas,uppgifterdeförstå attinte skallifrågasätta, rättenatt som

inkomstför-domstol ochvidinställa sig"besvärligt attallmäntär att
allmändet finnsanförtharåklagareuppstå.skall Ettlust att enpar

rättsväsendet."hjälpa"liksomrättssakerdras in iovilja attmot att
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Fråga 7
Hur har utvecklingen varit beträffande antalet kännerpersoner som

under de oförändrat,åren ökat, minskatsenaste treoro

heltDet övervägande antalet åklagare har desvarat att personer som
känner har ökat under de åren. Flera harsenaste angett attoro
ökningen medan andra har uttalat ökningenär ärstor att av mer
begränsad omfattning.

Flera åklagare har vidare det inte har skett någonsvarat att
förändring. Det också flera har förklarat de inte kanär attsom
besvara frågan. dock några påpekat uppfattarAv dessa har deatt en
tendens till ökning.

någonInte har har minskat de åren.svarat att senasteoron

Fråga 8
Hur har utvecklingen betrajfande antalet hot eller andravarit typer av
trakasserier målsägande årenoch vittnen demot senaste tre

flestaDe åklagare har antalet hot eller andrasvarat att typer av
trakasserier målsägande och vittnen har ökat under de senastemot
åren. fall någonI flera har dock ökningen inte är störreangetts att av
omfattning. del åklagare har emellertid framhållit det frågaEn äratt

främst ungdomsmålen.klar ökning och detta kanske gäller iattom en
antalet hot ellerNästan lika många åklagare har angett attsom

andra utvecklingen har varittrakasserier har ökat har svarat att
oförändrad. de fall kommentarer till har har dessa gåttI svaret angetts

på någon förändring kan märkas det i så fall ökning.ärut att om en
Relativt många åklagare har emellertid de inte kanangett att

gårbesvara frågan. åklagare har utvecklingenIngen ettangett att mot
minskat antal hot eller andra trakasserier.

Fråga 9
årenHar ändrat karaktär under deövergreppen senaste tre

frågan. lika mångaDe flesta åklagare har valt inte besvara Nästanatt
åklagareändrat delhar inte har karaktär. Enövergreppenangett att

har slutligen har ändrat karaktär deövergreppen senaste treangett att
blivit allvarligare.åren. Enligt dessa åklagares har övergreppensvar

harBl.a. har påpekats "gängmentaliteten främst bland sattatt unga
hårdare klimatsin prägel på utvecklingen, det allmänt har blivit ettatt

iutsträckning tidigareoch hoten i omsättsstörre änatt numera
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praktiken.

Fråga 10
ellerklagomålfår delförhandlingenefteråklagarenHänder det avatt

domsto-vidhar bemöttsdessahurfrån vittnensynpunkter överandra
oftast avdessavad bestårså falllen I

förekommer,detharantalet åklagareövervägande attDet helt svarat
andraellerklagomålframförvittnenofta,mindreeller attmer

vanligastedomstolen. Deiblivit bemöttade harhursynpunkter över
bemöttaotrevligtblivithade sigklagomålen avatt anservarasynes

de kännerochfrågorkränkandepressande ellerfått attförsvararen,
vanligaAndramisstrodda.ochifrågasättablikränktasig över att

behandlatsdemycket länge,fåttockså de harklagomål vänta attär att
bristandefåttde harbrottslingar,sigdärför käntoch attsomsom

nonchalantotrevlig,varitharordförandeinformation rättensattsamt
situation.vittnetsoförstående införoch

framförts.synpunkterklagomål ellerföljandebl.a.Vidare har
obehagligtvittnen sätt,förfastställs förlåg ochförErsättningen är ett

träffa denvaritde harutformad,otrevligt attkallelsen tvungnaär
till denhänsynmycketfördetkamrater,och dennestilltalade tas

kränkandetillåterförsvararenefterhåller intetilltalade, utanrätten
säker-domstolensochalltberättatillfälleinte fåttharfrågor, de att

undermåliga.har varithetsanordningar
intevittnenklagomål frånharantal åklagaremindreEtt svarat att

frågan.besvaraintehar valtåklagareEndast tvåförekommer. att

Fråga 11
och/eller ökaförhållandenaförbättrakanåtgärderpåFörslag som

vittnenochmålsägandesäkerheten för

domstols-åklagareantalflest ärframförts attharförslagDet avsom
intevittnenochmålsägandesåmåstebyggnaderna attanpassas

Såledeskamrater.och dennestilltalademed denkonfronterasbehöver
påpekashållfleraFråningångar.ochföreslås skilda väntrum separata

dålig.domstolarnaisäkerheten äratt
antal åklagare ärframförts attharförslag stortettEtt annat avsom

Dettaförbättras.måstevittnenochmålsägandetillinformationen
flerafrånpåpekatssärskilt harnågotinfonnationgäller all sommen

hurinformationskickabordedomstolen utåklagare omär att
Flerakallelsen.medsambandigår tillhuvudförhandlingen m.m.
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åklagare har också påpekat den information från polisenatt som ges
måste förbättras.

Andra vanliga förslag har framförts bl.a. målsägandeär attsom
och vittnen skall ha möjlighet träffa åklagaren innan huvudför-att
handlingen, möjligheterna till förhör i den tilltalades skallatt utevaro
utökas, kallelsernas till domstolen skall förbättras både språkligtatt
och innehållsmässigt, målsägande och vittnen kommer tillatt som
domstol skall hand vaktmästare eller domstolsvärdar,tas t.ex.om av

vaktmästare eller expeditionsvakt med ordningsvaktsförordnandeatt
skall finnas i allmänhetens straffet och reaktionerna vidutrymmen, att

i rättssakövergrepp skall skärpas målsägande och vittnenattsamt
allmänt skall bättre bemötande. Vad det gäller det allmäntsett ettges
bättre bemötandet har påpekats sådan sak det finnsett atten som
möjligheter få kopp kaffe och någonha vända sig till medatt atten
frågor i kan ha betydelse.väntrummet

Andra förslag har framförts flera åklagare polisbe-är attsom av
vakning eller bevakning med väktare bör användas i utsträck-större
ning, ordföranden aktivt bör leda och ingripa vidatt mer processen
olämpliga frågor, målsägandes och vittnens personuppgifter skallatt
sekretesskyddas vid domstol, målsägandebiträden skalläven att
förordnas oftare, ersättningen allmänna målsägandemedel tillatt av
och vittnen skall höjas skalldomstolen planera huvudför-samt att
handlingen och kalla förhörspersonerna så väntetiden minimeras.att

ÖkadeNågra åklagare har vidare lämnat följande förslag. möjlig-
heter höra målsägande och vittnen i vissa åhörares ökadeatt utevaro,
möjligheter till telefonförhör, ökad användning stödpersoner,en av
möjligheter till anonymitet för målsägande och ökadevittnen,
möjligheter hålla huvudförhandlingen inom stängda dörrar, ökatatt ett
samarbete med brottsofferjourerna möjligheter tillökadesamt
personskydd för förhörspersoner.

förslagAndra har framförts i huvudsak följande.ärsom
Att nykterhet och drogförekomst hos tilltalade och åhörare-

kontrolleras inför huvudförhandlingen.
Att det inrättas vittnesstödsverksamhet vid domstolarna.-
Att möjligheterna meddela besöksförbud till förmån föratt-

förhörspersoner utökas.
Att vissa tingssalar konfrontationsspeglarmed förutrustas att-

undvika målsägande och vittnen behöver träffa den tilltalade.att
Att vittnesersättningens storlek bestäms administrativt och inte i-

tingssalen.
Att målsägande och vittnen hörs under huvudförhandlingensom-

inte synliga för åhörarna.är
Att säkerhetssalar används i utsträckning.större-
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Fråga 12
påanspråkformulera sinamålsägandenHjälper åklagaren att

skerutsträckningvilkenOm ja, ivad orsakenskadestånd Om nej, är
på ersättningstorlekrimligfå rådmålsägandendetta Kan ex.om

eller kränkningför och värksveda

hjälperdeharåklagarnaövervägande delenDen svarat attav
defallskadeståndsanspråk i närformulera sinamålsäganden vartatt

utsträckningvilkenpå iemellertid mycketskiljerblir tillfrågade. Det
medrestriktivadeåklagare harMånga är attde hjälper till. attsvarat

ställetbeskriver ibör yrka. Demålsägandenbeloppföreslå vilka som
deMånga harskadeståndet kan attvilka svaratposter avse.som

harFlerapraxis.eller till dessBrottsoffermyndighetentillhänvisar
och derasförsäkringsbolagentillbrukar hänvisadeockså attangett

hjälperdehardomstolspraxis. Andraliksom tilltabeller svarat att
rådsåledesnivå ochrimlig ävenpåmålsäganden hamna omatt geren

tillbrukardehar sägaåklagarestorlek.beloppens Ett attangettpar
harVidareorimliga.heltyrkade beloppende ettmålsäganden ärom

målsäganderådpraktiskaåklagare attsvarat att uppmanasomgerpar
liknande.kvitton ochmed sigatt ta

dockhardelhjälper till. Ende inteåklagare harIngen angett att
hjälpaundvikerdeEtt hardet sker sällan. attsvarat attsvarat att par

skalldepå grundskadeståndsanspråkenmålsäganden med att varaav
harRiksåklagarenbesked fråntydligareefterlystNågon haropartiska.

framförtharåklagareNågonskadeståndsfrågan.förhålla iskall sigde
oftaskadeståndsfrågan ärfrån polisen ifårutredning dedenatt

bristfällig.
ikunskapertillräckligde saknarpåpekatMånga åklagare har att

Flerafrågor.i dessautbildningefterlystFlera harskadeståndsrätt. mer
ärenden"enkla"till ihjälper attåklagare också dehar mensvarat att

elleradvokatmålsägande tillkomplicerade hänvisarde i de enmer
deriskfinnsdetpåpekatNågra har också attförsäkringsbolag. att

rimliga.belopp ärmålsägande vilkavilseleder somom
tidsbristenharflera åklagareockså påpekas angett attDet bör att

skadeståndsfrågor.imålsägandehinna hjälpasvårtdetgör att
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Bilaga 4

BrottsofferutredningensSammanställning av svaren
till tingsrätternaenkät

storlek och påvarierandetill 37 tingsrätterhar skickatsEnkäten av
besvarathartingsrätter86 procentdrygtolika håll i landet. 32

deredovisningsammanfattandeföljande kommerenkäten. I det aven
inkommit.harsvar som

Fråga 1
målsägande och vittnenantaletbetráfandeutvecklingen varitHur har

huvudförhandlingmedverka vidvilloch/eller intekänner enorosom
årendeunder tresenaste

ökning.skettdet harhar72 procent23 cirkatingsrätter attsvarat en
8 tings-markant.har varitökningenI några fall har det attangetts

förändring.någonskettdet inte harprocent har25rätter attuppgett
frågan.besvarasig kunnahar inte3 procentEn tingsrätt cirka ansett

eftersomuppskattningarsin påbyggerflesta domstolarDe svar
mâlsägande ochantaletnågon statistik saknas. Deegentlig attuppger

vill med-inteoroliga ellerochdomstolenvittnen kontaktar ärsom
hurförklaringarde lugnasOfta kanhar ökat.verka omgenom
denhållas ikanförhöretochgå tillförhandlingen kommer attatt

ovanligtrelativtdetvidare attärtilltalades De attutevaro. anger
domstolarFleraförhandlingen.uteblir frånoch vittnenmålsägande
ökat. Dethartilltaladesförhör i denantaletockså utevaroattuppger

påfokuseringmassmediasflera domstolarfrånockså attanges
måletaktuelladet i detkännermångaproblemet gör trots attatt oro

skall förekomma.liknandeellerhotnågot tyderfinnsinte attsom

Fråga 2
Är och/ellermålnågonframträdande isärskilthörasoviljan typ avatt

fall vilkavittnen såImålsägande ellernågonhos avgrupp

våldsbrotthardomstolarflestadeGenerellt kan angettsägas somatt
Dettaframträdande.särskilthörasoviljanmålkategori där ärden att
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gäller relationsärskilt mål där målsäganden eller vittnet har till denen
tilltalade, vid s.k. hustrumisshandel. Vidare har flertalt.ex. ett
tingsrätter narkotikabrott.hotbrott, sexualbrott och Enangett typ av
mâl flera har ungdomsmâl och mål där den tilltalade ärärangettsom
missbrukare eller begått tidigare. ocksåhar brott Det har angetts att

ofta förekommer i alla mål där ligor eller liknande ärtyperoro av
påinblandade. Några domstolar pekat på brott harhar ägt rumsom

arbetsplatsen, vissa rån och butikstillgrepp.t.ex.
frågan finns några särskildaVad gäller det grupper avom

vidmålsägande särskilt ovilliga medverkaeller vittnen är attsom
domstolar framförts dettahuvudförhandlingen har de flesta attav

främst något har relation till dengäller på sättpersoner som en
lever till-tilltalade. Ofta förekommande exempel kvinnorär som

missbrukare.med gärningsmarmen, ungdomar ochsammans

Fråga 3
beträffande hot eller andraHur har utvecklingen varit antalet typer av

de årentrakasserier målsägande och vittnen senaste tremot

hurde inte kantingsrätter cirka 59 har19 procent svarat att ange
fallhar påpekat i deutvecklingen har varit. Flera domstolar att

de sällanmålsägande kontakt med domstolen berättareller vittnen tar
ställethändelser. inågra konkreta hot eller andra liknande De ärom

förtilltalade och sedanoroliga för den utsättasmöta attatt repressa-
oftade skall hörasflera domstolarlier. Vidare har ärangett att som

uppträda i domstol.inför situationenoroliga och dennervösa attovana
vad de har fåttMånga också enligt vissa skrämdaär veta omav

domstolar harmassmedia. Flerahändelser våld och hot genomom
för dennamörkertaldock påpekat det troligen föreligger ett stortatt

domstolen.okända förbrott hot och liknande förbliroch atttyp av
andrahot ellerbör också flera domstolar harDet nämnas svarat attatt

ovanligt.vittnen myckettrakasserier mâlsägande och ärtyper av av
antalet hot ochframförttingsrätter cirka 22 procent har7 att

har ökat. Avmålsägande och vittnenandra trakasseriertyper motav
uppskattat intehar flertalet den ökning de störredessa ärangett att av

åtgärdersäkerhetshöjandeomfattning. domstolar harEtt angett attpar
alltanvänds imâlsägande eller vittnenpâ grund hotbild motav en

dragit slutsatsenhar någon domstolutsträckning. Vidarestörre att en
sig vidvill inställaallt fler inteökning har skett på grund attav

mâlantaletdomstol. Slutligen har någon domstol angett att om
detkanintei rättssak har ökat sägaövergrepp att ommanmen

antaletfaktisk ökningsamtidigt har skett övergrepp.en av
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någonSlutligen 6 tingsrätten cirka 19 procenthar angett att
förändring inte har skett.

Fråga 4
årenändrat karaktär deHar övergreppen senaste tre

fråganförklarat de inte kan besvara16 tingsrätter 50 harprocent att
främst grund bristande underlag.på av

förändring kanvisstingsrätter 12,54 procent attanser en
före-skönjas. dessa har påpekatTre ärövergreppatt numera merav

därför ungdomar iungdomsmål tidigare ochkommande i störreän att
detdomstolar har vidareutsträckning drabbas. En dessa angett attav

rättssak. Vidare harmål iskett viss ökning antalet övergreppav omen
ochmöjligen har inträttdomstol framfört hårdare klimat attatt etten

beträffandeutveckling skettdetta eventuellt kan bero den som
våldsbrott överlag.

situationentingsrätter procent ärSlutligen har 12 37 angett att
oförändrad.

Fråga 5
förvideller planeras vidtas tingsrättenåtgärder har vidtagitsVilka att

målsägandeföroch/eller öka säkerhetenförbättra förhållandenaatt
och vittnen

interedovisasflera åtgärderflera domstolarEftersomAnm. angett
exakta antal eller procentsatser.

sig har vidtagitsåtgärderhar ingaNågra domstolar attsvarat vare
vill vidtafall har tingsrätteneller planeras. I attsvaratett manpar

detta.omöjliggörbefintliga lokaleråtgärder domstolensattmen
vid tingsrätternahar vidtagits ärvanligaste åtgärdenDen attsom

Flera domsto-och vittnen.särskilda för målsägandeanordna väntrum
sådanaiordningställerockså de vid behovlar har svarat att rum.

möjligheternaförbättratde harVidare har flera domstolar angett att
ske ikanmålsägande och vittnenmedtill medhörning så förhöratt

medhörningocksåframgården tilltalades Av attutevaro. svaren
i omfattning.används allt större

enligtvidtaseller planerasvidtagits ärAndra åtgärder har attsom
enkätsvaren följande.
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Vaktmästaren eller expeditionsvakten har uppgift handatt tasom-
samtliga kommer till domstolen och hjälpa dessa till rätta.attom som

Expeditionsvakten har fått ordningsvaktsförordnande för bättreatt-
kunna hålla ordning i främst väntrummen.

Rätten informerar vid huvudförhandlingen vittnet inte däräratt-
frivilligt för berätta det skyldighet.äratt utan att en

Rätten upplyser vid huvudförhandlingen förstraffet övergreppom-
i rättssak.

Vid domstolen finns informationsmaterial i väntrummen.--
Vittnesstödsverksarnhet i Brottsofferjourens regi finns vid dornsto--

len.
Man undviker mâlsägandens vidoch vittnets adressernärmaatt-

huvudförhandlingen.
Tillsammans med kallelsen skickas information det finnsatt ettom-

särskilt för mâlsägande och vittnen det finnsväntrum samt att
möjlighet hålla förhöret den tilltaladesiatt utevaro.

Personal vid domstolen visar informerarlokalerna och om-
huvudförhandlingens förlopp.

Man har fåsamarbete med åklagarmyndigheten förnäraett att-
kärmedom finnsdet mâlsägande och vittnen känner rädslaom som
inför huvudförhandlingen.

kallarMan mâlsägande och vittnen vid tider den tilltaladeandra än-
för undvika de träffas i väntrummet.att att

En säkerhetssal har inrättats.ny-
Personalen har gjorts medveten säkerhetsproblem liksomommer-

den obehagskänsla många mâlsägande och vittnen kännerom som
inför att
höras vid huvudförhandling.en

I kallelsen mâlsägande och vittnen kan kontakta tings-attanges-
de känner sig oroliga.rätten om

Vid domstolen har särskilt ställts ordning för Brottsoffer-iett rum-
jouren.

ochPersonal vid tingsrätten har åtagit sig oroliga mâlsägandeatt ge-
vittnen istöd samband med huvudförhandlingen.

Vid eventuella förseningar underrättas mâlsägande och vittnen om-
dröjsmålet kaffe eller liknande.och vid längre väntetider erbjuds de

informationMed kallelsen skickas till mâlsägande och vittnen som-
framhar tagits Domstolsverket.av

Skyltar i domstolslokalerna vittnenvisar mâlsägande och kanvart-
vända sig.

Vid behov får domstolen polisen för olika säkerhetsar-hjälp av-
rangemang.

övervakningskameror har installerats i väntrummen.-
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Fråga 6
förhållandena och/elleråtgärder förbättraFörslag på kansom

säkerheten för mâlsägande och vittnen

inteåtgärderfleraflera domstolar harEftersomAnm. angett anges
antal eller procentsatser.exakta

åtgärder. Detförslag pånâgrahar inte lämnatNågra tingsrätter
mâlsägande och vittnenflest domstolarframförtsförslag är attavsom

tilltalade.träffa denför slippaoch ingångarskall ha väntrum attegna
förbättras.måstekallelsernadomstolarhar antalVidare attangettett

mâlsägande ochtillinformationenförslag ocksåvanligtEtt är att
ochinformationallmängäller bådeförbättras. Detvittnen skall

aktuella målet.information detom
framförts.åtgärderförslag påföljandeI övrigt har

ochvittnespliktdet rådertilltalade skall informerasDen att omom-
rättssak.för istraffet övergrepp

medelallmännaersättningfå högrevittnen börMålsägande och av-
för sin inställelse.

vittnen.de olikafinnas möjlighetDet bör parternasatt separera-
domsto-på plats ibör finnasBrottsofferjourenförRepresentanter--

len.
öka.Brottsofferjouren börmedSamarbetet-

ordning ochhållakanpersonal ifinnasDet bör väntrummen som-
folk tillhjälpa rätta.

hemlighållas.adresser böroch vittnensMålsägandes-
Åklagaren skadestånds-målsägandensutsträckning förabör i större-

talan.
huvudförhand-åtgärder vidsäkerhetshöjandeAnvändningen om-

bör öka.lingar
innebäranormaltochbör skärpasi rättssakStraffet för övergrepp-

fängelse.
ökadomstolen börvidSäkerhetsnivån i allmänhet attt.ex. genom-

säkerhetsplaner upprättas.
s.k.hörasmöjlighetMâlsägande och vittnen bör att genomges-

fysiskaskall slippa den närvaron.videolånk för deatt
denioch vittnenmâlsägandemedhålla förhörMöjligheterna att-

bör öka.tilltalades utevaro
anslutningfinnas iliknande börexpeditionsvakt ellerVaktmästare,-

folk tillför visatill rätta.väntrummen att
dettingsrättenunderrättaåklagarmyndigheten börPolisen och om-

mål.i någotmisstankar problemfinns om
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åtföljasDet bör lagregleras vittnen också skall ha rätt attatt av en-
stödperson.

Personalen vid tingsrätten bör utbildas i bättre bemöta oroligaatt-
målsägande och vittnen kontakt med domstolen.tarsom

Åklagarna målsägande i de fallbör åläggas kontakt med ettatt ta-
förordnat.målsägandebiträde inte är

övervakningskameror i domstolens ochbör installeras väntrum-
liknande utrymmen.

bör finnas direktlarm från domstolen till polisen.Det-

sigdomstolar har de ställerDet kan även nämnas angett attatt ett par
med vittnen.helt avvisande till ett system anonyma
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Bilaga 5

Sammanställning Brottsofferutredningenspåav svaren
till advokaternaenkät

distribuerats antal advokater SverigesEnkäten har till ett genom
advokatsamfund. grundar sig på samfundetsNedanstående redovisning
sammanställning från advokater verksamma25 ärsom somav svar

offentliga storstad och glesbygdmålsägandebiträden och försvarare i
på olika håll i landet.

Fråga 1
målsägande och vittnenhar utvecklingen varit beträffande antaletHur

vid huvudförhandlingkänner och/eller inte vill medverkasom oro en
under de årensenaste tre

framförshar ökat. Allt oftare15 advokater 60 procent attanser oron
tilltalades ökadekrav på uppgifter skall lämnas i den Denutevaro.att

frågor med anknyt-både målsägande och vittnen. Antaletoron avser
ning till och rädsla har ökat.oro

förändring inte har skett.advokater 36 någon9 procent attanser
antalet har minskat.advokat 4 procentEn attanser

ifråga 2
och/ellermålhöras särskilt framträdande i någonAr oviljan typatt av

så fall vilkahos målsäganden eller vittnen Inågon grupp av

ellernågon särskildadvokater 44 kan inte peka11 procent ut grupp
några särskilda mål.

Övriga höras särskiltföljande synpunkter. Oviljanhar lämnat äratt
olaga hotbarn,vid våldsbrott, sexuella övergreppövergrepp, motstor

medvåldsbrottnarkotikamâl. pekar på gängmisshandel ochoch Flera
desärskilt oroligakategorierbara manliga inblandade. De ärärsom

vidmålsägandeden misstänktehar personlig relation till samtsom en
hustrumisshandel. Invandrarkvinnorsexualbrott och utsattaanses vara

ocksånågon pekarutsträckning ochför sina släktingar ihot störreav
ochbåde målsägandeVid "gängmâlsärskilt på vittnen. äryngre
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Över misstänktesrädda för denungdomarhuvudtageträdda.vittnen är
mål barn.ovilja ilärare kännerDaghemspersonal ochkompisar. om

Fråga 3
andrahot ellerbeträjfande antaletutvecklingen varitHur har typer av
årendemålsägande och vittnentrakasserier tresenastemot

oförändrad.varitharutvecklingen36 procent9 advokater attanser
8 advokateruttala sig.de inte kan20 procent5 advokater attanser

advokatökat. Entrakasserier harochhotantalet32 procent attanser
målsägandetrakasserierochallvarliga hotupplevtprocent har4 mot

ovanligtdet4 procent äradvokatsexualmål. Eni attanserannan
ökat.harrädslantrakasserier utsättasochmed faktiska hot attattmen

Fråga 4
årenunder dekaraktärändratHar senaste treövergreppen

harsiguttala övergreppenkan inte76 procent19 advokater om
Övriga harbl.a. övergreppen24 procentkaraktär.ändrat attanser

detutsträckning, äriförekommer större attblivit grövre, att vapen
hot.det öppnaoch ärfler förövare mot mernumerapersonen

Fråga 5
förvid tingsrättenvidtaseller planerasvidtagitsåtgärder harVilka att

målsägandeförsäkerhetenoch/eller ökaförhållandenaförbättraatt
och vittnen

ellervidtagitsharåtgärderingaadvokater 68 procent17 attsvarar
harprocentadvokat 4planeras. En attsåvitt känt mansvarar
föriordningställtharsärskildaFlera pekarinstallerat larm. att rum

användssäkerhetssalenpåpekatharNågonmålsägande och vittnen. att
och vittnenmâlsägandeblirtingsrättutsträckning. Vidi allt större en

tillsigfinna rätta.medfâr hjälpochvidredan attentrenemottagna
vanligare,blivitpolismedverkan har attframförtsVidare har det att

blivit lättarehardetoch attutsträckningvisitation används i större att
förordnat.målsägandebiträdefå ett
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Fråga 6
Förslag på åtgärder kan förbättra förhållandena och/eller ökasom
säkerheten för mâlsägande och vittnen

Följande förslag har framförts
mâlsägande och vittnen får okända för den tilltaladeatt vara-
inga in förundersökningsprotokollet och stärrmings-att namn anges-

ansökningen.
förhör kan hållas i den tilltalades i utsträckningatt störreutevaro-
polisbevakning används i utsträckningstörreatt-
stödpersoner och kontaktpersoner användsatt-
särskilda för mâlsägande och vittnen inrättasatt rum-

hänsyn tillstörre mâlsägande och vittnen beträffandeatt tas-
tidsangivelser

särskild personal avdelas för hand mâlsägande ochatt att ta om-
vittnen eller vittnesbiträden med särskild ersättning inrättasatt

ersättningen till mâlsägande och vittnen höjs vid ersättningatt t.ex.-
för förlorad arbetsförtjänst

den anmäler våldtäkt eller liknande misshandelatt samtsom en-
redan det förstavid förhöret bör få målsägandebiträde ochett att en
jour för detta inrättassystern

polis/åklagare och målsägandebiträdet på tidigt stadiumatt ett-
samarbetar

det viktigt stärka och upplysa målsäganden redan från börjanäratt-
domstolarnas omhändertagande mâlsägande och vittnenatt av--

förbättras
målsägandebiträdet förordnas i anslutning till gärningen eftersomatt-

målsäganden på detta får fullständig information utifrån allasätt
aspekter vilket minskar betydligtoron

polisen bör utbildas för kunna identifiera behov stödatt att av-
i speciella mål där vittnen bör juridiskt kunnigaäratt utsatta-

kunna förordnas för lämna stödattpersoner
straffen för i rättssak skärpsövergreppatt-

polis, åklagare och domstolar informeras det stöd tillatt om-
brottsoffer förordnande målsägandebiträde innebärettsom av

det saklig information skillnaden mellan hot ochatt partsges om-
kontakta vittnen före rättegångenrätt att

det inrättas flera utgångar från tingssalarnaatt-
kriminella med tendenser hota målsäganden eller vittnenatt att-

punktbevakas
det sker ökad och förbättrad kontakt mellan den sägeratt en som-

sig ha betänkligheter förhöras och åklagare försvararemot att samt
information och förklaringar det gäller det aktuella måletnär
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inrättasdet väntrumseparataatt-
målsägande-tillinformerarverkligen rättenförhörsledarenatt om-

eller Stödpersonbiträde
förklara degälleraktiv detdomstolen bör när attatt vara mer-

för gärningsmännenföljderna hoträttsliga av
Sverigeinförs iprotection law""Witnessliknandenågotatt-

såadvokaternarättegångenefter gottsäkerhetenökaAtt somvaranser
omöjligt.
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Bilaga 6

Sammanställning Brottsofferutredningenspåav svaren
till kvinnojourerenkät brottsoffer- och

Brottsofferjourerna

fåttbrottsofferjourer. harEnkäten har skickats till samtliga Jourema
haft möjlighet lämnapåminnelse De har även attatten om svara.

tillhar kommit in medmuntligt på telefon. 34 jourer svarsvaren
utredningen.

Målsägandebiträde
äördelar/málsäganden/brottsofret målsägandebiträdetuppleverHur

förtjänsten brister, förslag till färändringaü

de allra flestade brottsofferjourer har besvarat enkätenAv ansersom
stöd föroch bramålsägandebiträde innebär trygghet ettatt storen

mâlsägandensförmålsäganden. Flera har anmärkt det viktigtär attatt
har ocksåbli ordentligt behandlade. Detskadestândsanspräk skall

kanjuridiska kompetensanmärkts målsägandebiträdet med sinatt se
biträdet skapartill ochtill mâlsägandens rättigheter atttasatt vara

målsägandebiträdeframförtjämvikt i Flera jourer har attprocessen.
ochibör förordnas oftare, de bör in tidigarekomma rättsprocessenatt

kritikhjälpa mâlsäganden efter rättegången. Dende bör ävenatt som
tillräckligtmålsägandebiträden harhar lämnats gäller främst inteatt

de medförengagerade ochmed tid, de inte tillräckligtär storaattatt
kostnader.

Stödperson
såväl målsäganden/brotts-2a. upplevs institutet stödperson avHur

offret stödpersonensom
mâlsägandebiträdetuppgift2b. Stödperson någonKan överta somen

har dagi

princip samtliga jourerBeträffande stödpersoner har i attsvarat
Många jourermâlsägandena upplever stödpersonerna positivt. nämner
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fåmed ochtalamed sig någonuppskattar habrottsoffren attattatt
harFlertalet jourerpraktiska frågor.det gällerhjälp angett attnärav

målsägandebiträdet.frånuppgifternågrainte kanStödperson övertaen
Någrai frågan.uttala sigsvårtdetantal jourer harEtt är attattsvarat

tillkomplementstödpersonen börframförtjourer har ettatt vara
ochfalli vissastödpersonförklaratdel harbiträdet. En jourer att en

skulle kunnaskadeständsfrâgorenklaredet frågadå främst är omom
stöd-harNågon jourmâlsägandebiträdets roll. svarat attöverta en

skadestånds-föråklagarenmålsägandebiträdetkan ersätta omperson
detkanstödpersonen överhar uttalatNågra jourertalan. taatt

Slutligenmålsägandebiträdet.frånpsykologiska stödetmoraliska och
någonkanstödpersonfrågan övertajourer besvarathar några om en

jakande.målsägandebiträdetfrånuppgift

Besöksförbud
besöksförbud det behovbesöksförbud TillgodoserfungerarHur av

finnsskydd som

fungerar brabesöksförbudenharbrottsofferjourerflestaDe svarat att
bradet ärhar kommenteratsbra skydd. Detoch det attär enatt ett

Fleratrygghet.det skaparochsamhällets sidamarkering från att
framförtharantal jourerdelvis fungerar. Ettdetharjourer svarat att

Någraskyddsbehovet.tillgodoseroch intedåligtdet fungeraratt
harproblempraktiska närdet ofta blirhar påpekat parternajourer

förbudetöverträdelsermedvanligtdetbarn. Att är avgemensamma
jourer.anrnärktsliten hardå förreaktionen ettoch är paratt av

imeddelasborde störrebesöksförbudanförtharNågon jour att
utsträckning.

ärendetdetmálsägandentillInformation egnaomm.m.
informationsskyldighetmyndigheternasfungerarHur

informationsskyldighetmyndigheternasflesta jourer harDe svarat att
jourerdessaFleraganska bra.tillfredsställande ellerbra,fungerar av

förbättras. Dettaskulle kunnainformationenpåpekathar dock att
medhändervadinformationbeträffandesärskiltgäller somom

infonnatio-skriftligaspråket i denockså anmärktsharärendet. Det att
krångligt.onödigtärnen

inforrnationsskyldighetenjourer harlika mångaNästan attsvarat
hurvarierardetslutligenharFlera jourerfungerar dåligt. attsvarat

iblandochbradetibland fungerarfungerar;infonnationsskyldigheten
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dåligt.

Åtgärder anledning hot målsägande och vittneni motav
beträfande vittnesbiträde/vittnes-Synpunkter, kommentarer5a. m.m.

förenlig och, sånågon sådan verksamhetstöd. Finns inom ärer om
fallet, kan kort beskriva denni

Är vadmålsägande och vittnen ökat5b. antalet hotHar mot som
uttryckgånger själva verketbrukar uttryckas rädsla många i ettsom

målsägan-med lämna berättelseför obehag förenatdet är att somsom
de/vittne

vittnesstödsverksam-någonflesta har de inte harDe jourer svarat att
medjouren ställerdock påpekathet. Många jourer har att upp

vittnenFlera jourer harför vittnen.stödpersoner även attangett
planerarharbehöver stöd. Någon jour att startasvarat att enman

vittnesstödsverksamhet.
finns denvittnesstödsverksamhetenbeskrivningVad gäller av

i avsnitt 4.6.6.beskriven
haroch vittnenmålsägandefrågan antalet hotVad gäller motom

har någonde intedet inte har ökat,ökat de flesta jourer attsvarat att
jourer harbesvara frågan. Flerahot de inte kanerfarenhet eller attav

harNågon jourantalet hot har ökat.dock deatt attsvarat anser
harNågra jourervanligt bland ungdomar.det särskiltanmärkt äratt
haromfattning. Från flera joureri litendet förkommerattangett men

inte vill medverka iblir allt flerdet framförts det rättsproces-att som
sen.

oviljavittnensmålsägandes ochharFlera jourer attattsvarat
situationen.obehagligapå denmedverka i ofta berorrättsprocessen

domstolenfrånkallelserna ärFrån någon jour har framförts att
påpekat detNågon jour haroch borde förbättras.otrevliga att

behandlade iblir illaförekommer målsägande och vittnen rätten.att

brottsojferbemötandeMyndigheters av
olikamedvid kontaktenmålsäganden/brottsoffret bemöttblirHur

till myndigheten/påverkar inställningenmyndigheter och hur detta
myndigheterna

ibemötandemyndigheternasDe flesta jourer har settstortsvarat att
mycket. Vidarevarierarbemötandetharbra. Flera jourerär angett att

sidamyndigheternasbemötandet frånhar jourer har förklaratnågra att
dåligt.dåligt eller mycketär
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målsägande och vittnenFrån några jourer har det framförts att
någraockså påpekats frånsig "påhoppade" i Det harkänner rätten.

sig misstroddavittnen många gånger kännerjourer målsägande ochatt
blivitharbemöts kvinnormyndigheterna. Enligt jourerett somparav

de långaofta dåligt. jourer harmisshandlade Ett angett attpar
jour harför brottsoffren. Enväntetiderna ofta upplevs påfrestandesom

de harofta blir bättre bemöttframfört brottsofferatt ett enom
Stödperson med sig.

brottsoffrens inställninghurhar besvarat fråganDe jourer omsom
blivit harbrottsoffret bemötttill myndighet påverkas hur angettaven

Någon jour harbemötande.påverkas negativt dåligtde svaratettatt av
detFrån jour harbetydelse.bemötandet avgörandeäratt enav

sådetgrundvill anmäla brott ärpåpekats många inte attatt av
otrevligt.

Övriga synpunkter
lagstiftningenfinns påövrigtkan de synpunkter iHär tarsomsom

brottsojfret och dess situation lämnas.sikte på

medarbetarideella organisationerNågra har anfört dejourer att som
exempel harsamhället. Sombrottsoffer måste få stöd frånstöd till mer

harbrottsofferassistenter. Detför anställabidrag börnämnts attatt ges
förbör förbättrasmellan jourernaframförts samarbetetockså attatt

brottsoffren börstödet tillanförtstillgängligheten. Vidare haröka att
gärnings-finns förstödjämförbart med detöka så det bliratt som

männen.
betalabordeframförtsvidare från några jourerDet har att staten

dömde.regressvis kräva densedanbrottsoffret ochskadeståndet tillut
fåmålsägandenlättare fördet bör bliNågon jour har att utnämnt att

snabbare. Det harreglerasersättningsfrågan börskadestånd ochsitt att
låga.förersättningsnivåernaockså framförts äratt

länmats.synpunkterförslag ochhuvudsak följandeövrigt har iI
organisationernaideellaoch demyndigheternaSamarbetet mellan-

öka.bör
ersättningsmöjligheter,brottsofferfrågor,Mer utbildning i t.ex. om-

brottsoffer.till de mötersompersoner
och detbrottmåletmedi sambandSkadeståndsfrågan bör avgöras-

delen.avskilja denbör undvikas att
kronofogdemyndigheten,brottsoffer, bl.a. fråntillInformationen-

lättförståelig.bör förbättras och göras mer
domstolen börfrånvittnenmålsägande ochtillKallelserna-

förbättras.
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domstolen.Målsägande och vittnen bör få bättre mottagande vidett-
tillDet bör tillskapas kommunalt samverkansorgan attett som ser-

brottsoffren får den hjälp och stöd de behöver.det
misshandel bör få professionellKvinnor har varit förutsattasom-

hjälp med bygga sitt självförtroende.att upp
bör genomgåför kvinnomisshandelDe dömspersoner som-

behandling under strafftiden.
Brottsofferavgiften bör kvar.vara-

skall verka inombör anställa stödpersonerStaten rättsväsen.som-
brottsoffer bör få ökat stöd.Anhöriga till-

bör få möjlighetbrottsoffer har skadats svårtAnhöriga till ett som-
någon harefterlevande tilltill ersättning på motsvarande sätt somsom

dödats brott.genom
bör förlängas.brottsskadeersättningTiden för ansökaatt om-

Åklagaren åtals-beslutkontakta målsäganden innanbör ett om-
åsido-intresse inteför målsägandensunderlåtelse kontrollera attatt

sätts.
juridiskt stöd.brottsoffer bör få tillAlla rått--

minska.dom börMöjligheterna överklagaatt en-

Kvinnojourerna

fåttJourerna hartill samtliga kvinnojourer.har skickatsEnkäten en
möjlighet lämnahaftpåminnelse harDe även attatt svarensvara.

till utred-in medhar kommitpå telefon. 18 jourermuntligt svar
ningen.

Målsägandebiträde
fördelar/målsägandebiträdetmålsäganden/brottsoffretuppleverHur

förändringaübrister, förslag tillförtjänsten

allaenkät harutredningenshar påkvinnojourerDe svaratsvaratsom
trygghetoch innebärstödmålsägandebiträde är storstortettatt ett en

målsägandebiträdet detnågot fall har ärför målsäganden. I attangetts
har påpekatFlera jourerkvinnan.viktigaste stödet för denallra utsatta

vid sinrättsbildadharmycket viktigt kvinnandet är attatt personen
framförtNågra jourer harden inte får begränsas.sida och rättenatt

fleraFråniin förmålsägandebiträdet ofta kommer sentatt processen.
målsägandebiträde intetillpekats på informationhåll har rättenatt om

alltid ges.
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Stödperson
målsäganden/brotts-såvälupplevs stödperson av2a. Hur institutet

offret stödpersonensom
målsägandebiträdetuppgift2b. Stödperson någonKan överta somen

har dagi

flesta jourergäller Stödperson har de allra ävenVad attsvarat en
allra flestaDestöd för kvinnan isådan innebär råttsprocessen.ett stort

uppgifter frånnågraStödperson inte kanjourer har övertasvarat ett en
det berorharmâlsägandebiträdet. motiveratDe angett attsvaretsom

harNågra jourerutbildning.saknar juridiskpå stödpersonenatt
skulle kunnajuridisk kompetensstödperson med vissframfört att en

uppgifter.delöverta en

Besöksförbud
besöksförbud det behovbesöksförbud illgodoserfungerar THur av

skydd finnssom

fungerar bra,deti huvudsakKvinnojourerna har attattsvarat men
harFlera jourerför lindrig.alldelesreaktionen vid överträdelse är
vadinformationenendast delvis. Attframfört förbudet fungeraratt om

håll.flerafrånhar påpekatsmåste förbättrasbesöksförbud innebärett
hållfleraFrånfungerar dåligt.förbudetjourer harEtt antal angett att

komplette-bordeoch detanvändas oftaredet bordehar påpekats attatt
förbudenframförtharskyddspaket. Ett jourermed attt.ex. parras

missförstånd.undvikadetaljerade förborde attvara mer

ärendetdettill målsägandenInformation egnaomm.m.
informationsskyldighetfungerar myndigheternaHur

utsträckningidet varierarharflesta kvinnojourerDe storsvarat att
harjourerNågrainformationsskyldighet fungerar.hur myndigheternas

jour hardåligt. Endåligt eller mycketdet fungerar attsvaratangett att
fråninformationenframförtsjour harFrån någondet fungerar bra. att

behov.brottsoffretsefterochborde förbättrasmyndigheterna anpassas
åren.dehar förbättratspåpekat situationenjour harEn senasteatt

Åtgärder målsägande och vittnenhoti anledning5. motav
vittnesbiträde/vittnes-beträffandeSynpunkter, kommentarer5a. m.m.

vadökat Aroch vittnenmálsägandeantalet hotstöd. 5b. Har mot
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verketgånger i självauttryckas rädsla mångabrukar ettsom som
berättelseförenat med lämnauttryck för det obehag är att somsom

ntálsägande/vittne

framhållit det viktigtharhar besvarat frågan ärDe jourer attattsom
mångaanförtsfår och hjälp. Det harmålsägande och vittnen stöd att

misshandlar hennevågar polisanmäla denkvinnor inte man som
ocksåharfå skydd honom. Deteftersom inte hon kanhon motatttror

skyddfår detlita på dekvinnorna måste kunnapåpekats attatt som
anmälan.de har gjortbehövs när en

detförekommer hot,det ärflesta jourer harDe attattsvarat men
antaletuttalatharökat. Ett joureruttala sig det harsvårt attatt parom
verkligfrågaanfört detjourer harhot har ökat. Flera äratt om en

ochför hothar varitkvinnan tidigaregrundrädsla utsattattav
våld.

brottsojferbemötandeMyndigheters av
med olikakontaktenvidmålsäganden/brottsojfret bemöttblirHur

myndigheten/tilldetta inställningenpåverkarmyndigheter och hur
myndigheterna

mycketbemötandemyndigheternas ärharflesta jourernaDe attsvarat
uttrycktjour harEndastdet dåligt.varierande eller attäratt en

detharbra. Flera jourernabemötandet generellt attär angettav
myndigheterkunskap inom samtliga möterochbehövs utbildning som

kvinnan oftaframförts mötshar ocksåbrottsoffer. Från flera jourer att
jourer harmisshandel. Ettanmäldmedi sambandmisstro parenav

harsocialtjänsten. Detinomsärskiltbeskrivit bristerna är storaatt
Någondåligt.oftadomstolenbemötandet vid ärvidare påpekats att

stöd-harkvinnanbättrebemötandet blirjour har attangett enom
med sig.person

Övriga synpunkter
lagstiftningenpåfinnssynpunkter övrigtde i tarHär kan somsom

lämnas.brottsofret och dess situationsikte pá

ochkunskapbehövsdet störreflesta jourer harDe angett att mer
harbrottsoffer. Detsamtliga myndigheterutbildning för mötersom

inomfinnskunskapdenhåll framförtsfrån fleraockså att som
utsträckning.iborde utnyttjaskvinnojoursrörelsen större

synpunkter lämnats.ochföljande förslaghuvudsakövrigt har iI
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förfrån i ställetbör flyttas hemmetDet attvara mannen som-
kvinnan barnen får fly därifrån.och

skalltill målsägande och vittnenDen information lämnas somsom-
ochlättläst broschyrförbättras,höras vid domstol bör t.ex. genom en

informationsvideo.möjlighet lånaatten en
tillmisshandlade kvinnorutsträckning hänvisaPolisen bör i större-

kvinnojourerna.
förloradersättning förökade möjligheter fåDet bör införas t.ex.att-

samband med förhör.arbetsförtjänst i
förkunna användasfotboja börTekniska anordningar attt.ex.som-

brottsoffret.skall kunna hindra ett nytt angreppman
könsuppdelas.utsträckningKriminalstatistiken bör i större-

våldspornografi och sexualise-sambandet mellanForskningen kring-
våld bör öka.rat

och hinderutsträckningsjukvårdspersonal bör i större utan av-
ellermisstanke vålds-viduppgifter till polisensekretess lämna om

sexualbrott.
sjukvården.dokumenteras bättre inomSkador bör-

boende.skyddatfå ökad tillgång tillKvinnorna bör ett-
harkvinnatillbör det hänsynvårdnadstvisterI störretas somen-

hotför våld ellerutsatts mannen.av
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Bilaga 7

vittnenNordiska avseende målsägande ochförhållanden

Danmark

riktadeBrott vittnenmot

straffbart hotadetñmis särskilt lagrumI Danmark gör attett som
våld, olovligtvåld förolämpar eller medmed hotvittnen. Den omsom

straffbar gärningeller begårtvång, hot sätt motannat person,enen
medtill dennågon med anknytningdennes ellernännaste personen

införavgivna berättelseframtida eller redananledning av personens
år. Omfängelse högststraffas med haefte ellerpolis eller domstol sex

påföljden böter.förmildrandeomständigheterna ärär

Vittnesskydd

för vittnedet i Danmark möjligtförundersökningenUnder är attett
tilltalade hörtsSedan denden misstänkte.gentemotanonymt avvara

möjligtemellertid intehuvudförhandlingen detdomstolen vid är att
behandladesFråganidentitet.hemlighålla de åberopade vittnenas

anonymitetmöjligheten tillochunder år 1997Folketingetsenast av
förkastades då.

inverka menligtskulledet den tilltaladesOm kan närvaroantas att
skall lämnatilltaladedenvittnesmålet, kan beslutapå rätten att

sedantilltalade har rättunder förhöret med vittnet. Denrättssalen att
kan beslutavid förhöret,informeras vad sades rätten attmenom som

i målet.själv har hörtstilltaladeförst efter det denså skall ske att
ochför detsäkerhet talartill vittnetsUnder förutsättning hänsynenatt
denbetydelse för försvaretinte kanuppgiften antas avavvara

inte fården tilltaladeockså beslutatilltalade kan vetarätten att var
sin hemvist.vittnet har

vittnesskydd.arbetsgruppJustiteministeriet har tillsatt omen
år 1998.färdigt underberäknasArbetsgruppens arbete vara
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Behandling vittnenav

särskiltberor den enskilda domstolen det finnsDet väntrumettom
för förvittnena eller särskild anställd har ansvaret att ta emoten som

behandlas ellervittnena. Några särskilda riktlinjer för hur vittnen skall
Justitie-inte fastställtsanvändningen domstolslokalema harom avav

ministeriet.
förordnad i allaMålsägande har efter ansökan få advokaträtt att en

allvarligmindrebrottmål. Undantag kan dock brottet ärgöras avom
övrigt finns intekaraktär och behov bistånd uppenbart saknas. Iav

liknande för vittnen.några generella regler biträden ellerom

Information till vittnen

går tillinformerar hur detfinns särskild broschyrDet attsom omen
sambandskicka ivittna i domstol polisen eller domstolen kan utsom

uppgifter detmed kallas. denna finnsvittnet I ärattatt enom
inför förhöret, vadförbereda sigskyldighet vittna, hur böratt man

tilloch möjligheternasker sedan kommit till domstolen omsom man
domstolenbör ringa tillVidare finns uppmaningersättning. att manen
förklaran-upplagd pånågra frågor. Broschyrenhar är ett mermanom

ochinvändningarsvenska. Bl.a. vissa vanligade densätt än tas upp
polisen.redan tillsittbemöts, den vittnet sig hat.ex. att sagtanser

också domaren enligt lagBroschyren upplyser är atttvungenattom
dennakan straffas ochden inte talar sanningerinra attattom som

talamisstänks viljapå förhandpåminnelse inte innebär vittnetatt
osarming. "

för inställelsenErsättning

särskildmedel enligtVittnen till ersättning statligahar taxa.rätt enav
tvåtimmarsperiodpåbörjaduppgår till 40 danska krErsättningen per

bortamåsteskyldighet vittnavittnet med anledning sin att varasom av
utgifter ellerhar haftOm vittnetfrån hemmet, dock minst 80 kr.

beslutakanstandardersättningenförlorat inkomst överstiger rättensom
dokumen-förlust måsteSådanskall få ytterligare ersättning.vittnetatt
sedvanligaenligtvittnet. Kostnader för ersätts statensteras resorav

Även hotellkost-3 kilometer.till domstolen överstigittaxor om resan
hotell.påvittnet tvingasnader kan övernattaersättas om
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Finland

riktadeBrott vittnenmot

gärningbestämmelsefinns finsk ingen särskildDet i görrätt som en
Strafflagensvittne.straffbar för den riktar sigenbart mot ettatt

och olaga hotmisshandel, s.k. nödgandeallmänna bestämmelser om
till riksdagen medpropositionemellertid tillämpas. I regeringenskan

rättskipning,brottstadgandenaförslag till revidering motomav
föreslås6/ 1997sexualbrottmyndigheter allmän ordningoch samt om

försökerhindrar ellermed våld eller hotden orättmätigtatt som
begåbegår eller hotarvittne, ellerhindra någon sig attatt yttra som

iskall förgrund vad hanvåld någon övergreppyttrat,mot av
år.eller fängelse i högsträttssak dömas till böter tre

Vittnesskydd

kanEtt vittneenligt finsk lag.möjligt vittnaDet inteär anonymtatt
vittnetfrånvaro det kanemellertid höras i attantasparts avomen

sakenvad hankommer talarädsla eller orsak inte vetatt omomannan
förvillaförsökerunder förhöret elleravbryter vittneteller partenom

honom.

Behandling vittnenav

åtskildahållasvittnen skallfinns inga tvingandeDet attnormer om
irättegångEnligt lagentilltalade eller andrafrån den ompersoner.

domstolenstadgasoktober 1997brottmål trädde i kraft den l attsom
nås såvittnen kanuppgifter hurmeddelasskall lämpligt attsätt om

personuppgif-domstolen. Vittnenskalla vittnena tilldet blir lättare att
delgivningmedsambandonödan ibör dock meddelas i avter

stödpersonfåför vittnetstämningsansökan. Någon möjlighet att en
förordnad finns inte.

Information till vittnen

för vittnenmöjligtjustitieministeriet,finskaenligt detDet är,
vittna.det innebärfå information vad attatt om
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för inställelsenErsättning

förundersök-ellerMálsägande och vittnen åberopas åklagarensom av
tvistemål, pâ förordnan-ningsmyndigheten i något måleller, änannat

medel för sintill ersättning statligade domstolen har rätt avav
kostnader för ochför nödvändigainställelse. Ersättning resages

uppehälleförförlust. Kostnadernauppehälle för ekonomisksamt
för statstjänste-det gälleromfattar dagtraktamente motsvarande som

Logikostnader dock högstlogikostnader.och ersättning för ersättsman
tjänstekollektivavtalet.enligt det statligamed den ersättning gällersom

betalningbefogadförlust förlorad inkomst,Som ekonomisk avanses
materiellellertill hem- eller barnskötarelön till vikarie eller annan
domstol.inställt sig vidgrund hanförlust vittnet lider attavsom

Förskott kanmark dygn.till 200 finskaBeloppet maximeratär per
uppehälle.fall Denoch i vissaerhållas för kostnaderna för resa

vidordförandetill vittnet bestämsslutliga ersättningen rättensav
förhandlingen.

Norge

riktade vittnenBrott mot

justskyddarstraffregel i norsksärskildfinns inte någon rättDet som
emellertidtrakasserierochvåldvittnen hot och liknande. Hot, ärmot

lagbestärnmelserna.straffrättsligastraffbart enligt de allmänna

Vittnesskydd

också itilltalade harDeni Norge.Vittnen får inte anonymavara
grunddet finnsvittnesförhören. Omvidallmänhet atträtt närvaraatt

sanningen,berättaoförbehâllsarnt kommerintebefara vittnet attatt om
emellertid beslutanärvarande, kantilltalade ellerden rättenärannan

tilltalades ellerförhöret skall ske i den utevaro.att personsannan
och detskydda vittnen ärdock intehuvudsakliga syfteRegelns är att

salen underlämnatvingasfall den tilltaladeendast i speciella attsom
år ellerfyllt 14inte hargäller vittnenvittnesförhör. När detett som
utanföremellertidförhöretförståndshandikappade kanär tas uppsom

s.k. sedlighets-främst imöjlighet gällerhuvudförhandlingen. Denna
mål.
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Behandling vittnenav

Omför vittnen.särskiltdomstolar har inte någotflesta väntrumDe ett
emellertidavskildhet ordnarienskilda faller villvittne i det vänta

tilltalade innanträffa denvittnet slipperdomstolen detta så att
hålls.vittnesförhöret

offentliga"ledsagere tillsighar ha medVittnen rätt att en
ingendock ledsagerenförhandlingen harförhandlingar. Under annan

enligttill ersättningharåhörare. Ledsagerenfunktion rättän som
ellersjukdomgrund ålder,påregler vittnen vittnet avomsomsamma

utanförVid förhörledsagere. rätten,behöver åtföljashandikapp av en
dörrar harstängdaförhandlingar inomeller vidpolisen,host.ex.

Föräldrar ellernågon ledsagare.med sighavittnet inte rätt att
iår har dock ävenunder 16 närvaramotsvarande till barn rätt att

dessa fall.
vissa andraochsedlighetenbrottMålsäganden i mål motsom avser

betaladmedeloffentligabiträdasharbrottangivna rätt att av en av
advokat.

kommuni-allmänna300 km medhar längreVittnen änresaensom
behövermåste företas sättkationsmedel eller 50 km annatresanom

lagmansrättenvid underrätt. I ärvittnasig förinte inställa att
vittnet antingenfall hörsdessade dubbla. Igränserna genom

eller viahan bordornsagadomstol inombevisupptagning vid den vars
bildtelefon.med hjälpskekantelefon. Telefonförhöret även av

tillInformation vittnen

deinformerarochrettsbetjentenden s.k.lagmansrettenI emottar
ordningmotsvarandeNågondomstolen.inställer sig vidvittnen som

förvägemellertid iinformerasVittnenfinns vid underrätterna.inte av
polisen eller åklagaren.antingen

för inställelsenErsättning

allmännatill ersättningdomstolen hartillkallats rättVittnen avsom
förreglementemed detenlighetiförErsättningenmedel. utgesresor

förlorarvittnetområdet. Omstatligadetgällerinrikes resor som
ersättningvittnettillerkännapå inställelse kanekonomiskt sin rätten

omfattningi denarbetsförtjänstförloradutgifter ochför ansessom
rimlig.
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1988-1994. Hela landet. 143

Figur-förteckning

Brottsofferlagstiftningens huvudparter 4tre

Brottsofferorganisationens plats i arbetsmodellen. l 16



Bilaga 8 4371998:40SOU

Del I

Inledning





439Bilaga 81998:40sou .

Utgångspunkter

Bakgrund

brottsoffren i Eu-1980-talet blevallt underframförUnder 1970-talet och
myndigheter,statligafrån regeringar,föremål intresseför starktettropa

mångalikartad iutvecklingenforskare, ochmedia ochorganisationer, var
iblandbrukar1995. Detvärlden Akerströmdelarländer i andra sesav

kvinnorörelse seinternationellfrån växanderesultat kravett ensom av
Greenberg"offerrörelse"specifik1992, ellerSOU 1990:92; Busht.ex. en

så-bidragit,faktorerrad andrasannolikt harRuback 1992, 3, enmens.
socialpolitik ochåtstramadgenerelltstraffsystem,förändratett ensom

brottspreventivt arbe-imedverkanallmänhetensbehovmyndigheternas av
te.

brottsofferrörelsenbrottsofferlagstiftningenförhållande s.k. ärtill denI
besva-förslag,initiativ,organisationerbåde orsak och verkan. Dess tar ger

brottsoffer. Menfrågorpåtryckningar i rörremisser och utövar somrar
för-stödochinsyninflytande,beviljat den medel,samtidigt har staten som

brottsofferjourernasidanverka. Vidförutsättningarbättrat deras att om
brottsoff-iochmed intressenprofessionellaframträder vissa engagemang

verk-bedriverellermålsägandebiträdensåsom anlitasjurister som somren,
verksamhet.sådanutvärderarbrottsoffer eller destöd församheter till som

viktimologinz,forskningsdisciplin,utvecklatsdetSamtidigt har omen ny
Åkerström 1995,översiktreaktioneroch sebrottsoffrens situation somav

Brottsofferfonden.ekonomiskt bl.a.i Sverige stöds av

framväxtbrottsofferlagstiftningens ärtillbidragitaktörEn somannan
haftemellertidområdet harframgångar de legalakvinnorörelsen. Dess

våldvilketenligtperspektiv,feministiska motförtveeggade följder det
samhället ochimaktstrukturenpatriarkalauttryck för denkvinnor är ett

internatio-skärptskvinnomisshandellagstiftningenfamiljen. Sedan mot
Bushproblemdeñnitionenkontrollenförloratnellt har kvinnorörelsen över

socialtjänstenochrättsväsendetpolisen,visarUndersökningar1992. att
famil-dysfunktionellaochpå avvikandealltframför mäntillämpar lagarna

ifrågasätts.familjen"normala"och densamhällsstrukturenjer utan att
detkvinnorörelsen iförpyrrhussegerockså varitFramgångarna har av-en

kvinnanbildenförstärka ettkommitlagstiftningenseendet, somatt avatt

skullkonsekvensensförl brottsofferföreningariblandkallasBrottsofferjourer men
verk-för helabrottsofferjourerbeteckningenanvändagenomgåendekommer jag att

opinionnsbild-ochkontaktverksamhetinfonnation,såväl stödakutdvs.samheten, som
ning

Mendel-1962redanintroducerades2 engelska formviktimologi i dessBegreppet av
6.1992,Ruback1963 Greenbergsohn s.
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offer i behov beskydd, föri stället betrakta henne självstän-attav som en
dig individ tillmed integritet ibid.. Det faktum misshandel ochrätt att
överträdelse åtalbesöksförbud faller under allmänt innebär t.ex. attav
brottsoffret föri princip inte själv kan bestämma formen och styrkan i
samhällets ingripanden och reaktioner.

års gångenI 1987 budgetproposition presenterades i Sverige för första ett
målsägandebiträ-s.k. Brottsofferprogam, bl.a. besöksförbud,togsom upp

skadestånd förhållande-den, och brottsofferjourer. förslag har sedanDessa
vis snabbt materialiserats i lagstiftning, rekommendationer och stimulans-
åtgärder, främstvilkas huvuddrag här skall redovisas mycket summariskt,

basis lagstift-uppgifter regeringens direktiv utvärdering avav ur om
ningen dir. 1995:94.

målsägande målVid halvårsskiftet sexualbrott-1988 infördes för irätt om
våldtäktsoffer få utvidgades dennajuridiskt biträde. 1991Art.ex. att ett-

brottsbalken,möjlighet till dem drabbats brott enligt 3 och 4 kap.som av
Målsägandebiträdet,på rånbrottvilka fängelse följa, ibid. 6.kan samt s.

stöd och hjälpvanligen advokat eller jurist, skall lämnaärsom annanen
bistå anspråk. april 1994 kan den,och med föra talan enskilt Sedanatt om

få målsägandebiträde brottets ka-ha starkt behov det, oavsettsom anses av
i straffska-raktär, förekommer i brottsbalken och fängelse finnsbrottetom

lan.

"framför allt kvinnorförföljs trakasseras,För skydda ochatt personer som
infördes denibid. 9 lför misshandel och andra övergrepp"utsättssom s.

någon kommerjuli 1988 lagen besöksförbud. Om det finns risk för attom
begå kanbrott förfölja eller allvarligt trakasseraatt mot, personen annan

elleråklagaren följa efterutfärda förbud honom eller henne besöka,attmot
år kankontakta Besöksförbudet gäller högstden aktuella ett menpersonen.

såår ocksåförlängas med högst i kan utvidgas,Det attett taget. personen
uppehålla bostad ellerförbjuds den skyddadessig i närhetenatt t.ex. ar-av

besöksför-Båda beslutbetsplats. helst begärakan när att ettparter omsom
åklagaren.bud förbudtingsrätten eller meddelat hävsprövas att ett avav

besöksförbudför överträdelseDen april 1990 höjdes maximistraffetl av
Överträdelser allmäntfrån månaders år. lades underfängelse till ettsex

åtal. häkta den brötdet blev möjligtLagändringen innebar motatt att som
utfärdat besöksförbud.

från förenskilda få ersättningEnligt brottsskadelagen kan staten person-
1988 kanförmögenhetsskada. Sedanochskada och i vissa fall sakskada

tillfogats brottfå lidande debrottsoffer ersättning föräven motgenomsom
brott.ofredande innebärden personliga friheten eller annat somgenom

skadestånd. Samtidigtfåmöjligheternajuli 1994 förenkladesDen l att ut
brottsoffrens rättighe-skall "främjaBrottsoffermyndigheten,inrättades som
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och bevaka deras behovter och intressen", och Brottsofferfond,en som an-
vänds för stöda forskning och förmånatt verksamhet till för brotts-annan
offer. Den finansieras huvudsakligen alla döms försenare attgenom som
brott där fängelse ingår i straffskalan sedan måsteden l juli 1994 betala in
300 kronor till fonden, vilket under 1995 i genomsnitt 750.000/månadgav
Brottsoffermyndigheten 1995, 29. Bland övriga åtgärder till skydd förs.
brottsoffer kan möjlighetennämnas till livvaktsskydd i vissa fall lånoch av
trygghetsutrustning s.k. larmpaket för den känner sig hotad, fun-som som
nits sedan halvårsskiftet 1992, möjligheten skydda uppgiftersamt att om
vittnen målsäganden,och och informera brottsoffer gärningsmän-att om

permissioner och utskrivning från anstalt.nens

Regeringen beslutade den 15 juni 1995 åtgärderde påvidtagitsatt som
brottsofferområdet under den tioårsperioden skulle utvärderas ochsenaste
uppdrog särskild utredare analysera deras samlade effekter och huratten
regelsystemets tillämpats på myndighetsnivå behovetövervägasamt av
förändringar dir. 1995:94. Föreliggande del dennautgörrapport en av
Brottsofferutredning och särskilt fasta enskilda upplevelsertar personers
och erfarenheter målsägandebiträden och besöksförbud, framför allt iav
egenskap /potentiella/ brottsoffer, också föremåleventuella förav men som
besöksförbud. månI den det varit aktuellt för intervjupersonerna har jag

inhämtatäven synpunkter övriga åtgärder för såsombrottsoffer, larmpa-
Ävenket, Stödperson brottsofferjour skadestånd.och intervjuperso-genom

erfarenheter med rättsväsendet,mötet och hur de aktuella delarnanernas av
brottsofferlagstiftningen praktiskt hanteras åklagarepolis, och tings-av av

berörs.rätter, Tyngdpunkten ligger frågorvid besöksförbud,rörsom som
måste betraktas den omfattande åtgärdenoch ingripande inommestsom
denna lagar.grupp av

Brottsojjferlagstijftningens arbetsmodellparter en-

principI regleras tvister mellan enskilda inom civilrätten, förhål-medan
landet mellan och enskilda bryter lagen hanterasstaten motsom genom
straffrätten. Men under de årentio har brottsoffren, i Sverige lik-senaste

mångai andra länder, också fått framskjuten plats inom kriminal-som en
politiken och straffrätten. Det brukar förklaras framväxten organisa-av av
tioner företräder brottsoffer brottsofferjourer, kvinnojourer och derassom
riksorganisationer. ocksåMen forskning ändradoch kriminalpolitik,en

framhäver påföljders betydelse straff rehabilitering ochänsom som mer
återanpassning, har del i denna allmänna omsvängning.

Den nuvarande brottsofferlagstiftningen föruttryck kriminal-är ett en ny
politik, frångåvill fokusering gärningsmannen och eftersträvarsom en av

återskapa balans förhållandeti mellanatt brottslingen och brottsoffreten
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två antagonistiska Greenberg Ruback 1992, 4.3 Retorikenpartersom s.
brottsoffer riskerar dock dölja monopol definieraattom att statens att

vad brott och offerär i lagens åtalamening, liksomärsom attvem som
och bestraffa, förblir orubbat. måsteDessutom rättsväsendet fortsätta att
respektera rättigheter hos dem åtaladeäven misstänkta, och dömdaärsom
för brott.

Brottsofferlagstiftningen har syftat till förstärka brottsoffrens position iatt
förhållande till gärningsmännen så tydligtsägaatt staten att targenom mer
parti för förra.de Den tankemodell präglat rad statliga utredningarsom en
och propositioner under år t.ex.Våld och Brottsojjfer, SOU 1990:92senare
omfattar därför implicit I denna kommer jag behandlaparter.tre rapport att
dessa ömseisidigt relaterade till och interagerande med varand-parter som
ra.

gärningsman --b--9 rättsväsendet

a c

brottsoiá
Figur Brottsofferlagstiftningens huvudpartertre

Varje relation bådekan formen allians den tredjeta gentemot parten,av
och konflikt två beståbara berör och kan i denparterna, atten som av som

åsamkar den andra förlust eller kompensation.medger Ipartenena en en
denna figur betecknar därför såväla brottet eventuella ochmot-som
skyddsåtgärder och kompensationskrav från såvälbrottsoffret; b straffet

eventuella kompensatoriska frånoch rehabiliterande insatser statensom
gärningsmannen; medan handlar brottsoff-c kravgentemot statensom

medverkan i liksom de krav kompensationrättsprocessen,rens senares
frånoch skydd staten.

förenkladEn bild brottmål begår brottgärningsmanärett att ett motav en
offer varpåa-, straffar före-gärningsmannen b-. Men förett staten att

bygga fortsatt vård-brottslighet ocksåhar traditionellt tagit visststaten ett
och ocksårehabiliteringsansvar för de dömda b+. Staten har krävt viss

frånmedverkan brottsoffrens sida i den i formrättsliga processen av an-

3 VåldskommissionensSe slutbetänkande: officiella kriminalpolitiskat.ex. samman-
hang kan idag höra brottsoffren glömdes förbort i den vällovliga kampenatt attman
förbättra villkoren för lagöverträdarna. Detta inte Man inte glömma bortkanär sant.
något på."aldrig SOUhar tänkt 1990:92, 133.som man
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bevaka ochbrottspreventionen,vittnesmålmålningar, och i att t.ex.genom
försäkra sin egendom c-.

legitimera ochvaritharAvsikten med brottsofferlagstiftningen garante-att
skade-i formbrottslingenbrottsoffrets kompensationskrav dels avra

ekonomiskt, juri-ökatstånd på i formförbud delsoch a+, ettstaten av
Genombeskydd c+.konkretdiskt socialt ansvarstagandeoch att sta-samt

uppståttproblemskador ochpå förtagit sig ökat pga.ten ett somansvar
skallenskilda skuldgärningsmannens poängteras,brottet, samtidigt som

få moraliskockså slags upprät-brottsoffret inte bara kompenseras ettutan
bådeförhållande tillposition ialltså brottsoffrensstärkatelse. Syftet är att

sinaförstärktsamtidigt harrättsväsende. Mengärningsmän och staten egna
ibrottsoffer medverkar rättsprocessen,åstadkommaförutsättningar attatt

gärningsmännen.skärpt sin kontrolloch över

Såstraff.fått motiveraibland strängarebrottsoffren har ta-Medkänsla med
kri-mellan human"intressemotsättningVåldskommissionenlade enenom

"gärningsman-eftersombrottsoffren",hjälpaviljaminalpolitik och atten
detf.,133 även1990:92,förlust" SOUoffretsvinst är omsoms.nens

straffas.gärningsmannenoffret vinnergälla, dvs.skulle attattmotsatta
bara di-kriminalpolitiken inteibrottsoffrenfårDärmed fokuseringen av

respektiveatill gärningsmännenrelationbrottsoffrensrekta effekter för
b.gärningsmannenåtgärderockså för rättsväsendetsc, motstaten utan

verkställsdetfår straff,sittgärningsmannen ävenVetskapen avatt omom
offrets förlust. Iförkompensationibland utgörarättsapparat, enansesen

slagsDärmed skerfrån hämnas.självavstår brottsoffretgengäld ettatt
enskilda.mellanskuldförhållandeochkonflikter"församhälleligande" av

förutominnebär,straffsystemetförändring attdecenniernasDe senaste av
proportion tillipliktaskallgärningsmannenåterinförts,straffbegreppet att

Även"straffvärde".4bestämttilldelassin skuld, varför varje brott ett om
antagandetstorlek, harskuldensdefinierarfortfarandedet är omstaten som

motiv.straffas använtsgärningsmännenbrottsoffrens intresse somattav

konstrueratslänkarharstraffsystemetförändringenParallellt med nyaav
kollektivt,delsskerbrottsoffer. Detoch t.ex.gärningsmandirekt mellan

för brott,domvarjemedföljerBrottsofferfondenavgift tillattgenom en
medling,i formindividuellt,delsstraffskalan,fängelse finns i t.ex.där av

kanVästländerandra4 ochSverigestraffsystemet iförändringar manBakom dessa av beskriver.19941887Nietzschematematik","vedergällningensdet slags somana Straff utkrävs ibyte.köp ochbakomrättsprincipernastraffets idé tillhärleder gen-Han
tillavstår fordransinåsamkat sitt offer, vilket statenbrottslingenskadagäld för den

njutningenNietzscheenligt ärnågot straffet, vilketfå positivtvillkor själv avutatt av
kompensa-alltså fungeraskullegrymhetutövandefå plåga. legitimtEtt som enatt av Bill-hämnd. Se ävenkravetdärmed utsläcka t.ex.lidit, ochskadation för den man -

1995.ström
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förlikning eller olika slags konfrontationer mellan enskilda skade-parterna,
stånd i särskilda fall besöksförbud.samt-

Den skisserade modellen analytisk och innebärär givetvis rad förenk-en
lingar verkligheten. "Staten" samlingsbeteckningär för flera sinse-av en
mellan relativt självständiga enheter, här framför allt inom rättsväsendet,
såsom domstolar, åklagarväsende, polis, departement riksdag ochsamt re-
gering i egenskap lagstiftare. De andra i mång-likaärparternaav systemet
facetterade, samtidigt de i verkligheten inte klart frånkan skiljassom var-
andra. återfinnsI praktiken brottsoffer och gärningsmän ofta inom sammaÅkerströmt.ex. 1995, 15 Fattah 1992 och kan iblandgrupper t.0.m.s.

individer, tvånär misshandlar varandra ivara samma ettsom personer
slagsmål. En dom kan då i realiteten innebära brottsoffer be-t.ex. att ett
straffas, och gärningsman får skadestånd. långt ifrånVidare finns deten
alltid identiñerbara offer för de brott begås, och det finns denärsom svarar

Ändåinte alltid den föreställningen. funnitgängse har jag modellenmot
användbar för strukturering frågor,de denna utvärderingen av som avser

besvara.att

Avsikten målsägandebiträdenmed sådantbrottsoffer stöd iär att ettge
rättsprocessen deras position förhållandestärks framför iallt tillatt rättsvä-
sendet. Brottsoffret skall komma bättre förberedd rättegången fåtill och
hjälp utveckla såväl sin berättelse sina intressen. Samtidigt förvän-att som

målsäganden fungera bättre itas och därmed stärka domstolarnasrätten
förutsättningar utföra sitt Dåarbete. brottsoffrets framförintressen alltatt
uttrycks i skadeståndenskilt målsägandebiträdet ocksåhartermer bety-av
delse för styrkerelationen mellan brottsoffer och gärningsman. Eftersom

i praktiken också driver in skadestånden frånstaten gärningsmännen har
målsägandebiträdet indirekt effekt förhållandet mellan rättsväsendeten
och gärningsmannen.

Besöksförbud innebär direkt ingrepp i samtliga relationer. detFörett tre
första sådantdetär frågamestadels med rättsligt beslut be-att ettsom om
fästa brytning i relation tvåmellan den ärparter,en en varav ena
potentiell gärningsman och den andra potentiellt brottsoffer. Därmed
kan i vissa fall indefinieringen i dessa två roller föregripas, dvs. ske utan
föregående dom, eller och generaliseras, dvs. utvidgas utöverpermanentas
det speciella brott gärningsmannen tidigare dömts för gentemotsom
brottsoffret.

När besöksförbud har meddelats förändrar ocksådet rättsväsendets relation
såvältill gärningsman brottsoffer. fåDet skyddhar rätt ävenattsom senare

försök till kontakt och förväntas anmäla överträdelser och med-gentemot
verka i utredningen dem. Gärningsmannen å sin sida finner handling-attav

inte kriminella, för hans ellerär hennes del brott,utgörar som annars nu
kan åtalleda till och straff och ibland också till häktning.som
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Disposition

återstodenI denna inledande del redovisas undersökningensav empiriska
underlag och metod. Rapporten består i övrigt, utöver avslutande dis-en
kussion, två delar framför allt bygger intervjuerav och i viss månsom
aktmaterial och till övervägande del har formen kvalitativ analys.av en

Del besöksförbudet,ägnas involverar hela triaden rättsväsendetsom -och potentiella gärningsmän och brottsoffer. åtgärdenHur besöksförbud
utvecklats de första årennio enligt officiell statistik och enligt studieen av

lokalt åklagardistriktett redovisas i inledande kapitel 3. Därefterett be-
handlas den sökandes relationer till och rädsla för den, för vilken besöks-
förbud önskas, liksom förekomsten frånstöd övriga i omgiv-av personer
ningen, såsom och anhörigavänner kapitel Sedan4. följer kapi-grannar,
tel behandlar interaktionen mellan isom avsnitt. Det förstaparterna tre

formerna förtar de trakasserier, deupp sökande velat skydda sigsom mot
besöksförbud; det andra beskriver åtgärdergenom de de vidtagit på egen

hand för förhindra kontaktförsökatt och skydda sig brott och ofredan-mot
den. Därefter och tolkas relationer konfliktpro-summeras parternas som en

där inte bara barn, integritet,cess, liv och heder står spel,gemensamma
också rättsliga utlåtandenutan och domar det handlar inte bara skyddom-och restriktioner också fåutan rätt.attom

Frågan hur intervjupersonerna fått information besöksförbud,om hurom
deras ansökan behandlats, hur de på åklagarens beslutsamt ochreagerat
den andreas reaktioner på meddelat besöksförbud för kapitelär temat
överträdelsemas förekomst och karaktär och huruvida de anmäls och beiv-

föremålär för kapitel 7. Barnensras ett situation i familjer där be-separat
söksförbud aktualiserats behandlas i kapitel Del avrundas och summe-

med kapitel samtidigt diskuterarras besöksförbudets olika funktio-som
varvid återknyterjag till denner, presenterade modellen.ovan

Del Ill behandlar brottsoffrets medmöte rättsväsendet påmed tonvikt
målsägandebiträdets funktion. Den inleds emellertid med redovisningen av
intervjupersonemas med polisenmöten och erfarenheter olika stödfor-av

för brottsoffer kapitel 10. I Kapitel ll behandlasmer brottsoffrens erfa-
renheter målsägandebiträdens insatser och funktion: vadav sigväntatman

dem och vad de faktiskt betydde.av I diskussionskapitelattman anser ett
2 relateras dessa olika former samhälleligt stöd för brottsofferav mot

målsägandebiträdetsvarandra, placering i arbetsmodellen funktio-utreds,
diskuteras, och några problem intervjupersonernanerna berättatsom om

lyfts fram.

Sista delen består endast kapitel 13, innehåller någraett avslutan-av som
de reflexioner möjliga alternativ eller komplement till besöksförbudom
och målsägandebiträden.
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Metod och material

intervjuer.ochdokumentframför alltUnderlaget till denna ärrapport
erfarenhetmedenskildaligger på intervjuerTyngdpunkten avpersonerav

beslutfemtiotaltillDärtill har underlagetbrottsofferlagstiftningen. ett om
fonner. Jagolikasammanställts igåtts ochbesöksförbud igenom noggrant

besöksförbuds-i150 beslutockså statistisk bearbetninghar gjort viss aven
Lund,åklagarmyndigheten iMalmö,vid första åklagarkammaren iärenden

tillhandahållitsriksnivå,statistikvilken kunnat jämföras med avsom
Rikspolisstyrelsens statistikenhet i Kiruna.

Intervjuer

fyradessa utgörgenomförts för AvTotalt intervjuer har rapporten.arton
åklagarmyndighet,polisen,förbandade intervjuer med representanter en

fjortonövriga ärkriminalvårdsanstalt; debrottsofferjour respektiveen en
lagstift-erfarenheterpersonligamedintervjuer med enskilda avpersoner

Intervjutillfällenabesöksförbud.målsägandebiträde och/ellerningen om
Någ-1997.1996 julijuliperiodenfördelade underhar varit relativt jämnt -

1997.i juliföljdes telefonkontaktförstade intervjuerna upp genomra av

Kontaktvägar

Tvåkanaler.olikai kontakt med intervjupersonernaJag har kommit genom
anslutningimedkontaktjagStångbyanstalten. Enintervjuade jag tog

medkontaktjagfickEnrättegångar Lunds tingsrätt.vidtill observation av
efterhennetilljag skrevbesvarade brevbekant. En genom-ettgenom en

förmedladesTvå kontaktergång Lunds tingsrätt.domar vid genomav
förfrågannåttövriga sju har jagLund.Brottsofferjouren i De omgenom en

perio-undertill demintervjuundersökning,medverkan i sänts ut somsom
förstabesöksförbudrörandemeddelats beslutfebruari-juli 1997den av

åklagarkammaren Malmö.i

besöksförbud harsöktenskildanå medkontaktförsökFlera andra att som
juliiredanförfrågan polisen,tillallmänå misslyckats. Enandra sidan som

föremålellersöktefrån mig till dembrev1996 ombads lämna varett som
jagfickhelleralls. Interesultatingetbesöksförbudför ansökan gavom

kontak-jagkvinnojourdenintervjupersonerkontakt med relevanta genom
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tade. Ett antal brev från mig till enskilda, föreföll särskilt intressantasom
intervjua med hänvisning åklagarmyndighetentill deras akter hosatt re-

spektive tingsrätten förblev påobesvarade. fall fickI jag ganskaett ett
omständligt medsätt hjälp målsägandebiträde och socialförvaltningav
kontakt med jag frånvelat intervjua, hon uteblevgärnaen person men
överenskommet för intervju och hade däreftermöte bytt telefonnum-strax

så jag inte längre nåkunde ocksåhenne. har bettJag inter-attmer ett par
vjupersoner fråga bekanta de berättat haft besöksförbud, deom, som om
kunde ringa mig för eventuell intervju, något. stå-det lett till Enutan atten

förfråganende hos den lokala tingsrätten de ville informera mig närom
mål målsägandebiträdedär förordnat skulle misslyckades. in-Jagvar upp
formerades vid totalt tillfällen, målenvid kunde jag inte närvara,tre ett av
vid deltog målsägandeninte avråddesjälv och biträde mighansett annat
från kontakt. Vid tillfälle fungerade emellertid informationen ochatt ta ett
jag fick också kontakt målsäganden påmed sedan ställde in-som upp en
tervju.

åklagarkammarenFörsta i Malmö har varit mig behjälplig med tillsam-att
med beslut avslag likaväl såvälbifall besöksförbud tillmans som om- -

den sökande föremålet frånför ansökan sända brev mig medutsom en
förfrågan ifråga kunde tänka sig medverka till intervju.attom personen en
Totalt sådana58 brev sändes månaderunder 1997, och hardessaut avsex
alltså åttonde resulterat i intervju; ytterligare fyllde i vissavart en en person
uppgifter meddelade hon inte låtaville sig intervjuas.attmen

lågaDen svarskvoten bekräftar tidigt enkät sannoliktantagandeett att en
hade mycket resultat på grund bortfall. Eftersom degett ett magert stortav

skyddas besöksförbud inte registreras och deras adress ochsom avses av
telefonnummer ocksåinte på beslutsdokumenten skulle det haens anges
varit alltför tidsödande arbete identitet och adress i tillräck-ett utrönaatt ett
ligt antal ärenden för enkät anspråk på förmed representativatten vara
landet.

intervjupersoner

lågaDen andelen jakande på förfrågningarna medverkan i inter-svar om
vjuundersökningen innebär tillsammans begränsademed det mycket an--
talet intervjupersoner de till i denna inte kankommer talsatt rapportsom-

representativa för den aktuella regionen. inte otänk-Det ärantas vara ens
någotbart de i avseende besvikna lagstiftningen eller rättsvä-äratt som

sendets behandling deras ärende in-benägna ställaär attav mer upp en
tervju, och det rimligt de valt det inte tillhör deär göraatt anta att attsom

rädda eller skygga eller de minst verbala.mest
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ändå olikartadebreda ochintervjupersonernaTillsammans representerar
kommiturvaletharbrottsofferlagstiftningen. Dessutomerfarenheter attav

liksomålder nationelltbli relativt varierat beträffande kön, och ursprung,
påver-ansökan ochde situationer föranlettbeträffande och relationer som

fjortondebesöksförbud eller avslagits. Fyra ärkat huruvida beviljats av
år flestaåldrarna och 69 deinvandrare och varierar mellan 27män, ärtre -

medelålder.dock i lägrevar

erfarenheterderasTabell eventuella barnIntervjupersonernas kön, samtmotpart, av
olika delar brottsofferlagstiftningen.5av

skadestånd barn/gem.målsäg.bitr.Kön/nr. besöksförb. den andre övrigt
X-gem.tilldömtsförordnatKl f.sambo överträd.skyddad

tilldömtsförordnatK2 okänd
Xsökt/föremålK3 vän

tilldömtsförordnatskyddad f.sambo överträd.K4
XK5 fadernskyddad prövn.tr
XK6 skyddad pojkvän prövn.tr

X-gem.överträd.K7 skyddad f.sambo
X-gem.förordnatK8 sökt f.sambo prövn.tr
X-gem.tilldömtsförordnatK9 skyddad f.sambo övertr.

Xdömtsdömd missh.K10 meddelad okänd
i Xsökt/föremålMl vän

M2 fadernsökt
X-gem.dömtssvarandedömd missh.M3 meddelad f.sambo

dömtssvarandeM4 sambo dömd missh.

Även fått besöks-bordeansökanenligtbeträffande relationen till den, som
besöksförbudsfallende tolvhälftenförbud urvalet ganska varierat. Iär av

före dettaskyddden sökande begärtden andre, dvs. den mot, ensomvar
kontrahenternahadesambo, och i alla dessa fall utom ett gemensamma

5 godtyckligtför kvinnaför eller Kbetecknas med MIntervjupersonerna samt ettman
besöksför-haftbesöksförbudHuvuderfarenhetenvalt att mansomangesavnummer.
betecknatsbarabesöksförbud. Demeddelatsbud, dvs. respektivevarit skyddad somav besöksförbudansökaninvolverade i"föremål" varitmed "sökt" respektive har omen
ärendei rö-intervjupersonenshär betecknaravslagits. "Den andre", motpartsomsom betecknasförordnatmål målsägandebiträde varitbesöksförbud och/eller i därrande
betecknassambo"åtgärden. "f.föregått Sompersonlig relation"okänd" ingennärsom avsla-besöksförbuderfarenheter"övrigt"tidigare make. I kolumnen attäven avanges

respek-besöksförbudöverträdelseåtal förväcktsgits eller tingsrätten,prövats att avav
målsägandebiträdeErfarenhetenmisshandel den andre.förtive själv ha dömtsatt avav målisvarandevaritsådant för sig ellerförordnat ettkan ha haftvarit attettatt manman

skadestånd kansådant biträde. Erfarenhetenmålsäganden attdär haft manvaraett av
betala"dömts"skadestånd respektivei"tilldömts", medgivits attdvs. rätten, att en-man

varpå dessamed X,Minderåriga i familjenskadestånd. barnskilt varomangesanges
ej.ellerförälder till de barnen,andreden"gem." dvs. är egnaomgemensamma
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barn. tvåI fall det i trettioårsåldern ansöktvar deraspersoner attsom om
respektive fäder skulle få besöksförbud. I fall det två tidigareett vän-var

ömsesidigt sökt besöksförbud förner, som varandra, och slutligen detvar
intervjuperson hade meddelats besöksförbuden myndig-som gentemot en

hetsperson, hävdade hon anklagat och hotatatt honom sedansom han ingri-
pit henne å tjänstensmot vägnar.

Av de fjorton intervjupersonerna hade sju deltagit i rättegångar och sex
hade erfarenhet målsägandebiträde, två män svarande, därav varav som
alltså målsägandebiträdet uppträtt Tillsammans hade intervju-motpart.som

tagit tjugoett olika beslut besöksförbud.personerna emot Tolv hadeom er-
farenhet ansökan besöksförbud.om Av dessa hadeav alla kvinnorsex
haft skydd tvåoch en och kvinna varit meddelade besöksför-av, man en
bud. Fyra hade varit föremål för någon ansökan besöksförbud.annans om
Totalt hade fått påavslag ansökan besöksförbud;sex dessa hadeom treav
begärt ärendets prövning överåklagare/tingsrätt. deAv beviljatsav sex som
besöksförbud hade två tidigare fått avslag och hade anmält överträdelsertre

besöksförbudet lett till åtal och dom. Tre intervjupersonerav hade haftsom
tillgång till larmpaket polisen.genom

Misshandel hade, enligt intervjupersonen och/eller enligt dom, förekommit
åttai fallen. fallI sade sig intervjupersonernatre kvinnorav ha blivit

misshandlade den andre, också dömts för Tvådet. intervjupersonerav som
män hade dömts för misshandel samboende ville inte själva be-av men
teckna sina handlingar så. Fyra intervjupersoner kvinnor sade de blivitatt
misshandlade det rubricerats såutan att rättsväsendet, dvs. detutan attav
lett åtaltill och fällande dom. En dessa hade i stället själv fällts för miss-av
handel den återståendeandre. De intervjupersonerna hadeav ansöktsex

besöksförbud efter långvariga trakasserier framförom allt verbal natur,av
oftaän med inslag skadegörelse, olaga intrångom och/eller hemfrids-av

brott.

Av de tolv haft erfarenhet ansökan om besöksförbud har tio min-som av
deråriga barn, i hälften dessa fall minst barn tillsammans med denettav

meddelats besöksförbud.som

Tillsammans hade alltså intervjupersonerna rad varierande erfarenheteren
brottsofferlagstiftningen, oftaoch hadeav flera olika slagssamma person

erfarenheter.

Utöver de beskrivna intervjupersonerna har jag gjort bandade inter-ovan
vjuer med fem tjänsteman: åklagare, två poliser, assistent viden en en
brottsofferjour, och inspektör fångvårdsanstalt.vid Dessa kallas i denen en
fortsatta vanligen "informanter" förtexten inte blandas med deatt samman
intervjupersoner varit involverade privatpersoner i ansökningarsom som
och beslut besöksförbud eller målsägandebiträde.om
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Genomförande och bearbetning intervjuernaav

intervjuguide.Intervjuerna har alla gjorts i samtalsform enligt s.k. Deten
frågeområdeninnebär behandlats under inter-jag bevakat antalatt att ett

låtit variera,vjun fonnuleringarna inbördes ordningjag och derasäven om
bi-sina ochoch jag intervjupersonen fritt utvecklaatt uppmuntrat att svar

frågatsådant direktdra med jag intesynpunkter och berättelser även om
efter, konkretisera sinajag försökt stimulera fördjupa ochdemsamt att att

telefonintervjuatsintervjupersoner har olika anledningarTresvar. perav
personligaoch intervjuats vidbandupptagning. övriga elva harDeutan

med bandspelare. Be-sammanträffanden, mestadels i deras bostäder och
frågorvissa brevträffande fyra dessa intervjupersoner följde jag perav upp

eller telefon tid efter intervjun.en

kvalitativt,Bandupptagningama skrivits ordagrant och analyseratshar ut
intervjuutskrif-gångervilket bland innebar jag upprepade läserannat att

i margina-ochtemanoch "kodade" dem anteckna begreppterna attgenom
varpå behandlinglerna, de olika intervjupersonernas temansammaav

sådan kvali-Resultatetställdes jämfördes och diskuterades. av ensamman,
något and-innehålleranalysentativt bearbetning blir i regel den skrivnaatt

intervjuguiden, vilketursprungligarubriker och kategorier den ärän enra
avsikterna med metoden.av

Ordval språkoch
får behovåterkommer ofta ikategorierNär vissa begrepp och text manen

tvådebenämningenkrångliga korrektarationalisera uttryck. Denatt avav
besöksförbud"meddelatsi besöksförbudsärende "denärettparterna som

beslutet bor-besöksförbud". Föreskyddasrespektive "den ettavsom avses
besöksförbud blienligt ansökande i stället skriva "den avsesman som om

form be-sådant", skydd irespektive "den ansökermeddelad ett avomsom
längdensöksförbud". alldeles för otympligt iDet skulle dock bli använ-att

Även något oegentligt kom-sådana alltsåda ibland kan blidettermer. om
sökande",för "denbesöksförbudjag beteckna den ansöktattmer som om
"föremåletblir justföremålet ansökan antingenvarvid för hans eller hennes

beslutdärMotsvarighetenför "den andre".ansökan", eller vanligare ett
beviljats besöks-eller "denfattats besöksförbud "den skyddade"är somom

andre"."denellerbesöksförbud"förbud", meddelatsrespektive "den som
eftersombesöksförbud",någon "haruttrycketförsökt undvikaJag har att

bäggedet faktiskt skulle kunna parterna.avse

enk-skriftspråket. citatenFörTalspråket annorlundaofta helt göraänär att
elimi-jagavsevärda förkortningar dem i detgjortlare läsa har jag attatt av
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de flesta "ju",nerat "liksom", "så", "om liksomsäger", upprepademan sat-
och ord, "jag, jag tyckerser t.ex. det fel, det såvidaär fel..."är inte upprep-ningen har uppenbar avsikt, i "han ringer ochen ringer och ringer".som

Jag har också dragit meningar och berättelser för begränsa cita-samman att
till det deten skall illustrera, varvid uteslutna delar markerats med /.../ i

Mellan sådanatexten. snedstreck döljer sig ofta också mina frågor,egna
"Vadt.ex. du med det", "Kan du exempel"menar eller "När händege

det", deras innehåll impliceras det fortsattaom citatet. Jag har ocksåav
för underlätta läsningenatt korrigerat ordföljder och vissa grammatiska fel.
Kursiveringar i citat betyder, inget intervjupersonenannatom attanges,
själv starkt betonat de markerade orden.

I avsikt omöjliggöra identifieringatt utelämnas alla Intervjuper-en namn.
betecknas med kön M respektivesonema K och framgårnummer som av

sammanställningen. Den enligt ansökan skall meddelas be-person, som
söksförbud avseende intervjupersonen, kallar jag genomgåen-nämntssom
de "den andre". Om intervjupersonen själv föremål förär ansökan be-om
söksförbud kan emellertid den sökande komma betecknas påatt samma
sätt. Aven i citaten har alltså respektive på dessa byttsnamn utpersoner

"den andre".mot Namn på barn, flickvännermän, liksom påetc. myn-
dighetspersoner har mostvarande sätt med "sonen", "f. frun",ersatts
"åklagaren" Detaljuppgifter avseende ålderetc. eller datum har för-t.ex.
vanskats lätt eller utelämnats "..."; bostadsorter genomgående medanges
X eller Y. Om innehållet i citat varit mycket specifikt, på grundt.ex. av yr-ke eller härkomst, har vissa delar utelämnats, under förutsättning deatt re-sulterande luckoma inte någonhar avgörande betydelse för sammanhanget.
I det fallet har uppgifterna fått stå kvar i lättförvanskadsenare form,men
och ibland då inte heller vilken intervjupersonerna det härrör från.anges av

Övrigt material

Vid rättegångar där målsägandebiträdetre förordnat jag närvarandevar var
åhörare/observatör och gjordesom systematiska anteckningar speciellt ommålsägandebiträdets målsägandensoch repliker. tvåI fallen hade jagav

möjlighet utveckla iakttagelsernaatt vid dessa observationer inter-genom
vjuer med målsägandena och kunde slutligen jämföra observationen och
intervjun med tingsrättens domar. ocksåJag har gått igenom domar vid
Lunds tingsrätt under första halvåret 1997.

För få bild beslutatt och beslutsunderlag i besöksförbudsärenden haren av
jag gått igenom samtliga 150 beslutsdokument årenavseende 1988-1996
vid Lunds åklagardistrikt och tagit del underlaget i 50 dessa beslut,av av
vilket alltså motsvarade tredje beslut. Det innebar genomgångvart 34en av
akter varierande omfattning. Uppgifterna sammanställdes iav 28 "fallbe-
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skrivningar", alltså relationshisto-i regel motsvarade slags rättsligsom en
ria. dennaI förunder-utelämnas i regel källhänvisningar till citatrapport ur
sökningsprotokoll domar, föroch de offentliga handlingar,är atttrots att ge
de inblandade fått.anonymitet likvärdig den intervjupersonernaen som

åklagarmyndighetensUrvalet Avsikteninte slumpmässigt.akterav varvar
måni fånga flestden det möjligt relationer föranlettdels deatt var somupp

beslut, vilket och/ellerofta innebar avslag, förlängningarupprepade ut-
vidgningar. på mellanTanken avslag visar diskrepansupprepadeattvar en
den åklagarmyndighetens förföljel-sökandes risken föroch bedömning av

påoch förekomsten särskiltförlängningar och utvidgningar visarattse, av
komplicerade samtliga dekonstellationer. ville jag undersökaDessutom
fall, där fanns hävts. Studietdet notering besöksförbudet hadeatt avom
dessa alltså består förhörspro-akter, grad polisanmälningar,i högsom av

ocksåmån migtokoll och förundersökningsprotokoll och i viss domar, gav
rela-förhållanden deras inbördesinblick i vilka levde,under parternaen

mellandiskrepansention, förekomsten tidigare brott och inte minstav
beskrivningar brotten.parternas av

tillhandahållit officiell statis-Rikspolisstyrelsens statistikenhet i Kiruna har
angående jämföra medtik besöksförbud, vilken jag kunnat samman-en

åklagarmyndighet.ställning uppgifter själv vid Lundsde jag inhämtatav
såväl underla-rådet fåttGenom Brottsförebyggande jag delBRA har av

statistiktill aktuelltidigare utvärderingar besöksförbudget om an-somom
kvin-misshandelmälningar överträdelser besöksförbud och avom av om

i relationer.näranor
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Beslut besöksförbud: statistikom m.m.

Frekvens, utveckling och berörda personer

Utvecklingen 1988-1996

Sedan lagen besöksförbud infördes den julil 1988 har årligenantaletom
meddelade besöksförbud stigit kraftigt och kontinuerligt.

Tabell Antalet beslut meddela besöksförbud 1988-1996i landetattom
År Antal beslut

1988 62
1989 170
1990 327
1991 373
1992 545
1993 7 19
1994 1045
1995 1437
1996 1718

Källa: Rikspolisstyrelsen

Orsaken till denna ökning åtminstone efter lagändringen den 1 april 1990-
i sig intressantär svårfångad. Den kan avspegla beteende-men ett annat-

hos demmönster förföljer eller trakasserar, och/eller hos demsom ut-som
för fårsätts eller kännedom sådant beteende. Det kan i sin turom senare

bero på informationen till brottsoffer dennaatt möjlighet blivit utförli-om
eller nått fler. Men det också tänkbartär myndigheterna polis,gare att

åklagare och domstolar ändrat uppfattning åtgärden föreslåroch be-om
söksförbud oftare förr, respektive sådanaän beviljar fler ansökningar än
tidigare.

En genomgång samtliga beslut vid åklagarmyndighetLunds sedan la-av
införande vid halvårsskiftet l988 visade antalet meddelade beslutgens att

besöksförbud successivt åklagardistriktetökat vid åttaunder de förstaom
åren sedan lagens införande. Detta i linje med Rikspolisstyrelsensår sta-
tistik.

Emellertid visade det sig påantaletäven avslag ansökningar be-att om
söksförbud ökat kontinuerligt.

6 Under åtta månadernade första 1997 meddelades enligt Rikspolisstyrelsen l 198 be-
söksförbud, vilket antyder den stadiga ökningenatt avstannat.nu
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Tabell Antalet beslut besö respektive negativarörande totalt antalet positiva
beslut beslandelen åklagardis-inneburit avslag ansökan i Lundssamt av som
m8 åren 1988-1996.

11988 l1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 totalt
beslut 5 5 52 17 15 20 36 39 144
varav 2 31 5 9 16 7811 11 20

nej 3 2 621 0 6 4 9 14 23varav
avslagi % 60 4050 440 35 3 45 41 59

Om Lund representativt såi detta avslagen ökatär avseende har t.0.m. mer
antalet angå-än meddelade beslut. beslutEn motsvarande undersökning av

ende besöksförbud åklagarkammarenvid Borås handen 46i vid attgav av
beslut halvåretunder sista 1996 positiva negativa Sterup-24 och 21var

BRÅ:sPreide 1997, Enligt be-ll. totalundersökning 984 besluts. omav
söksförbud 880701-910930 besöks-avslogs endast tredje ansökan omvar
förbud Sterfeldt förhållandena1995, i4, vilket ungefär medstämmers.
det här studerade åklagardistriktet växandeunder period. Det anta-samma
let meddelade besöksförbud ändradkan därför troligen förklarasinte av en

åklagarmyndigheterna;praxis hos studien tyderden lokalauppgifterna i
på ökad relativ restriktivitet.snarare en

Även fördubblades antaletenbart till meddelade besöksförbudom man ser
i det gångundersökta distriktet därefter tillmellan 1991 1992 ochoch en-
mellan 1994 förklarasoch 1995. två inteDessa ryckvisa förändringar kan

någon lagändring rutiner förmöjligen ändraderesultatär ettav men av
information polismänoch ansökan förväntasbesöksförbud. Numeraom

alltid informeraanmälningar brott kategorierrelevantatarsom upp om av
den anmälande möjligheten ansöka besöksförbud.attom om

Av mina intervjuer alltid anmälarendöma det emellertid inteatt somvar
uppfattade fått sådan flerade hadeinformation polisen. Däremotatt avav
dem hört erfarenhettalas någon medbesöksförbud bekantom egengenom

åtgärden. Med på befolkningen itanke totalt bara promilleatt ettav avpar
distriktet miss-överhuvud erfarenhet besöksförbud kanhafttaget manav
tänka förbudpotentiellt många flerfler ansökningar skulle göras,att om
meddelades så varjeåtgärden spreds. Förden personliga erfarenhetenatt av
bifallen informatio-alltsåansökan sigbesöksförbud, kan vänta attom man

behov det. Detsprids till andra, potentiellt sig inen avsom anser vara

7 Då några fattade beslut harbesluten utvidgningar tidigareeller hävningarav avser av
andelen besöksförbud.beräknats beslut meddelameddela eller inteattsumman av

Ãklagardistriktet3 halvåretutvidgades från 1996, inte960701, beslut sista sommen
skulle ha omfattats förjämförbarhetensdistriktet enligt den indelningen, hartidigareav
skull tabellen.rensats ut ur
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besöksför-skulle kunna förklara ansökningarden stadiga ökningen omav
informatio-bud och innebära till desskan förutse den fortsätteratt attman

Samtidigt kandenna lagstiftning etablerad i landet.välär antamannen om
därlika, också stiga. fallallt andelen avslag fortsätter Deannat attatt,

åklagaren kvinnafinner besöksförbud självklart befogat, där upp-ensom
ha kontaktgånger för misshandel hon inte villrepade utsatts av manen

åklagare,såvälsannolikt redan polismed, uppmärksammas somsomnu av
också föreslå besöksförbud.själva kan initiativ till ochta

Beslut och personer

besöksför-meddelaåklagarmyndigheten meddela eller inteBeslut vid att
antaleträknadet möjligtbud samlas kronologiskt i vilketpärm, gör atten

med-alltså besöksförbud,sådana, meddelasbeslut. Positiva där en person
uppgift sak-också Rikspolisstyrelsen särskild blankett,delas till menen

hellerinteskyddas beslutet. Manhär re-angerom som avses avnas vem
utvidg-justering ellergelmässigt beslutet gäller förlängning,huruvida en

föregåttsmeddelat besöksförbud, dettaning tidigare ellerett av an-omav
beslutsökningar tidigare berörtsavslagits. Huruvida parterna omavsom

tillbesöksförbud eller för sig, i relationgemensamt annan personenvar-
denframgår åklagarmyndighetens beslutsdokument ellervarken avav-

mångahurdärför statistikriksomfattande statistiken. finns ingenDet över
besöksförbud skyddatstidsrymdunder given berörtssom en avpersoner

något reda det.inte heller enkelteller meddelats och sätt att taav

be-läggs ansökanbrottsanmälan har inlettsOm förundersökning omav
åklagare utred-och handläggssöksförbud till akt somsammasamma av

förunder-på. tidigarefördelats andra fall,ningen brottet l t.ex. om enav
besöksförbudansökansökning avslutats och inte inletts, leder omenen ny

föremål för beslutvarittidigaretill akt öppnas, ävenatt parternaen ny om
påflera tidigare domarangående finnsbesöksförbud, och detäven t.ex.om

den hand-inte givetsådana ärenden lottas detmisshandel. Eftersom är att
påelleråklagaren ärendetläggande del tidigare akter i sättannattar av

känner till parterna

besöks-berörtstotala antaletförsöka uppskatta detFör att avsompersoner
personregister. Personnum-tillfälligtförbud behövaskulle upprätta ettman

såbesöksförbudetfå skyddför den gottret somangesgenomavsessom
pågår skils-sällanoch intedet kvinna,aldrig beslutet. Oftast är enen

systematisktid. Baranamnbyte efterkan innebäravilketmässa, ett enen
upplysningarskulle säkragenomgång kunnasamtliga akter anta-omgeav

åren.besöksförbudskyddaslet av genompersoner som
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ändå fåFör ungefärligt förhållandetintryck mellan antalet beslutatt ett av
och antalet berörda individer gick jag samtliga beslutsdokumentigenom
rörande besöksförbud vid åklagarmyndighetLunds och antecknade dels

flera beslut hörde fråntill akt, dels jag känt igen ti-om samma namn som
digare beslut. Genom akterna undersökte jag identiska isedan om namn
olika beslut avsågfaktiskt och kunde samtidigt dubbel-samma personer
kontrollera det eventuellt fanns flera beslut rörande besöksförbud i ak-om
ten.

Eftersom åbeslut långbesöksförbud kan omfatta olika tid andrasägerom
sidan inte år någotantalet positiva beslut visst antalet beslut iett om som
genomsnitt år. före-varit gällande under detta eller vanligasteföljande Det
faller dock såväl förbudsti-i landet i övrigtLund i attvara numera som- -
den fastställs årtill skyddaEtt och beslut kan iblandett attsamma avse
flera kan också flera beslutmeddelas separatapersoner, men en person av-
seende olika Slutligen kan skyddas fleraattpersoner. genomen person

dåolika får besöksförbud vilket innebärhonom/henne,gentemotpersoner
beslut. påavslag ansökanDetsamma gäller beslutet ärseparata ett omom

besöksförbud.

Minst 20 gällde "par", för vilkade 144 undersökta besluten i distriktenav
beslut två ömsesidigtfattats tidigare. Beträffande ansökthade parternapar

tvåbesöksförbud för alltså beslut,varandra, vilket föranlett separataom
frågameni de återkomövriga fallen beslut detinär ompersoner nya var

kvinnor gånger förupprepade ansökt besöksförbud samma män.som om
Upprepade beslut sig ovanligtför kan betyda det röratt omsamma par
svåra förhållanden, besöksförbud längredär det finnas behovansetts enav
tid, det kan också besöksförbud in-dvs. besluttvärtom, att ettmen vara om

åklagaren varpåmotiverat ansökanoch därför avslagits,te ansetts av en ny
lagts in, åklagarmyndigheten själv ändrateller antingen eller kvinnanatt

ocksåsitt ställningstagande. Två följ-beslut för blir nämligensamma par
den den skyddade åklagaren besöksförbudet skallsjälv begär hos attom
hävas innan tiden löpt ovanligt kvinna ansökerDet inte hellerär attut. en

fårbesöksförbud får tid därefterför och först avslagettom en man men en
ansökan först leda till be-beviljad, och vice ansökan kanen ny versa: en

söksförbud, varpå avslås. utvidgade besöks-ansökan förlängning Förom
förbud, arbetsplatsomfattar givna platser, kan flyttning, byteett avsom en

leda tilleller det faktum börjar byter förskolabarn skolan eller ettatt ett
tidspe-utgånget,beslut innan det andra detär ävennytt sammaavserom

riod det tidigare beslutet.som

två gångergånger ellerAndra beslut meddela besöksförbudattupprepas en
sådana förlängningar vanligen dokumente-avseende förefallersamma par;

9 Borås,1997, förbudstiderna kortare i underEnligt Sterup-Preihde 18 är avsevärts.
halvåret avsåg två måna-sista där tredjedelar period1996 besöksförbuden omen sexav

der eller mindre.
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beslut verkliga antalet förlängningaroch det därförärseparataras som
svårt förhållandevisavgöra, de verkar ovanliga. harJag baraatt men vara
funnit där besöksförbud två årkommit gälla i och där dettre att ettpar
gällde i år. tvåoch halvt I andra fall kom besöksförbuden för-ett ett trots
längningen åttagälla i bara månader.respektive tio Dock förläng-äratt
ningar vanligare framgårvad Rikspolisstyrelsens statistik, därän som av

årenantalet varierat mellan och fjorton åroch nollett t.o.m.genom var
1995.

alltsåMan skulle föremålkunna varit för beslutsäga när änatt ettpar mer
åklagarmyndighetenvid tyder det antingen den sökande omvärderatatt

risken för trakasserier eller den upphört tidigare förväntat näränansett att
beslutet åklagaren åklagarenhävts den skyddades begäran, ochattav
den sökande har olika uppfattningar ansökan besöksförbudnär en om av-
slagits såväl åklagareoch därefter in igen, eller sökandelagts att som an-

långvarig,risken för trakasserier varför förbudet förlängs.ärattser

föremål åklagardistriktet.Ett enda för fem besluten inom Denpar var av
första ansökan, beviljades kvinnan,1, gällde enbart däreftersom som
återkom med utvidgningansökan till platser barnen vistades. Dennaen om
avslogs först 2 beviljades vid ansökan 3 och förlängdes efternästamen

månader år fattadesi ytterligare 4. Ett likartat beslutett nyttsex men se-
avsågdan de utvidgningen förändratsaktuella adresserna 5. Sam-som

förelågmanlagt dessa fem beslut besöksförbud för i totaltgenom mannen
två år. kvinna, med efternamn, beviljadesSamma än ett annatom senare

några månader påbesöksförbud för vilket dock hävdes efterannanen man,
återupptagithennes sedan samlevnadenbegäran, hon med honom. Enegen

alltsåenda kvinna visade sig i olika beslut besöksförbud,sjupartvara om
inrapporterats till Rikspolisstyrelsen.varav sex

där kvinnan förstl exempel fattades beslut avseendeett annat tre ett par,
månader varpåfick avslag vilken beviljades försin ansökan, sedan sex

åransökan beslut under loppetförlängning avslogs. Tre nästan treom av
halvårsinnebar alltså gällande besöksförbud. andra sidan hadeendast Aett

haft tidigare,besöksförbud denna kvinnagentemot ort,mannen annan
också dessaoch fick det avseende kvinna ort;annansenare en annan

åklagardistrikt.beslut tillhörde dock ett annat

medde-Sammanfattningsvis sluta sig till antaletkan att personer somman
dubbla antaletlas eller skyddas besöksförbud lägre detär än re-genom
det för närvarandegistrerade Rikspolisstyrelsens statistik,beslut i attmen

stårdet heltderas hindrar intesaknas möjlighet beräkna antal. Det attatt
årlagens första nioansökningar besöksförbud underklart antaletatt om

såvälåren antaletkontinuerligt under 1988-1996, ochvuxit kraftigt och att
meddelade besöksförbud ökatavslag antalet avsevärt.som
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be-beslutintervjupersoner material berörtsi mittDe tretton omavsom
demHälftensöksförbud hade tillsammans varit i 21 olika beslut.parter av

fått avslagbeviljats besöksförbud hade tidigare ansö-sedermera ensom
någon tyd-förhållande finnskan. tyder det inte nödvändigtvisDetta att
respektivelig ansökan bifalles,skillnad mellan kontrahentema i de fall där

avslås.de där ansökan

Skyddade och förbjudna

relation,vanligasteGenerellt sannolikt den jämförelseär typensett utan av
parförhållande, därupphörande besöksförbud,markeras med ettettvars

tidigarehanmeddelas besöksförbud kvinnagentemot sam-sommannen en
manbott med.

besöksförbudmeddelatsför demTabell 4. Antalet meddelade besöksförbud och kön som
hela landet.under perioden juli 1988 31 december 1926 i1 -

Är antal medd. varav varav
besöksförbud för för kvinnormän

62 01988 62
166 41989 170

1990 5327 322
1991 366 7373

533 121992 545
701 181993 719

401994 1045 1005
611995 1437 1376
521996 16661718

Källa: Rikspolisstyrelsen.

varieratharbesöksförbudmeddelatsKvinnornas andel bland dem som
för denDettvå 1996 ärundermellan och fyra och procent.treprocent var

föremål ansök-förandel bland demskull inte säkert kvinnornas äratt som
låg.besöksförbud likaningar ärom

Ovanliga konstellationer
Även ansökerkvinnabesöksförbudsårendetypfallet i är omett somenom

förekom-med,förhållandehaftbesöksförbud för hon tidigare etten man
familjerelatio-andrafrågakan delsandra varianter. Detäven omvaramer

därtillsammans,har levtintefar ellerbarn ment.ex. personer somner - - - handlafixering, delsellerråder någon form fientlighet attdet enomav
ocksåförekommerför kvinna. Detbesöksförbud attansöker enenomman
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kvinna ansöker skall besöksförbud både henneatt gentemotom en man
själv och hennes bam.

Beslut inte ansökan besöksförbud för vadsom avser gentemotom en man
kan tidigare hustru, sambo eller flickvän, här gällaantas sägssom vara en

"ovanliga konstellationer". Relativt många sådana ansökningar avslås.av

deAv besöksförbud gällande i avsågLund 960625 fyraarton som var
"ovanliga konstellationer". Det rörde sig fåttkvinna besöksför-om en som
bud kvinna, kvinna med besöksförbudgentemot gentemoten annan en en

kvinna fått besöksförbud två andra kvinnor.samtman moten som

Tabell Antalet beslut rörande besöksförbud åklagardistrikti Lunds 1988-1926 totalt,
antal och andel dessa "ovanliga konstellationer" de antalav som avser samt, av senare.

bifallits och antal och andel avslagits.som som

119881989 totalt1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
antal beslut 5 2 5 5 17 15 20 36 39tot. 144
ovanl. konst. 1 O l 0 3 4 3 11 9 31
andel% 20 0 20 0 18 27 I5 3/ 23 22

0 1 2 3 3 1 4 14varav -
avslag 1 O 1 01 10 5 18varav - -

andelavslag% 100 0 33 25 0 9I 56 56- -
Även ansökningar rörande "ovanliga konstellationer" har ökat under senare
år risken för avslag förefaller ha ökat ännumen mer.

Ett studium de 31närmare beslut identifierats ärenden rörandeav som som
"ovanliga konstellationer" visade dessutom beslutentolv gällde barn.att av

deI flesta fallen frågadet här hade besöksförbudattvar om en man som
kvinna också fått det beträffande vårdna-barn, hon hadegentemot en som

den eventuellt i form besöksförbudet utvidgats till barnens dag-attom, av
hem och skola. Vid betraktande visar det sig flera dessa be-närmare att av
slut gällde familj. I fall fick emellertid modern avslag förett annatsamma

del, medan besöksförbud utfärdades för avseende deegen mannen gemen-
barnen. l fall meddelades besöksförbud för enbartett gent-samma en man

barn, han misstänktes och sedan dömdes för ha utnyttjatemot ett attsom
tvåsexuellt. I andra fall gällde ansökan bara barnen avslogs. Slutligenmen

avslogs frånansökan kvinna hennes barns farföräldrar skulleatten en om
få besöksförbud barnbamen.mot

Det förekommer också barn ansöker besöksförbud för sinaatt vuxna om
fäder. de fallen gälldeAv 31 meddelades besöksförbudett en man som

sin dotter. Förbudet hävdes dock i tingsrätten.gentemot vuxna
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beslut gällde kvinnorTre sökte besöksförbud avseende fyratotalt and-som
kvinnor; i dessa fall meddelades besöksförbud falli alla utom ett.ra

deAv ansökte besöksförbudmän inom distriktet 1988-tretton som om
1996 fick tvåtio avslag. fallI meddelades besöksförbud baraintemän

ocksåkvinna, den denna tillfälletvidgentemot utan gentemoten man
sammanbodde förhållandeeller hade med. Sju beslut gälldeett män som
ansökt besöksförbud för andra samtliga fick avslag. Fyramän; mänom
hade ansökt kvinnor skulle meddelas besöksförbud dem,att motom men
bara dessa ansökningar bifölls.en av

I de fall och bam skyddas besöksförbud alltsåmän kan besluten mesta-av
dels betraktas slags utvidgning besöksförbud primärtett ettsom -av som av-

skydda kvinna. I övriga fall förefaller svårtdet onekligen föratt mänser en
få skydd i denna form.att

intervjupersonernaAv hade fem erfarenhet ansökningar besöksför-av om
bud avsåg ovanliga konstellationer, två dessa ansökningar hadesom av re-
sulterat i besöksförbud.

Hävda beslut besöksförbudom

Beslut besöksförbud åklagarenkan hävas eller tingsrätten. Ingenom av av
intervjupersonerna någrahade erfarenhet besöksförbud hävts. Iattav av

fall hade visserligen den andre begärt tingsrätten skulle be-omprövaatt
söksförbudet, hade fastställt beslutet kalla till muntligarätten utan attmen
förhandlingar.

genomgångenVid åklagarmyndighetensden lokala beslut besöks-av om
förbud noterades alla beslut hävningar.om

Tabell 6. Antalet beslut rörande bes"ksför å triktud 1988-1996 i Lunds ard otalt
antalet beslut åklagaremeddela besöksförbud antalet dessa hävts el-att samt av som av
ler tingsrätt.

19881989 l99O 1991 1995 1996 totalt1992 1993 1994
beslut 5 5 20 36 39 1445 2 17 15

78medd. förbud 2 3 5 9 20 161 1l l 1
hävda

åklagare 40 0 O 0 0 2 O 2 0av
tingsrätt 3l l lav
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påantecknatsfallihartingsrättenUppgift hävtsde beslut treavom som
alltsåTotalt hadehögre.antalet kanåklagarens beslutsdokument, varamen

Enligtnioellerhävts,besöksförbud78 meddelade procent.minst sju av
BRÅ:s de1988-91 hadeperiodenutvärdering för procent personeravsex

Efter-5.1995,Sterfeldtfått hävdabesöksförbud demmeddelats s.som
kan habesöksförbud enantaletlägreantalet änär personpersonersom
lokalai dennabeslut högrehävdaalltså andelenförbudmeddelats flera är

landettillgeneraliserasför kunna to-för begränsaddockstudie, är attsom
ochfrån 1993sketthävningarde flestadock konstateratalt. kanMan att

framåt.

gå.tvåalltsåbesöksförbud finns vägar attsigdenFör motsätter ettsom
tillvända siggiltighetstidförbudetsunderhelsteller hon kanHan när som

då blikanResultatetåklagarens beslut prövas.tingsrätten med begäran att
direkt tillsigockså vändabåda kanbeslutet. Menupphäverrätten parteratt

ellerändras,besöksförbudangående attbeslutetåklagaren med begäran att
ff..29137,1987/88:besöksförbud hävs prop.meddelat s.ett

bådabesöksförbud kanåklagarens beslutdomstolsprövningVid par-omav
denförföra talanåklagaren kanvarvidförhandlingar,muntligakrävater

kansjälv,också åklagarenBåda taskydda.förbudet parter, menavsessom
besöksförbud.hävningändring ellerintiativ till av

där be-ärendensjusamtligaiakteråklagarmyndighetensundersökteJag
distrikt.Lundsisöksförbud hävts

sedanbegäranskyddadesdenåklagarenhävdesbesöksförbudEtt av
skyd-missbruksvård. "Skäl: denförtvångsomhändertagitsfrågaimannen

tillmed hänsynhennenågot hotandreinte den utgördade motattanser
hennesdelarAklagarmyndighetenenligt LVM.omhändertagenhan äratt

930203.bedömning"

Åklagaren hunnit blibesöksförbud,upphäva930316beslutade ett somatt
tilldömdesandredenvilketförbåde utvidgat ochförlängt, överträtt,

Anled-skadestånd.nykterhetsvårdföreskriftskyddstillsyn med samtom
det,själv begärtskyddadedenförbudettill beslutet hävaningen attatt var

honspritmissbruk,något sittvillandre "numeraeftersom den göra um-
månaderna kan-tvådeunderandre hargås med honom och den senaste
bostad."i hennesbarnderashelgske passat gemensammavarannan

omedelbar"medåklagarenbesöksförbudhävdesfall ver-I ettett annat av
angåendeförundersökningsamtidigttolv dagar,efterkan" redan ensom

ihandlingingenfinnsfalll dettaned 950815.ladesmisshandelmisstänkt
hävdes.beslutetförklararakten attsom
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Slutligen hävde åklagaren fjärde besöksförbud med motiveringenett att
den skyddade berättat hon och den andre under månadernaatt de senaste

sina problem, bl.a.rett familjebehandlingut inom bampsykiatrin,genom
och hon "förklarat hon ochatt den andre har återupptagitatt sitt förhål-
lande." Besöksförbudet hade beviljats månader tidigare i anslutning tilltre

misshandelsanmälan 951012. Enligt uppgift telefon frånen det för-per
ordnade målsägandebiträdet detta besöksförbud emellertid delvisvar stra-
tegiskt motiverat. En bamavårdsutredning pågick och kvinnan kunde med
besöksförbudet inför socialförvaltningen demonstrera sin avsikt att separe-

från den andre.ra

Tingsrätten upphävde 901211 besöksförbud för far hansett gentemoten
dotter. Denna hade med början i juni år gångerflera anmält sinvuxna ett

far för han under årsfemton tid idkatatt telefonterror henne, följt eftermot
henne och hennes barn landet och med hjälp husvagn "bosatt"genom av en
sig bredvid deras hem. I september beviljas hon besöksförbud, och hennes
far begär tingsrättens prövnin i slutet november, och yrkar samtidigtåklagarenav
skadestånd för psykisk begär förbudet beståskalltortyr. att se-
dan han kontrollerat med kvinnan vidhållerhon sin önskan besöks-att om
förbud. Båda kallas till förhandlingar näri december,parter rättenmen
återupptar förhandlingarna efter meddelar "de ärparterna atten paus ense

gällande besöksförbud skallatt upphävas." Orsaken till den skydda-om att
de ändrat sig under förhandlingarna eller framgår intepersonen pausen av
handlingarna.

I fall hade den andre begärt tingsrättenett skulle häva meddelat besöks-att
förbud. Rätten fastställde förbudet i dess allmänna del beslutade attmen
häva beslut utvidgning till denett skyddades bostadsadress, vilket denom
skyddade då inte längre sig 950307. Hon hade nämli-motsattepersonen

flyttat till bostad, och hennes adress skyddad, vilket hongen en ny nya var
bedömde bättre skydd begäraän utvidgningett besöksförbudetattvar av
till bostadens omgivningar, eftersom detta skulle förutsätta hon röjdeatt

hon bodde.var

Det hävningsbeslut förvånade mig tingsrätten 940913.mest togssom av
Det hade meddelats åklagaren ansökan utländsk kvinna,av av en som
fem år tidigare i sitt hemland träffat och gift sig med den andre, som var
svensk. De flyttade till Sverige deras två årbarnnär gemensamma var
gammalt. Strax därefter ansökte kvinnan skilsmässa. Mannen fick inte-om
rimistiskt vårdnaden barnet kvinnan hade i praktiken hand detom men om
under veckosluten och dygn mitt i måste dåveckan. Hon själv bussenett ta
till det bostadsområde där bodde och hämta busshåll-vidmannen sonen
platsen. Mannen följde ibland efter bussen med sin bil. Kvinnan anmälde

för han hotat henne till livet och terroriserade henne telefon.attmannen per
Hon hade också tidigare anmält honom våldtäktför och misshandel men
förundersökningen lades ned "brott kan styrkas". Den andre uppgav



465Bilaga 8sou 1998:40

25

vid förhör samtidigthan inte begärdebesöksförbud ochsig attatt motsatte
hon skulle meddelas besöksförbud, vilketäven avslogs.

Åklagaren frånår 940330;meddelade besöksförbud för i ett sexmannen
Båda kalla-veckor begärde den prövning.tingsrättens partersenare senare

des till förhandlingar halvagenomförs först 940906, dvs. när nästansom
gått. advokat. Kvinnanbesöksförbudstiden Den andre biträddes av en

förklarade meddelande"hon besöksförbudetskänner sig efteratt tryggare
och den andre hotat henne under denna tid."att

besöksförbudetTingsrätten då följande motive-beslutade medupphävaatt
ring:

meddela"Tingsrätten finner åklagaren rådande förhållanden haft skälvid tidigare attatt
besöksförbudetsbesöksförbud. efterEmellertid det i ärendet ostridigt den andreär att

skyddade,meddelande begått denicke förföljt eller allvarligt trakasseratbrott mot,
varför 128/94.inte tillräckliga skäl för fortsatt besöksförbud föreligger." A

besöksför-upphäverDet paradoxala i motiveringen: tingsrättenbeslutet är
budet i förtid just enligt skyddade fungerat.för det denatt parten

bilförföljt henne iEfter månader anmälde kvinnantre nytt att mannen
med brotts-kontaktoch skrikit okvädingsord efter henne. hade varit iHon

misshan-offerjouren också anmäldaoch vittnen till den tidigareangav nu
ansökanförnyadedeln, där förundersökningen emellertid ned.lagts Hennes

dåtidrymd förbudetbesöksförbud inföll denavslogs, den inomtrots attom
gällt.inte tingsrätten beslutat annorlunda skulle haom- -

besöksförbud iSammanfattningsvis förefaller åklagarens beslut hävaatt
okontroversiella, iden här ha varitmycket begränsade studien mestadels

med-det de skett intiativ tingsrättenden skyddade. När omprövaratt av
ställning i tvistdelade besöksförbud självständigtemellertiddentar en

med-mellan två hade denrefererade falletI det närmastparter. somovan
Rättshjälpslagen.delats besöksförbud enligtdessutom juridiskt biträdeett

halvår be-efter detAv okänd anledning målet förränkom inte attettupp
attbesöksförbudet efterlevtssöksförbudet meddelats. faktumJust det an-

sågs då återverkade sedanskäl för besluthäva det. Rättensatt sanno-vara
ansökan.på åklagarens avslå förnyadelikt kvinnansbeslut att senare
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Den sökandes relationer

Relationen mellan parterna

Flera sinsemellan delvis oberoende dimensioner involverade i de rela-är
tioner förknippade med besöksförbudsärenden. handlar för detär Detsom
första sociala och känslomässiga band, vanligen har sitt iom som ursprung

kärleksförhållande, också beståkan i släkt- eller vänskapsrela-ett men som
tioner. För det frågaandra det måttvisst aggressivitet, ofta för-är ettom av
knippat med svartsjuka eller upplevda förödmjukelser. För det tredje hand-
lar det fixering, ibland kan tolkas slags rationell envis-ettom en som som
het uthållighet,eller gångerandra ha oklara orsakermen avanses mer psy-
kiatrisk eller psykologisk natur.

Alla faktorerdessa behöver inte fall, det fö-vid handen ivara samma men
refaller åtminstone två dem finnas relationer där denbrukar i desom om av

så småningom begär besöksförbud.partenena

Att bryta känslomässiga band

flestaDe intervjupersonerna hade tidigare parrelation med denlevt i en
föremålsedan blev för deras ansökan besöksförbud. En intervju-som om

kvinna hade dock dömts för misshandel meddelats besöks-ochperson av
förbud hon aldrig känt personligen, och hongentemot en man som som
sade sig själv ha misshandlats Två intervjupersonerna ochenav. av man

kvinna tidigare sökt besöksförbudsedan ömsesidigtvänner,en var som
för Tvåvarandra. en och kvinna hade deras respek-ansökt attman en om
tive fäder åläggasskulle besöksförbud. Två dömts varderamänvar som
minst två gånger för misshandel kvinnor sammanbott med.de tidigareav

De resterande kvinnor, tidi-sökt besöksförbud för demänsex var som som
förhållandenhaft Två förhållanden ochmed. hade haft relativt kortagare

hade inga barn tillsammans fyra barnmed den andre, har gemen-men
med den de sökt besöksförbud fyra fall fannsför. samtliga dessaIsamma

också umgängeskonflikt. nämndaDetsamma gällde deen en av ovan
dömda intervjuper-meddelats besöksförbud. de kvinnligaAvmännen, som

ensamståendede flesta mödrar, och alla intervjupersonerär utomsonerna
två har barn berörda situationen.ärsom av

I amerikansk undersökning kvinnor besöksförbudmeddelatsen av som
konstaterar Chaudhuri Daly 1992 deras äktenskap vanligenatt varat

ocksåganska kort tid. gäller de flesta samboende- äktenskapsrela-Det och
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tionerna mitt såväli undersökningsmaterial, intervjupersoner genom-som
gångna så, ofta delat hus-akter. Man skulle kunna uttrycka det att parterna

förhållandevishåll i de flestaseparationsprocessenunder kort tid, attmen
långdragen faktor sannoliktfall varit osedvanligt och konfliktfylld. En som

till finns barn, detofta starkt bidrar detta det görär att gemensamma som
kontakten.emotionellt juridiskt definitivt brytapraktiskt, och omöjligt att

vårdnaden barnenDen skyddas besöksförbud har ofta omsom av ensam
och sig med dem. Motivetden andra harmotsätter umgängeatt parten ett

ofta den missbruksproblem riskfyllt ellerandraär gör umgängetatt partens
direkt skadligt för barnen.

Även förhållandena oftavarit ganska korta hade separationsprocessenom
pågått återupptalängre ibland interfolierad försöktid, med korta atten
samlevnaden, årflera efter detoch inte sällan söks besöksförbud först att
det besöksförbudkontinuerliga söktsamboendet upphört. Den part som
sade sig ofta definitivt den relationen,vilja ha slut inte bara nära utanett
på alla former kontakt och med den andre.sarnröreav

känslaBeslutet försöka all kontakt ofta kopplat tillavbryta är attatt en av
skulleha blivit sådant aldrigsviken och skadad sättett att man mer

införstådd medkunna på siglita den andra. andra kanDen sägaparten vara
någon fråga elleroch ändå kvar, hanrespektera detta beslut har sommen

villnågon tillbaka, ellerhon först vill ha löst: tillhörighet skall lämnas man
ha förklaring, förståursäkt eller hjälp beslutett attatten separera.en

kvinna, besöksförbud, och erkäntEn anmälts för överträdelse somsom av
sitthon långt brevlåda, följande tillbrev i den andresatt stoppat ett uppgav

försvar förhörsprotokollet.enligt

mår"Hon jättekorkat alltihopa ochdet fel tycker detdet hon Hon ärär gör.vet attom
så illa mår har hafthela historien skyddade illa. /.../ Deoch denävenvet att en re-av

någon pålation och ursinnig henne. Honanledning skyddade blivithar den atttrorav
han ville säja tillrädd för höra inte med detta. /.../ honsanningen och han orkarär att

mår såmåste förstår han harhonom de illa hanlämna varandra och hon huratt som
i hörnansnärjt in sig in honommed lögner. Hon vill be ursäkt för hon har trängtattom

det feloch han för för känslor. /.../ Hon tyckerrädd uttryck sina ärär att attvet att att ge
då ber ursäkt till detta brottsligt."man om person anses somen

förlåtelsefå ochgång försonas,Detta behov tala igenom,än attatt geen
förstå,upplevs oviljaden andra vägran attetc. attparten acc-enav som en

kontakten.sökande vill brytarelationen upphört och deneptera att att

frågar frå-ochså förstår /.../ HanM2: Hur han inte.och vadän gör än säger,man man
alltså ältar här gamla, och och igen.det ochgar, om om om om

egentli-definitiva separationenOm barn denhar ärparterna gemensamma
utgånget besöksförbud be-inte möjlig. kvinna haftEn ettgen som numera

ansåg honbesöksförbudethon medveten det,rättar att var om genommen
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ändå fått årssig ha respit, eller tids bådelugnett för sin del och fören egen
barnen.

En ironisk konsekvens ansökan besöksförbud självaär rätts-av en attom
och omvandlingen relationen till juridisk konflikt iblandprocessen, av en

förefaller tvinga till interaktion i former, såparterna i stället för att attnya
förverkligasäga den önskade separationen. Att genomdriva upprätthål-och
besöksförbud, den andreett sig formellt ocksåmotsätter och prövarsom

för, kangränserna kräva mycket tid och psykisk energi. En kvinna hade i
åröver arbetat på slippa den andresett kontaktförsökatt polis-attgenom

anmäla, vittna rättegångi och flera gånger ansöka besöksförbud,om som
till slut utfärdades för den andre.

DåK6: slutade han. Och då i slutet januari så ville han upphäva det, för hansen av varinte farlig, tyckte såhan /.../ fick jag hem då,det såoch visste jag varkenpapper seneller såin, och skulle detut såoch dåomprövas, gick det två-tre veckor.en

Det ständiga processandet kan också försvåra anknytningen till en annan
den andra förblirpartner, slags huvudpersonatt för den sökande.genom en

Kl: livet för såmig rörigt,är och har det rättegången såjag har egentligenvartnu -inte haft ork och lust blanda in människa i detta.att Inte fler nuen annan

Aggfessiøn svartsjuka-

Den kanske vanligaste uppfattningen kvinnomisshandelns orsaker är attom
den påsker grund svartsjuka eller aggressiva kontrollbehov.av mannens
För vissa gärningsmän har Svartsjukan lett till moralisk indiginationen som
övergår i upplevelse den andra bör bestraffas. Enligt Katz 1988atten av
motiveras många fall misshandel dråpoch slags moraliskt raseriettav av

offretöver överskridit någotatt uppfattas helig princip, ochsom som en
möjliggörs gärningsmannen lyckas transformeraatt stark föröd-genom en
mjukelse till raseri, honom blind förgör brottets bådekonsekvensersom
för offret och för honom själv. I de förundersökningsprotokoll jag gick-ige-

fanns hänvisningar till sådana känslor bland hosnom annat en man som
efter skilsmässa hade hört hans före detta fru påvarit synlig medatten stan

blevHan upprörd och skaffade hasch, han berusade sigen annan man. som
på, varpå han sökte kvinnan, frågade henne och misshandlade hen-utupp

förhöretI han han "inte påtrodde henne och han blev förattne. uppgav arg
hon förnekade allt. /.../ Han hadeatt direkt efter slaget ångrat vad han ha-

de gjort. När han slog till henne kände han det form bestraff-att var en av
ning för hon otrogen." Mannen erkände samtidigt tidigare misshan-att var
del sin fru, eftersom "han har varit henne och velat bestraffa hen-av arg

för hon varit otrogen."attne
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Flera intervjupersoner ansåg svartsjuka och kontrollbehov låg bakomatt
psykiskaäven trakasserier. kvinnaEn berättade den andre efteratt separa-

tionen ringde henne tills hon svarade och sedan själv pålade lu-natten
bara för kontrollera hon hemma,att eftersom hanren "fruktans-att var var

värt" svartsjuk:

Kl: Och det har hänt han ringt och såg"Ja jag du trädgårdsmöbler-att närsagt: satte ut
det hemma hos då",dig eller:na, "Jagvem du vaken fastvar klockansom ärvar attsersent"är

Men hon tolkade allt detta beteende uttryck förtrots kärlek ochettsom
saknad "jag egentligen inte innerst inne han villtror mista mig /.../ föratt-
han tyckte han hade det bra" något hon lättare kunde fördra detän agg--
ressiva klander hon brukade bemötasannars av.

I andra fall upplevdes den andres svartsjuka i form sadistiskt sabo-ettav
den sökandes relationertage eller fysiskt intervene-störaav attnya genom

i dem.ra

K6: och så kramade en arbetskamrat mig frågadeoch hur mådde, dåjag ochom
korn den andre fram och sade: "Du skall fan inte henne, hon min, jagröra skallär
döda dig din jävel." Så många/.../ gånger jag har dansat och han har kommit ochsomdragit mig i så fårvi inte dansa längre, och tillatt och med han jobbadenärarmarna
en dårestaurang, korn han gångerflera och drog i mig och sade inte fickatt mandansa med den så.ochpersonen

Enligt intervjuperson svartsjuka bland de intagna på fängelser-en grasserar
eftersom de sig för vad deras flickvänner medan de sittergörna oroar av

sina straff "Det kan sånt djävulskt kontrollbehov, måsteettvara man
ringa, och svartsjukär kan inte kåken"visa det på M4.man men man-

Svartsjuka behöver inte alltid betyda rädsla för förlust någon älskadav per-
till rivaler kan innebära hellre vill förgöra denutan älskarson att man man

förlora henne;än flera intervjupersonerna hade tidvis varit rädda för sittav
liv. Samma knippe känslor kan ibland också gälla barn och hem, eller en
verksamhet eller företeelse starkt förknippadär med den svartsju-en som
kes identitet

KS: Han tycker det hans gård.är Och han alltsåtycker barnen och jag inte skall boatt
kvar där, därför han allt hangör kan för skall försvinna ifrån gården. /.../ Ja detatt är
hans, och kan inte han bo kvar sådär skall inte bo kvar.

Föräldrars svartsjuka sina barn kan sig uttryck i de inteta att accepterar
barnen har goda relationer till såsomatt andra, intervju-Förpartner.en en

det problemet fadern anklagade barnen för ha tagitstoraperson attvar att
sin parti vid föräldrarnas skilsmässa för tio år sedan.änmors mer
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Fixering

Flera intervjupersoner beskrev den andre fixeradsjukligt vidnästansom
dem. har känslaDe den andre ständigt tänker på dem, kanske för-atten av
söker spionera dem och intrigeraär och planera el-upptagen attav mer
ler mindre aggressiva handlingar dem. "Idag existerar ingenting imot annat
huvudet på honom vad jagän ochgör, vad jag inte gör" K5

Även fixeringen signär uttryck i ständig "uppvaktning" i form blom-tar av
eller vädjande telefonsamtal eller brev, upplevs den mycket obe-mor som

haglig.

K6: Han så besatt det harär polisen till mig, såhan såbesatt mig,är detsagt ärav-inte riktigt klokt /.../ Det skrämmer mig, det det.gör

Till föreställningen fixering hör slags evighetsperspektiv:ettom personer-
ifråga hade börjat misströsta den andre någonsin skulle kommana attom
"släppa dem".att

K5: Jag han skulle ha fortsatt djävlas med mig gårdentror omjag skulle sälja och flytta
nån med mina dåbarn, ändåskulle han fortsätta.annanstans Jag övertygadär attomhan skulle fortsätta. Han släpper mig aldrig.

De sökte besöksförbud hade dessutom ofta känslan uttrycken försom attav
den andres fixering förvärrades och skulle komma övergå våldi elleratt
t.o.m. mord. Men i flera fall beskrevs den andres agerande snarare som
cykliskt återkommande, perioder med telefonuppringningar ellert.ex. täta
brev. Sådant kan eventuellt leda till lika kvalitativt annorlundastor,en men
rädsla eftersom den andra och kontaktförsök tycks heltpartens angrepp
oberoende det agerande. Man aldrig den andre plötsligtnärvetav egna
börjar ringa, skriva brev eller följa efter igen, och beteendet verkaren
också fortgå den trakasserades och reaktioner.oavsett respons

Fixering kan kopplat till starka känslomässiga eller sociala band,vara men
det förekom i fall där det någonäven inte funnits föregående djup relation.
I dessa fall hade upplevt svår kränkning. fall jag delI ett togpersonen en

handlingar trakasserade två före detta skolkamrater,av genom en person
hon ansåg hade mobbat henne i grundskolan. En intervjupersonsom som

föremål för besöksförbud beskrev sig själv fixerad vid okändvar som en
polis, misshandlat henne för flera år sedan.som

Rädslan och farlighetsbedömningen

Det karaktärsdrag, intervjupersonerna framför förknippadeallt medsom
den andre opålitlighet, vilket i sig inrymde flera egenskaper, ten-var som
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densen ljuga och falskatt bild sig själv, dupera omgivningen ochge en av
lura rättsväsendet. Här framhävdes beräknande drag. En aspektett annan

opålitligadet famhölls oberäkneligtav från-ochettsom temperamentvar
"spärrar", vilket i sin ofta härleddes till denvaron andres missbrukav tur

och/eller "diagnoser" psykopati hjärnskador.och Här det framförsom var
allt oförmågan till självkontroll betonas.som

Dessa egenskaper, den andre tillskrevs, låg ofta till grund för de sö-som
kandes rädsla och deras bedömning den andres farlighet.av

Den andras farlighet

Flera de intervjupersoner, ansökt besöksförbud, rädda förav som om var
direkta fysiska i form misshandel eller mord.angrepp rentav av

K4: vågadeJag inte dörren, för det inte tio minuter frånutom Xän medtar mer enbussen hit och jag inte han hade sprungitvet här. Ja han hotade faktisktruntom att
mörda mig. Han kan inte tydligare, han han skall skäranär säger halsenattvara av
mig.

Denna intervjuperson hade tidigare misshandlats oerhört den and-grovt av
Men rädsla för fysiskt våld fanns också någrai fall där intere. personen

varit offer för misshandel den andre tidigare, där den andres bete-av men
ende eller verbala hot upplevdes så skrämmande det inte verkadeattsom
osannolikt de skulle övergå i fysiska "Nejatt aldrig vadvetangrepp. man
någon har Såi hjärtat. jag litar liksom inte på henne, hon inte har denatt
förmågan nånting slå med" M1. En intervjupersonatt ta för-att annan
knippade sin rädsla med den andres narkotikamissbruk. hadeHan aldrig
misshandlat henne för våldsbrottdömts andra och vid tillfälleettmen ma-
nipulerat med hennes bil.

K7: Om gårhan droger så kan han slåss,mycket väl såhan kan bli såaggressiv att
slåsshan och han inne vid denna tiden året,förra månader,fyra försatt bl.a. miss-

handel. /.../ på i X, såaldrig nåntingdet varit medute stan, skjutaav en man, attmen
och så, det här. alltsåMen litar inte sådet, bara för det aldrigsom nu attman att
har såhänt händer det aldrig heller. Utan slårdag det fullständigt. För kanöveren

sönder bromsarna såbilenta råkakan för olyckaman ochatt utsex personer enhädan alla, då har inte mycket till omdöme.man

Det kunde också fråga allmän förlust tillit och trygghetvara om en av
grund den andres svek eller oväntade aggressioner; "man säker-av tappar

Ävenheten, känner sig osäker går ut"när Kl. upplevelseman man en av
den andre förändrats till sin personlighetatt väckte rädsla.

K3: han brukar "Nej, fårmänniskor såsäga: inte så",och ochgöra börjarsom senhan det Såsjälv. pågöra litar inte folk heller.man
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Rädslan kunde förknippad med speciella händelservara eller handlingar,
skrämt den andre kommitsom t.ex. ochpersonen, att skrikit utanför dörren,

"den dagen jag hemskt rädd, för han har aldrig såvar gjort förut" K3, el-
ler olovligen tagit sig in i bostaden.

Kl: Inte förrän han slog sig in i huset blev jag rädd. Därför det ingenting jagatt varväntade från honom överhuvud jag har intetaget, den uppfattningen honom. Ja hanombråkar, hannär blandär killarna ochute ställer till bråk, han rättså feg såär sig,men avhan sticker alltid det börjar hettanär till. Så alltså jag inte riktigt för frånrädd bär-varjan, det obehagligt, och detmen irriterande framförvar allt fåaldrigvar att varafred. Detta ständigt då halvtvåtidenvid så nåndetnatten, som knackade.var

Några inte rädda för fysiskt våld upplevde denvar andres trakasseriermen
så svåra det ändå ledde tillatt ständigsom rädsla. Det framgick iblanden

användningen metaforer denav andre "jagar", "anfaller"att ellerav som
"knivhugg i ryggen".ger

åtminstoneHos intervjupersonernatre hade rädslan förstärkts uppgif-av av
eller berättelserter de i efterhand hört den andre, antingensom om genompolisen eller vanligare bekanta.genom- -

K6: Att han farligär psykopat kan själv, dåhan påhalsenman attse togmen runtsköterskan och sade han skulle döda henneatt och då hans fru fick för myck-attsenmorfin i kroppen justet den dan han vakade där hon dog alltså för hon hade föratt-mycket morfin i kroppen såntdet är här ju, det ingenting jagär detman ärvet- omeller inte.sant

Ett intervjupersonerna också påverkadepar vad deav visste devar av om
respektive männens "register" och diagnoser, ansågoch rätten/åklagarenatt
skulle hänsyn till det deta gjort.än De hänvisade alltså intemer bara till
sin rädsla, också till frågautan iegen dokumenteratatt våld-mannen var

eller diagnosticerad psykopat ellersam missbrukare.som

K6: Jag fick avslag, för "han inte farlig". Han inte farlig fastän han hotade migvar varoch menade han skulle döda mig,att han inte farlig fastän han friade offentligt tillvarmig i hanrätten, inte farlig fastän han stod här utanför sånt.alltidvar och Dom inteserhan farlig.är Jagatt menade det får"ni tänka tillbaka,att det tjej hanvar en annantillsammans med innan, han gjorde exaktvar likadant henne, och jag fårnimot menar:tänka tillbaka, för två år vandaliserade han helt hus för han inte ficksen ett att somhan ville, han körde full rakt i träd, han körde rakt iett flickväns bil, den tjejen
han tillsammans med innan för han inte fickvar han måsteatt ville. Ni hansom attsefarligär " "Nej han inte farlig."är /.../ Han hade paket redan bakom sig, innanett han-började förföl mig, och då tycker jag då skulle dom tillbaka påatt det, det görse mendom inte.

Citatet illustrerar hur den sökande kopplade sin rädsla och risken för brott
till den andres personlighet och brottsbelastning, medan polisen svarat att

måste skilja mellan hennes fall och denman andres förra fru och flickvän.
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Den farlighetenegna

denAtt trakasserade inte vad han eller hon själv kommer sig tillvet att ta
den andre fortsätter inteär oväsentlig brottspreventiv aspekt. Ett del-om en

motiv till ansökan besöksförbud nämligen ibland rädsla förom attvar en
själv förlora kontrollen.

M Jag kunde slå henne. jag har respekt för myndigheterna, och jag såhar gjortmen
många polisanmälningar henne och jag vill inte förstöra det hela. Men hon vill fort-mot
farande ändå konflikt, och det jättejobbigt för hållaär mig, mig hela tiden.provocera att
/.../ jag inte hur länge jag kommer tålavet vad honatt gör nu.

Den andres beteende kan uppfattas direkta provokationer för attsom man
själv skall tillgripa våld eller begå brott.

M1: Jag har varit rädd faktiskt för hon nånting.skulle Jag har bara försöktatt göra att
hålla mig och kontrollera mitt för jag misstänker hon vill jag skalltemperament, att att
hamna i problem slå/.../ henne eller nånting sånt Så/.../göra det därför jag begärdevar
besöksförbud också, bland för jag rädd såhon fortsätter vill hon jagannat, att attvar om
skall drabbas.

En intervjuperson fick sin ansökan besöksförbud beviljad först ef-som om
ansökningar trodde knappastter hon hade lyckatstre polisenövertygaatt

den andres farlighet. Däremot hade de tagit risken för hennesom egna
hämndaktioner på allvar.

K6: "Jag kan förstå folk lagen i händer och jag kan till personligen",att tar sägaegna er
sade jag till polisen, "att ingenting sågör skall jag fan mig smälla till den jävelnta

jag honom ute", sadejag. då"Jamen, åker du dit" "Jaja, jag kan förvis-om ser men- -nåt dumt till honom såsäga han smäller till mig först, smäller jag till honom",so sen
sade jag. "För såni ingenting görjaggör det själv", sade /.../ såjag. Och skickade dom

det till så dåX, och gick det under kriminalen sådär, och ansökte jag besöksför-om
bud igen såoch fick jag besöksförbud.

Flera intervjupersoner beskriver också utmattningseffekt de till slutnären
börjar Önskar den andre död, för de inte längre det fåmöjligtäratt tror att
slut förföljelsen på sätt.annat

K5: Och jag känner jag kommer inte från låter hårt,bli fri honom detatt att - -jag kommer inte frånbli fri honom förrän han avlidit ochhar nedgrävd iatt ärattmen
alltså, jag blir fri från dåhonom han kommer fortsättasort sett attom ens -

Det hemmetotrygga

Det hemmet kan å sidan upplevas den platsen ef-tryggasteegna ena som
separation låsaeftersom kan åsig, sidanandra denter en man om som

eftersom det just där den andre i förstamest otrygga, ärvet attman som
hand söker upp en.
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såK7: Det känns väldigt alltså nåt skydd överhuvudinte harotryggt, ta-som manom
för den andre då ochnär gick i hennes jag tillget, att hus över varsprang grannen

därinne och ringde därifrånpolisen dåigen, tills dom då, fickkom och dom honomta
med på,handbojor för han skulle inte lämna mycketför det hans hus likahuset var som
mitt hus så. Såoch dom åkthade i så frågade länge behöll honomnär jag hur domväg
då, och det bara dåför såförhör, släppte igen. klart.dom honom /.../ Det ärvar sen
packade grejerna frånoch försvann huset, bodde borta.man

Andra förlitade sig polisiärt och tekniskt skydd.mer

K3: såJag inte särskilt såntär eftersom Och blevrädd det finns polis och här.nu,
jag jättenöjd lås,jag bytte jagjag han inte kan komma in. Men innannär vet att var-jätterädd: tänk kommer pojke.han hit och dödar mig, och ingen jag har litenvet,om en

Problem och farliga ocksåsituationer hade oftaunder samlevnadstiden ut-
spelat sig i bostaden, in-kunde tidigare perioderväcka minnen avsom av
tensiv ängslan för den andres beteende.

K7: Det såna händel-ständigt Speciellt efterfinns där, hur det utär atten oro som ser
blir det Då cyklandeaktuellt igen. efter, komundrade länge närser mer man man

hem: i"undras hur det så vi lämnadeundras det det närärutser nu, om som var
så.dåmorse" för drogade ochgick han hemma hela dagarna här, ingenting göra,att-

En besläktad trakasseradesinför hemkomsten upplevde de peroro som
och rädda för hallgolvet.det skulle ligga brevpost att ettvar

K6: När skullejag hade varit jobbet sig jagoch klockan börjadenär närma attt.ex.
gå stårhem, så så därblev jag orolig: han"undrar det brev där hemma ellerärom om

nåthemma eller sånt" då så middagstidfick jag gick hem vidi Elleront manmagen.-bara såför nåtdet inte brev.att attse var

Stöd och lojaliteter

Grannar och vänner

åklagarakter framgår tillAv polisanmälningar vanligenoch det äratt gran-
Ändåbrottsoffer flyr de hotats och misshandlats i hemmet. ut-nar som om

någratryckte ingripitde intervjuade intebesvikelse överav grannar som
eller inte velat vittna till deras fördel.

då kunde inteK4: Ja hankom dan efter och han hade hört,grannen menupp sen
urskilja låst i helariktigt sade han, för han hade dörren det ekade trappan sommen
den Så reagerade här.andre gapade och slog sparkade dörren. inte endaoch en

miss-I tidigare bostad, denna kvinna skaffat efter det den andreatten som
handlat henne skrev till hyresvärden och klagade.grannarna

K4: så fyllanEfter det han fick övervakning, hemma,han och hanatt varvar var
sådag dom honomsläpade honom i poliserna där, dom honom ochtog satteut trappan,
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i fyllecell några timmar då då.och Det vad hände. Men till slut hade allavar som gran-klagat det sånt föratt han höllnarna väsen hela dagen. Där öppenvar portenvartill klockan nio kvällarna, och han kom med jämna mellanrum och bankade och slog
och skrek. /.../ Grannarna sade dom skulle flytta allihop, vågadeför dom inte bo där,att
det sånt Detväsen. tack honom åktejagvar var ut.vare

Vicevärden hade till henne kontakta socialförvaltningen fåförsagt att att
någon tillfällig bostad, så"för här kan vi inte ha det, vi kan inte missa alla

för har dom klagat, dom vågar inte bo här, dom rädda",grannarna, ärnu
och därefter fick hon "brev från kronofogden han skulle avhysa mig."att

En intervjuperson hade visserligen inte någonupplevt i hansannan att om-
givning inte ställt på hans förhållandesida i till den andreupp antogmen

många undrat det faktumatt över han gjort polisanmälan.att en

M2: Det såpassär dramatiskt har varit rädd for hur omgivningen skall kunnaatt man
hantera vetskapen jag har polisanmält min far: från"Ar han ungefär.att vettet" Detom

just förär folk inte känner till hela historien.att

Sådana förhållanden intervjupersonernagör måsteibland kände deatt att
välja mellan inte alls inviga omgivningen i sina problem,att respektive att
hålla dem underrättade varje detalj i interaktionen med den andre. Enom
intervjuperson K9 kände sig besvärad och hört huratt settav grannarna
den andre tvingade sig i i hennes lägenhet och polisen kom tillattsenare
bostaden. Hon hade inte velat informera gåttryktet hadegrannarna, men
och lett till hennes dotter fått obehagliga frågor sin i skolan.att om pappa

Familjer

Liksom vid skilsmässor innebär besöksförbudet ofta den andres släktatt tar
avstånd från den ansöker besöksförbud.som om

Kl: Hans släkt mig väldigt bov /.../ Dom i höra sigser stor struntarnog attsom en avöverhuvud /.../ Dom har mig syndabock, jagtaget. det livet be-är görattnog som somsvärligt för honom.

Men beträffandeäven frånstöd den familjen föräldrarsyskon ochegna - -erfarenheterna blandade. En intervjuperson K8 berättade hennesvar att
syskon och föräldrar i princip stod hennes sida den jagatmot man som
henne och de inte ville ha med åhonom de andra sidanatt göra,att attmen
inte heller hennestöttat speciellt mycket. En kvinna tyckte hen-attannan

före detta hon haft vårdnadstvist med, hade tagit ställningnes man, som en
henne i hennes konflikt med sin far; två dåmot "nu har dom ihopgaddat

sig lite" K5. Hon trodde dock de flesta i hennes familj och närmasteatt
omgivning egentligen henne rätt.gav
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KS: Jag dom alla moderntror och syskonen tycker hållaatt han skall sig bortatre att
från X där jag bor. Att han överhuvud nåntinginte skall ha där och han skallgöra,taget

åkabara liksom hållet.andra Mina bröder, den har jag haft kontakt med, och hanena
har "Vi harju till honom han skall skita i dig, skallsagt: vad han där och göra"sagt att
Och likadant den äldre /.../ han ringde till och alldeles förtvivlad för etten granne var

månader dåoch hade detsamma "Låthan till honom: Låthenne hennevarasagtpar sen
och barnen du har ingenting ochdär göra"vara,

Men med tiden konflikten mellan henne och hårdnadehennes far kornsom
hon förlora kontakten också med sin familj.att resten av

K5: Jag har ingen kontakt modernmed /.../ någraJag har ingen kontakt med
så.släktingar och /.../ Dom tillfällen jag bryr mig, det det helger, andraochär när är när

sina syskon påskafton/.../ Jajul, och jobbig, dåandra tillbringarpratar medom var som
sina släktingar och Påskaftonsina syskon och hela den här biten /.../ varjag själv. Och

såndet där dag liksom deppade ihop.var en man

Løjalitetskrav

Flera intervjupersoner föreföll för givet måstevännerta att gemensamma
"välja sida" vil-ställning i deras konflikt med den andre. Manatt tagenom

de skulle "genomskåda" och avstånd från den andreatt sättta samma
själv hade gjort, inte hade negativaäven när vännernasom man samma er-

farenheter honom eller henne. frågadeNär jag intervjuperson honav en om
fortfarande hade kontakt med sina och sin före detta mans gemensamma

honsvarade ja, "domvänner ha: ställt sig min sida" Kl.

Ibland fråninnebar stödet och bekanta dessa lämnade informa-vänner att
tion sådanaden andre, i fall det handladeuppenbartäven närom om upp-
gifter förtroende.i

K7: Hon hade träffat den tåget, då frågatandre hade han nånoch hon kändeom
med intervjupersonens i X, eftersom "Jadå",namn hon bodde här. sade hon, "vi bru-
kar ha följe tåget också flyttamorgnarna." "Ja skall jag du behöver intenu men-det till henne, försäga hon inte det" sade den andre.vet om

Ett intervjupersoner fåttbeskrev hur de goda sek-vännert.o.m.par genom
retessbelagd information den andre.om

åretM2: Under det /.../ någrahar han själv hamnat vid tillfällen psykiatriskt sjuk-
hus. Och hurjag det därför till mig brutit förgod har sin tystnadsplikt,är vänvet att en
han vårdarenämligen där det stället, och han har berättat för mig det justattvar var

lågden andre där, och vad det för historia han kom med.som var som

K6: såOch har jag påhört kompis, jobbar det ställetsen genom en annan vars pappa
där den andre har legat inne, han harju inte heller fina grejer den andre.sagt om

Några intervjupersoner berättade de blivit säradedjuptatt att personerav
"ståtttidigare deras sida" börjat vackla, särskilt de antyttsom en an-om
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norlunda definition problemet. En kvinna berättade den andre "vun-av att
nit över" två hennes kamrater. Men hennes berättelse framgickav detav att

hon själv brutit kontakten medvar dem:som

K6: Han kunde ordna fribiljetter på ... och dom kom in gratis ..., "han verkade
snäll, han verkar trevlig, han inte så farlig du har beskrivit honom", menadevar somdom. /.../ Och innan stöttade dom såmig mycket och sade dom inte skulle medatt pratahonom under rättegången, dom stöttade mig jättemycket. såoch bara vände så.dom -"Ja sadejag, "ni dummaär i huvudet", sadejag, "skall med honomvänner kanvarani det då. Då behöver inte ringa migvara längre", menade jag. "Jag vill inte ha med

då."göraatter

En liknande reaktion hade intervjuperson psykiater,en gentemotannan en
han själv gång i tiden förmått sin far gå påsom samtal hos. De hadeen att

försökt upprätta avtal hur kontakternaett mellan intervjupersonen ochom
fadern skulle fadern hade brutit kontraktet.ut,se men

M2: Den här psykiatern han ringer till slut och han inte riktigtsäger tyckte detatt atthär avtalet så bra, och kanske sådet hadejag delvar skulden i det helaattvar en avOch då blinkade jag gånger, och tänkte: "Förlåtilett Vill du liksom gångdetsägapar entill" För jag det nåntingär jag har sågjort det årenunder allamenar är liksomattförsökt honom och förklara för honom, gång på gångsvara tills det blev ochmer merpåfrestande för mig Så/.../ därför tyckte jag det direkt plumpt psykiatern attvar avså. såsäga Och skrev jag brev till honom, där jagett sade jag inte tänker sitta ochattlyssna på sånt.

Även de sökande berättade det egentligen honen självannan av att var
brutit kontakten med sin familj.som Det börjaderesten med bitterhetav en
modern, inte hennemot i försvar fadern.togsom gentemot

K5: Vi har alla syskon tagit för vårparti /.../ och dom fortsätter idag partimamma taattför henne, vilket jag har viss förståelse för, för jag har själv gjort det, jag haren menblivit så sårad och kränkt henne för hon inte mittutav parti. Hon hur hanatt tog ärvet/.../ innerst inne så jagär helt övertygad hon det jagatt säger ärvet att rätt.om

Resultatet blev såhon småningom ocksåatt kom i konflikt med sina sys-
kon, eftersom hon tyckte de försökte påverka henne i konfliktenatt med
föräldrarna.

K5: l början kunde vid, i början kom depratas och hälsade mig, till sistupp menkom dom bara dom gicknär mina föräldrars ärenden. Och det sadejag till nå-dom vid
tillfälle: "Jag tycker integot det här riktigt juste, fårär kommagärna annars".även

Och det hade dom svårtväl hantera, skulle jagatt tro.
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Trakasserier interaktionsom

Trakasseriernas former

De handlingar och beteenden intervjupersonerna beskriver hos densom
andra har flera likheter. måttBland detärparten annat ett stort enveten-av
het i den andres kontaktförsök. Man talar tiotals telefonsamtal dag,om var

den andre "ringer och ringer och ringer, perio-igen och igen och igen" iatt
der återkommer år.under flera Det mycket vanligt uppleverär attsom man

den andre försöker väcka skuldkänslor omväxlande väd-att attens genom
ja, klandra och hota. hot våldDe handla direktuttalas behöver intesom om

den sökande, kan rikta sig anhöriga ellermot utan mot partners;nya
mycket vanligt den andre hotar livet sig. andre kan ock-är Denatt att ta av
så på stådirekt fysiskt utanförskrämmandeett sätt attagera mer genom
dörren, titta in, våld.banka, och eventuellt sig in i bostaden medtaropa

Dessa olika beteenden präglar inte bara kontrahentema i tidigare parrela-
tioner också i varierande grad fader, vill framtvinga kontakt medutan som
eller påverka sina barn, inteeller före detta vänner accepterarvuxna som

den andre vill förföljerskall eller denupphöraumgängetatt att som en
praktiskt okänd fiende.taget

För intervjupersonerna finns ofta olika for-det samband mellan dessaett
kontaktförsök, det endai telefonen kan iblandatt t.ex.mer av svara vara

förhindrasättet den andre kommer till hemmet, byter tele-att näratt man
fonnummer kan det leda till fler sig kanoönskade brev. lyckasAtt gömma
betyda den andre i stället kontaktar myndig-och anhöriga elleratt vänner
heter.

intervjupersonerna intebeskriver det kränkande den andrestarkt närsom
nöjer sig med försök till direktkontakt trakasserar andra, t.ex.utan en ny
sambo, föräldrar närståendeeller förtalar ellersjälv eller andravänner, en
eller anmälningar till visade siggör olika myndigheter. Särskilt det senare

mycket vanlig erfarenhet för intervjupersonerna.vara en

Direkta kontakter

Det framför andresallt motiv för ansökan besöksförbud denärsom ger om
gådirekta dörren,kontaktförsök komma ringa bankaoch ellerattgenom

fram påtill ringa.i bussen eller i affären och inte minstgatan, atten genom
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Besök / intrång
Flera intervjupersonerna hade för ovälkomna besök denav utsatts andre,av

knackat eller bankat dörren och kanske stått ochsom utanför bo-ropat
staden.

Kl: Det började med han här och knackade,att för han hade ingenstanssprang attpå /.../nätterna Och hade han nåntingsova han hade glömt kvar förrådeti här,sen somså det han och hämtade, såoch höll han dåsig lugn månadvar kanske, fjorton dar,enveckor. Sen börjadetre han igen springa här och banka och baraatt ville komma in.
Han släpper mig inte./.../ Det och han sig inte.natt, Hannatt, stod härvar var var gavoch knackadeute och knackade och knackade. Och ligger själv, inteman vetmanvad skall göra.man

En intervjuperson fåttK4 hade två ytterdörrar helt söndersparkade, och
två andra berättade den andre tagit sig in i bostadenatt slå sön-attgenom
der dörr eller fönsterruta.en en

K7: När vi hade bodde jag kvar i huset, dåochseparerat det vid tillfälle hanettvarringde på och ville med mignatten och jag sade: "Jagprata vill inte med dig överpratahuvud Dåtaget." kom han körande och bankade och tyckte jag skulle dåOchöppna.
sadejag det jag inte, dågöratt ringde jag polisen, då slutadeutan det med hanattmenslog sönder fönsterruta och gick huset.ien

En intervjuperson hade köpa sina föräldrars gård kommitannan attgenom
bli hyresvärd för sin far.att Avsikten föräldrarna skulle flytta,attvar men

fadern vägrade.

K: Det har varit uppdelat lite grand tvåi bostäder. Såjag har kunnat bo med mina barn i
och såkök, och harett han haft huset då /.../ irum princip bara ockuperatresten utav

det /.../ Jag har kört gårdsplanen så jagnära kunnat, jag har burit in minatrappen
barn i huset och låst dörren fort jag har kunnat. I och med jag aldrig hanatt närvetkommer, jag aldrig han därnär ochvet är han där så jagär aldrig /.../ Och han harvet
knackat på dörren, nån gång i början öppnade jag dörren och pratade med honom, mensista månaden harjag ovanvåningenöppnat ståttoch och tagit dialog med honom via
fönstret. Och nån gång när vi har kommit hem har han stått gårdsplanen.

Den andre fortsatte komma hyresnämndens dom, "dåatt ringdetrots men
jag och anmälde honom för olaga intrång gång.varenda Så han alltsåär an-
mäld för 20-25 olaga intrång".en

F örföljelse eller spionage
Några intervjupersonerna berättade den andre ständigt höll demav att un-
der uppsikt och eller mindre förföljde dem.mer

K6: jag gick, jag gick såän och solade hade han solarietvart bredvid, och varjagom
hos frisören så han i stolen bredvid /.../ årnärjag fyllde åkte/.../satt hem till mam-och dåoch kom han dit och gratulerade mig, tvåoch såma dar träffaspappa, sen senaredansrestaurang, och vart gick och träffadeän mina såkillkompisar, kom han
efter.
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Den andre kunde också fråga efter därmedoch söka ochöppet personen
också interferera i hans eller hennes kontakter med andra.

K6: När såstod därute ville den följa på inteandre med efterfest, det fick hanmen
-jag ville definitivt inte ha med honom /.../ Sen skulle jag iväg och jobba dag,nästa

då gåttoch hade han mitt jobb, gåttoch i där,alla och tittat jagrummen varomså ståttoch hade han där utanför då/.../ såoch vid halvfemtiden stod han här utan-sen
för bostaden och väntade in sånt.mig och

Hon hade också uppfattat det hotfullt och mycket obehagligt denattsom
andre ståttbara stilla tittatoch K8henne utomhus. En kvinnaannan
berättade den andre kikat in fönstren bostadtill hennes föräldrarsatt genom
och hennes arbetsplats; tredje henneK4 den andresysters att passaten
utanför bostaden och sedan följt efter henne i affärbussen,vägen, en
och hela hem igen.vägen

Ringande
De flesta intervjupersonerna den andre periodvis trakasseradeattuppgav
dem telefon. Det dåstörande dessainte bara vad sades vid te-per var som
lefonkontakter, den andre fortsatte iringautan att ävenatt personenom
fråga vägrade i telefonen, eller påomedelbart lade luren sedansvara man
hört detvem var.

K7: Han har ringt hålltoch och hotat med det och det andra /.../ Detstöraatt ena
kundevara i kvarten, detoch kvittade med dig"sade "jag vill intestup att prataom man

så på:och lade då ringde såhan och ochringde han och ringdeman upp upp upp

M2: llan ringer gång gång gång, dagligen, och jagför med mig, säger:att prata
Jag vill såmed dig, och bara läggerjag luren.inte prata

Kö: Han hade ringt mig gånger46 under dag /.../ Jag papperjag kan visa.haren

För den i gångsin bostad gång kanoch hör hur den andre ringerärsom
det uppfattas oerhört aggressivt: "hon ringde, hon ringde helasom morgo-

för jag då,hemma så såtill telefonen" M.slut stängde jagnen, var av
Men den ringde i det blivithär fallet uppfattade aldrigdet detattsom som
något samtal, eftersom fåtthon inte svar.

K: sade han jag ringer inte där,till honom. Ibland ringer jag och han ärattnu
ibland jag ringer så minadet telefonsvarare, jag vill hanär jag lämnar beskedär att
nycklar. Eller närjag ringer, och han hör det lägger luren.bara ärjag hanatt

En variant fråga ringt ii tiger denär närattannan personen uppsvarar som
telefonen, vilket kan kännas skrämmande åtminstone olustigt. En in-eller
tervjuperson åren.K8 hade fyraupplevt detta periodvis under de senaste
Hon hade från skyddatvisade samtaletnummerpresentatör är ettattsom

så-säker meddet den raffineradeandre. Detattnummer men var var en
dan form måste ocksåtelefonterror obe-det eftersom detär ärattav oroa,
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hagligt tänka sig främmande skulle använda telefonenatt att en person
detta samtidigt svårtsätt, det bevisa den andres skuld.är attsom

Själva signalen kan skrämma, den kommer mitt i natten."Det ärt.ex.om
obehagligt därför ligger och ändåjättegott självJag häratt ärman sover -med mina barn" Kl. Telefonsamtalen ocksåkan slutligen otrevligavara
till sitt innehåll

Kl: Jag ringer, sådet i alla fall jag /.../ För det höll hangörmenar man svarar mestaom
sig till ringa dåhan och också.när han oftast berusad detatt Och blevvar arg, var
obehagligt, för du inte du harvet var personen

En intervjuperson berättade den andre bland hotat skjuta hen-att annat att
"bådenuvarande brev och telefon och han känner folk ines attman per

undre världen och skall rädd sina barn och diverse" K7.man vara om
Men välmenande kontaktförsökäven uppfattastelefon kan otill-per som
börliga eller kränkande.

K: Och ringde jag till min och berättade för henne den andre höllsystersen att att
dricka och inte ville någon.med /.../ många gånger:jag ringde faktiskt "Vad detärprata
för nånting", och han blev frågadejättearg /.../ "HållerJag honom: du och dricker"
Han sade till mig: får"Du inte ringa slåhit Om du ringer ihjälhit kommer dig"att

Det kan också så det den uppringda uppfattar telefonterror förattvara som
den andre legitimt ärende. dåär Att kan upplevasvägraett omväntsvara

aggression. "Jag sade "OK, varfördu jag ringer dig,sägersom atten men
vill du inte bara lämna mina nycklar /.../ jag för nåntingringer inte till dig
annat" K.

Blommor och brev
Flera intervjupersonerna fåhade starkt negativt blommorreagerat attav

den andra Ibland uppfattades det inslag i oönskadparten.av ettsom en
uppvaktning eller förlåtelse.försök köpaett attsom

K6: När rättegången hade varit några gångeroch jag och dansade kom han framutevar
och drog i mig jag då,dansade med killarnär och stod här vid min dörr ochnatten
knackade och skickade blommor förlåtelse sånt.dörren och bad ochgenom om

En intervjuperson rättegångfick blommorKl precis föreannan omen
överträdelse besöksförbud påtryckningoch uppfattade det attav som en
återta anmälan.

Kl: Visst, det fåärjättetrevligt blommor, alltsåjag fick rysningar i hela krop-att men
dom kommer hit med bud. ståtnär Pompa och och hela alltet häroch bilar ute,pen,

med blommor. Och framför allt eftersom det skulle haftegentligen meningen vi rät-var
tegången den dåtionde, och dom kom dåprecis i slutet kändes det precisaugusti,

riktig fåförolämpning blommorna också. på tvåursäktEtt besättattsom atten om nu,
veckor rättegångeninnan få/.../ Ett mig blidkad.sätt att
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blommorMen kunde också uppfattas hot. En intervjuperson K8 hadesom
till blomsteraffär de inte längre fick sända blommor till hennessagt atten

bostad eftersom de ofta frånkom den andre. tolkade det sedanHon som
förtäckt hot hon i brevlåda någrasin fannnär nejlikor denett ärtypav som

vanliga vid begravningar. gångerAndra kunde blommor och de kort som
följt med dem uppfattats någotkärleksförklaringar, falloönskade isom

försök sabotera förhållande intryckett att ett nytt att ettsom genom ge av
pågående förhållande mellan kvinnan frågai och den andre.

Trakasserier förekom också brev. beträffandeLiksom blommor ochper
telefonsamtal det inte innehålletalltid upprördei budskapet, denvar som
sökande, den andre envisades påminnamed sin existens ochutan att att om

vad han eller hon så många gånger intervjuper-förut. Flerasagtupprepa av
berättade fått långa,de utförliga brev ofta sakerattsonerna somom samma

tidigare samtal och telefonsamtal handlat om.

Misshandel och hot

All misshandel leder inte till ansökan besöksförbud, och de sökerom som
sådant skydd har inte alltid misshandlats detden andre, och ävenav om
skett tycks misshandeln sådan inte anledningenalltid den primärasom vara
till ansökan. En intervjuperson misshandlades sinK8 sade honatt av

gångensambo första årför nio dottersedan, derasnärsnart gemensamma
nyfödd. Hon polisanmälde det tillbaka anmälan efterdrog sedanvar men

hot. Sedan misshandlade gångenhan henne flera gånger; efter den sista
måste vårdashon åttasjukhus polisan-dagar. Därefter separerade hon,
mälde den andre och ansökte besöksförbud.om

En kvinna hadeK4 flyttat till lägenhet efter ha bott till-attannan en egen
med månad.den andre ochEfter veckor komettsammans en mannenpar

hälsade på, han nykter och gick handla, demed henne för närattvar men
kom in i hennes bostad och han framhon började förbereda middagen tog

flaska starksprit han snabbt dracken som upp.

K4: Sen började han tjata och tjata tjata, varför han inte braoch och skrikaatt var nog,
och varför jag flyttat från honom. "Som du bar dig"Jamen det du ju", sade jag.vet

vi kom dit så detju Så haninget val. vill jag inte ha det." Ochannatsen var sen var-full, sågjag Såjagdet slog direkt- fick ansiktet såna smällar, käkbenetmig rakt iatt
såkrossades, sånäthinnorna brast mycket han orkade/.../ Slog med knytnävarnaen av

jag flög förstai därute vicevärdeni köket. Hon hade till och med det,väggarna sett
våningen, långt rättegången. då.hon sade det efter Men hon ha-Det visste intesen,
de såjagnärjag flög då, började rinnai där, störtade och blodetväggarna nästansett
från och och /.../ det fönster så fortsätt-Sen inga hon kunde inteögon öron.mun var se
ningen, för dåjag slog i och hade slagitavsvimmad, hannär väggen nästansen var ner
mig köket, såi slet mig och ihan i släpade in mig och slängde mig framstupa säng-tag

där "l-lålloch började banka allt vad han orkade käften dig"i mig och:en ryggen
och "Skrik inte" Och det klart jag skrek, det gjorde inte raktMen jag tjötär ont.
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jag skrek, detut, gjorde jag ju. "Tyst,men jag", sade han,sägertyst "tyst med dig,skrik inte" Och höll banka detatt gjorde så ont Sen slet han frånmig ef-sängenstund detnär klart,ter jag hamnadeen golvet, han slängdevar mig där. Då hade han
skorna i hallen, dåsatt han skornatog sig, och lågnärjag sådär, fortsatte han ochsparkade mig hela kroppenöver /.../ fötterna kolsvarta för blodet åkthade därattvar nerlåg/.../ Jag i alla fall medvetslös helaöver natten.

Ändå det inte vid detta tillfälle hon ansöktevar besöksförbud.som om
Aven mindre våldsamma handlingar kunde spårdjupasätta i personen
därför de innebar klartatt överskridandeett för integriteten.gränsav en

KS: Den andre sig mig inför mina båda barn. Hangav slet mig bilen och drogut urmig innanrunt ett han slängde in mig ipar varv tegelvägg. Och efter det dåhar hanenhotat mig vid sex-sju olika tillfällen.en

Några kvinnor beskriver den andre visserligen inteatt direkt misshandlat
dem, "inte så det träffade mig, alltsåatt fysiskt, han kunde bli såmen arg

han smällde tillatt väggen" Kl. De kunde också ha slagit sönder saker i
bostaden eller såuppträtt aggressivt detett sätt upplevts skräm-att som
mande. En intervjuperson hade tagit barnen med sig hem till arbetskam-en

dennär andre varit kraftigtrat drogpåverkad i hemmet, eftersom han då
brukade mycket aggressiv "och han upptäcktevara när inte kom hematt
så blev han vansinnig och kastade grejer fönstret uppifrån åt-ut genom
tonde våningen, och då polisen där, och han skulle livet sig" K7.var ta av

Den händelse fick intervjupersonerna K4som ansöka be-en av att om
söksförbud inträffade flera år efter den misshandel han henneutsattgrova
för. Hennes ville sälja begagnad TV och hon hade föreslagitgranne en att
han skulle fråga hennes före detta sambo. TV:n levererades och dennär
andre korn för betala ringde han påatt porttelefon och på såblevgrannens
vis insläppt i hennes trappuppgång

Kfi: Han direkt på min dörr, öppnade brevlådansprang här och börjadeupp skrika:
"Oppna dörren" /.../ Jag stod precis innanför dörren. "Nej", sadejag, "det kan jag inte,
för jag har besök" /.../ "öppnar du inte dörren ska jag skära halsen dig kärringjä-- avvel" /.../ Ja han stod i brevlådan hela tiden med den fula och gapade medantrutenjag stod innanför. /.../ "Och hädanefter skall du rädd gå utanför dörrarna här"/.../attvaraOch han hade väl kniv sig med, för hansen, skar jack i brevlådan, slog hanett senigen den. Sen hörde jag -jag lyssnade precis bak dörren det skramladeatt väggen,-då hade han slagit porslinet runtomkring kablarna lågde bara. sågDet jagatt senefteråt.

Som framgick avsnittet rädsla hade också flera de övriga inter-av om av
vjupersonerna hotats den andre; "han har hotat mig med jämna mellan-av

han skall livetatt göra för mig, och han skallrum tillom jagasurt attse
mig till andra sidan och dengränsen, här biten" K5.
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Självmordshot
svårare, hotenAndå förefaller det kanskevanligare, och närnästan ännu

ellergår detden andre och därkommer livet sig, ärattut att ta merav
mindre uttalat det beror ifråga.att personen

då hanDå skulleK6: skulle han självmord här ochoch kom och lämnadeta present sen
sånt mina föräldrar,och hans före hem tillsitt liv och detta svärföräldrar ringdeta som

dågång, ja,ochytterligareringde hem till mig och polis allting blev inblandadeoch en
så deprimeradkom han psykiatriskt sjukhus, honom /.../ hankörde dom in var

psykiatriskt sjukhus,då från frånbörjade./.../ Och det igen, den dan han kom utsen
jaginteden bitendirekt efter han helgen, självmord och helahär hotade med omvar

orkardå "nej, jagnåt sånt, jag:tillbaka honom eller öppnade dörren eller och tänktetog
så dåinte längre", kom polisen och hämtade honom.

Även uppfattassjälvmordshoten i princip riktas denmot personenegnaom
påtryckningar:de eller mindre öppnasom mer

mig innegång skälldeK6: polisanmälde han stod ochSen jag honom när pos-en
till mig ochsmällasåjag skulleutanför höjde trodde hanoch ochten posten armen - till-intemånad, rättegången, jagkorn han och hotade mig ijuni innan togatt omsen

begåbaka anmälan skulle han självmord.

uttrycker vredeoftasjälvmordshot, intervjupersonerna över,Dessa som
ombeddockså fastuppfattas ursäkt kontakt är attännu taatt mansom en

på in-från omgivningenlåta fåbli, och dessutom sympatisättett attsom
tervjupersonens bekostnad.

skullehanberättade hurochM2: Han min svägerska, och han ringde till henne tavar
ringdeochoch sade det,brorlivet sig, han ringde till mig och sade det, och till minav

förskulle bara ringa"jagochtill sina och berättade liksom livetvänner över,att nu var
åren hanharalla tolvhejdå, så /.../ underför i jag död", och här.säga äratt morgon

då dåringt detoch lite ochsagt

ock-finnsdetväcker kluvna:självmordshotenSamtidigt de känslorär som
faktisktden andreförså ofta genuin rädsla hos intervjupersonerna atten

skall allvar hoten.göra av

ochden här biten,gånger sig ochmånga livetK5: Han harju hotat väldigt med att ta av
påskadat sigalltså skulle hagår så hanibland närjag därute kan jag tänka mig ettattut

ibland. Ochjag hakänslan kaneller befinna sig i byggnaden därute. Denochsättannat
nåt gråtande barn.jag har hittat honom vid tillfälle litetettsom

Trakasserier och andragenomav

Återkommande inteockså andredenberättelseri intervjupersonemas är att
ocksåsjälvakontakt med demförfölja och sökanöjer sig med hota, utanatt

förmå demsläktingar, ofta förochletar deras attvänner, attgrannarupp
livsföring relationer.ingripa påverka deras ochi och
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K5: dåHan har bl.a.ringt till den här killkompisen hjälper mig, och lyckats jaga tagsom
i hans och ringt och till låtahonom till hans skulle blipappa sagt attatt attse son
komma till mig, för jag har före detta jag skulle hand mina barn, och hantaen man, om
hade sin familj.

M2: Han ringde till min bekanta för fåförsöka dom övertygaatt attmammas mamma,övertala mig kontakt med honomatt och börja med honom igen.att ta prata

Om dessa inte bemöter den förståelseandre med riskerar de,personer en-
ligt intervjupersonerna, själva bli trakasserade.att

M2: Han tvingar sina tycker det fruktansvärt obehagligtvänner, domär säger:som men
står"Vi inte med hans tjat, såoch därför ringer jag till dig" vilket jag tycker i ochut -för sig dom,är kan givetvis dåMen börjar han likadantsvagt säga göraemot.av man
dom, så det ville dom slippa.mot

Därmed blev svårtdet ibland för de finnasökande i omgiv-att personer
ningen kunde ställa vittnen för polisen.som upp som

K5: Grannarna ringer mig och då då vågarhar han varit här och domsäger att nu men-inte själva stå för då gårför på också.anmälan, han trakasserar domoch /.../ det
skrev jag bland i det här överklagade åkerbeslutet jag vill ochgärnaannat att utatt
frågar och hör hur det måstedet jag och riktigt. Men niär, säger är rättattgrannarna

det för dågöra kommer ocksåhan och trakassera dom ochanonymt, attannars
vågar dom inte svara.

Flera intervjupersoner erfarit någonhade människor hade positivatt som
anknytning till dem själva för trakasserier påver-den andres ochutsattes
kansförsök.

Ml: Och inte bara hon kommer till mig bråka,och börjar hon skall ringa allaatt utan
dom jag nåntingkänner såoch berätta jag inte har gjort, och ringer hon minsom som
fru och jag fortfarande tillsammans umgåtts år,säger: med din och vi har i femär man,

hon alltid.säger

I det här fallet hade den ocksåandra hade trakasserat intervjupersonens in-
neboende hyresgäst, tills flyttade.denna sade bostaden ochupp

F årtal
Några intervjupersoner berättade förtalde för regelrätt slagatt utsatts ettav

de ibland upplevde sataniskt. berättade den andra iEn dem attsom som av
sin jakt på honom tagit kontakt med hans fru, vid denna tid bodde ut-som
omlands, och med hennes släkt.

M Då skulle två gånger,hon berätta för min fru jag gjort henne gravid ochhadeatt att
hon gravid mångaOch min fru har där, och hon fick medsyskon bor pratavar nu. som

alla, ochnästan berättade för alla jag hade för hon skul-gjort henne gravid baraatt att-förstöra min trovärdighet hos dom. min fru jagNär hon äntligen fick medprata var
inte "Sådär, och sade hustrun det flicka fortsätter ringa: duatt attsen var samma som

intehar gjort slut med henne, du har börjat träffa berättat dethenne igen Du har inteatt
för mig"
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intervjupersonen såDen här egentligen inte rädd för allrahans när-attvar
skulle bry sig förtalet, han kände hans allmänna trovär-maste attom men

dighet undergrävdes den andra spred osanningar honom.attgenom om

också nån alltså någonMl: Jag kan tänka mig, kom för migoch berättade attom person
sån sån, sån. påhan så ändåoch inte blir det Man skulle inte detär även är troom

med skulle tänka: "ja, inte alltingdetsamma, det kan för det ärsant,men man somvara
människa kommer fram, tillalla /.../ T.ex. hon anmälde poli-vet."gör närsomen som

så långjag har spritproblem, kan det innan mig och vad jagtid dom kanatt ta trosen
berättar.

Det inte sällsynt den andre ringer ringa till arbetsplatseneller hotarär att att
eller chefen.

M2: chefTill slut började den andre ringa till jobbet för han skulle berätta för minatt
vilken usling han varvid jag sade till honom "gör du bara det, bara bara baraattvar,

alltså, så jagkommer polisanmäla dig"pröva att

ocksåhon vilken skit duMl: Och sade: "Jag skall med din arbetsledare är,prata om
måste få såhan du falsk person" och vidare.ärveta att en

intervjupersoner beskrev andre förtalade andraEtt med obehag hur denpar
hennesinför dem själva, kvinna berättade den andre sagt attattpersoner en

hade kramats inuvarande pojkvän "hade varit med tjej och domen annan
sånt, K6.bilen fastän han hade här och ätit frukost"och suttit

gjort det här,mig din har minsannM2: Han skriver brev till och /.../.säger att mamma
varitoch din haroch har gjort det och din har gjort detta,din mammamamma mamma

såna förbara sakeroch det har det, och det har detta. Alla härmig vartotrogen mot vart
årför 25står på det migvisa: varför du sida, ungefär, hon har gjort här motatt mammas

fullständigt fortfarande inte mitt problemVilket jag skiter För det ärsen -

myndigheterAnmälningar till

anmälningar tillintervjupersonerna hördeTill det upprörde mest myn-som
Intervjuper-trakasserier.digheter, uppenbarligen mycket vanlig formen av

för den andreanmälningar deberättade rad olika utsatts avsonerna om en
parten.

sambo härinne, jaghademig till försäkringskassan och sade jagK6: Han anmälde att en
så försäkringskassan.kille, fick jag ändratillsammans med papprenavar en

gått i kon-harDå /.../ före dettaanmälde mig för misshandel djur MinK5: han manav
bodelningenfåså för dom rivahar ringt till konkursförvaltarenkurs, han att att somupp

sånt ringer ochfrån där, hanså huset. -Jajag skall tvingas flyttagjordes, att en massa
via myndigheter.jagar mig

till förhörkallasdvs. denPolisanmälningar motanmälningaroch när som-
beljugerandreandra och denutredning anmäla deneller attattpassar -
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förrådereller också sådant flerai inter-samband med polisförhör ären som
vjupersoner vittnar trakasserier.och de uppleverom som som

mångaM Jag har gjort polisenpolisanmälningar för ofredande /.../ Senhenne närmot
pratade med sånt, så för ho-henne hon skulle sluta anmälde hon mig attjagmedattom

Alltsåhenne /.../ jag mitt ihotat döda henne, och jag ringde hennetat natten.att att att
så.det inte alkoholiserad ochOch hon sade jag hade spritproblem, och jagatt attvar var

så vidare. Allt detta har hon sagt.

Ett vanligt förfarande den andreofta upplevs mycket är närgrymtsom som
vanvårdringer bam.socialförvaltningen och anmälan Dettagör aven om

hårdare handladede flesta hot och förekom det inteän även närtar om ge-
barn.mensamma

åkte fickK5: Han och jagin till polisen i X och där kriminalinspektör,hossatt senen
frånbrev ifrågasatte och barnenssocialförvaltningen i min psykiska hälsaY att man

välbefinnande, för fått på psykiskt instabil ochhade minnesanteckningar jagattman var
misshandlade Så åkte barnavårdsutredning, jag lämp-barnen. /.../ jag /.../ om varen
lig som mamma.

då honomK6: Sen gjorde nånting polisanmälde jaghan gick ochöver gränsen,som
hetteigen /.../ barn,Han skickade brev till socialförvaltningen här i X ettett om som

såg skildahennes må föräldrarnasom och inte bra, och eftersomson ut att varsom

Även åtgärd.bamavårdsutredningari dessa fall gjordes avskrevs utansom
och tvistde andra fallen emellertid fråga barnI det gemensammavar om

vårdnad förklaring tillvilket bidragandeeller kan ha varitumgänge,om en
anmälningarna barnen farit illa.attom

inblandad iKl: Jag blev till socialen /.../ Hans gjorde det, hananmäld syster varmen
det hela, för attjag inte skötte sonen.

ochlångt han ringdesåK7: Det gick vid tillfälle han skulle hämnasnär attett an-
såså han ringde tillmälde så dummig för till Och hanincest, socialförvaltningen. var

sådetden tjejen så precis hurvi hade samarbetssamtal hos, hon visste tönt var,som
hon bara lade det.ner

"minst gånger tilltioEn kvinna K8 sade anmält henneden andre hadeatt
också sådant honsocialen"; det hade handlat barnen attsomomom men

hadesjälv tabletter Honskulle prostituera sprit ochsig, missbruka etc.
inte miss-gått bevisa honoch lämnat droganalys förför attt.0.m. attprover

brukade.

polisanmälningarDen andra på uppfattakan motsvarande sätt attparten
genomdri-ochoch ansökningar besöksförbud sker i syfte trakasseraattom

sin vilja.va

jagså falskt. Ochockså anmäler mycket ärM4: Man här i fängelset kvinnorattanser
många kvinnorhålla så, otid därförböjd med. kvinnor anmäler i tid ochDet är attatt

kvinnorfå Om det eller /.../dom kommer ärrätt. attsantvet att att man ansersen
föranmäler helst, inte harför vilken brott accepteratmän attatttyp ensom mannenav
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Många då tillkalla polis: hanseparation till exempel skall ske /.../ kvinnors är attvapen
våldtagit mig, han ofredathar har slagit mig, han har mig.

och rörelsesfiirerIntegritetszoner

föregårBesöksförbudet, ansökan,liksom de känslor och handlingar som en
frågan uppfattas iintegritetszoner. delsaktualiserar Dessa kan rentom

besöksför-rumsliga/territoriella intervjuperson hade önskatEn atttermer.
familjensomfatta ingick ibudet kunde utvidgas till all den markatt som

besöksförbudet gällde, vilkenjordbruksfastighet. vanlig tolkningEn vadav
förmedlades polisen, vilken tycktesoch den andraäven accepte-partenav

den tomtgränsen.ra, var egna

ellerallmänna platserskulle i stället velat räkna in särskilt viktigaAndra
eller denkommersiella lokaler: den affär brukade handla restaurangman

ikvinna aktma-gick Eneller det dansställe brukade till när ut.manman
två idrottshallar,besöksförbud tillterialet hade ansökt utvidgatt.ex. om

åklagaren skulle begrän-avslogs eftersom det alltför mycketvilket dock av
den andres rörelsefrihet.sa

restaurangbesök.laddat medintervjupersonerna detFör ett par av var

hantänka migSå går jag kan ärM2: fort överhuvud in i atttaget restaurang somen
såpå,suttithan harpå, så gårfärbi jagfort jag fönstrena till vet attrestaurang somen

med hjärtat itittar in halsgropen.

någonockså han självrädd för den situationenHan restau-sattattvar
inte hänt.egentligenin, detoch den andre plötsligt kommer trots attrang

så dra dithade be honom växer,M2: Hade jag suttit där själv jag kunnat menpepparn
kan-då uppträderså föralltså sällskap han där,inför vinner attstora manvara

såske inte riktigt hade tänkt göra.som man annars

proble-inte löstebeviljatsbesöksförbudet honintervjuperson kändeEn att
dansstäl-ellerihop med den andremed hon stötte restaurangermet om

len:

sågår komdär, ochgått inte hanförjagK6: En jag alltid kunnatrestaurang vet att
då den restaurangendå fördärvad, fördär /.../ Jovisst, min kvällhan just varvar

tjugo-går för där baragår på, andra ställenainte dom ärdet enda stället utman man
åldern hel-häri denåringar så, träffa folkdet ärju vill inte ärnär manman yngre- måndags,iellerSå i lördags,folk. där blev jag litevill hellre träffa äldreler, nusurman på, skall jagtyckerså: också, hittat ställe jag"Fan jag hartänkte jag attett omsom
jag villjaggå där", tänkte jag. Men det säger,dit för haninte kunna är attär som

Och jagså går /.../jag hem igen.ändå förjag han där,inte träffa honom, vetärvet att
mig, hanmitthonomgå dansgolvet och dansa, och jagskulle jag emotatt serner
hade inte/.../ Jagdärnån -jag skulle inte kunna kvarkanske meddansar stannaannan

han iakttagit mig hela tiden.förjag hadekänt mig vetat atttrygg,
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Ett minimum vad gäller rumsliga för detgränser territoriet denegna var eg-
bostaden. Det framstod självklart bådaför denna andre inteparter attsom

hade försökarätt komma in i denatt andres hem eller knacka dör-ens
Men problem uppstod dennär andre betraktadeäven bostadenren. sittsom

hem, antingen för han eller hon fortfarande stodatt till detägaresom
och/eller betalade någon löpande bostadskostnad, helt eller delvis, eller
också för den fortfarandeandre hade sinaatt tillhörigheter kvar i hemmet.

Oklarheter kunde också uppstå omedelbart efter separation innebaren som
den stängdes frånatt bostaden.parten En intervjupersonute hade fåttena

förklarat för sig hennes anmälningar denatt andre "sprungit här"attom
blivit nedlagda för det skett under period omedelbartatt efter det honen att

honom lämna bostaden; "gråzon,sagt kalladeatt polisen det, när en
människa flyttar och svårthar fatta dom inte hör hemma denatt häratt
adressen, dådom kan springa och jagaatt en" Kl.

Samma intervjuperson berättade den ståttandre faktiskt helt bostadatt utan
efter det Ävenhon han inte fick kvaratt hos henne. åklagar-sagt iatt vara
aktema förekom det inte så sällan den angåendeandre i förhör brottatt mot
besöksförbud förklarat han ringt, efter utskrivning från någonatt formt.ex.

institution, därför han helt enkelt inte visste han skulleav att vägen.vart ta

För dem bodde relativt varandra ochnära använde affärscent-som samma
och allmänna kommunikationer uppstod andra problem.rum

M1: Ja vi bor på område, inte riktigt ibland träffas vi hos ICA-samma samma, menhandlaren, och Konsum kanske, eller där handlar, Men vi har inte träffatsposten.
så mycket, eftersom jag inte därär under dagen. Men bussen har jag träffat tvåhenne
gånger, gångoch varje jag träffar henne det ganska jobbigt. Påär /.../ bussen fick jag
flytta många gånger, för gångvarje frånjag flyttar sittplats till följer honen en annanefter och sitter där och börjar så flyttar jag mig vissteJag inte kundeprata, att manmed chauffören och nånprata det här oförskämdsäga /.../är Jagatt är alltidsom varjättenervös honnär skulle med mig och tänkte bara attjag inte ville någothaprata med
henne jaggöra, vill bara undvikaatt henne.

Det kan också uppstå problem den andre harnär yrke görett attsom man
kan tvingas till ofrivilliga intervjupersonEnmöten. K8 rädd för attvar
åka buss, eftersom den andre arbetade busschaufför och hon inte viss-som

han i tjänstnär och vilken linje såte han i fall körde.var

Flera dem ansökte besöksförbud hade helst velat hela derasav som attom
rörelsesfär, enklast formaliserad till kommunen, skulle förbjudetvara om-
råde för den andre, han eller hon någonbodde På Stångbyan-annstans.om
stalten brukade i samband med permissioner rutinmässigt förbjudaman
intagna med besöksförbud vistas i den kommun, där skyddadedenatt per-

hade sin adress.sonen



Bilaga490 8 1998:40sou

50

uppstår förbor utanför landet riskFör dem stadscentra eller mötensom
medför observeras i deneller den andra närmaste tätortenatt t.ex. enav

påaffär eller vägama.stor

för där hanbor. jag träffa honom jag i X,KS: Dom bor inte där Men kan när är är
hållerbilarna /.../ Jagmed jämna mellanrum, medmöts vägen. tror mamma

gågår skulle förbidärifrån, och ställen i stället./.../ Jag jagsig hon handlar andra tror
så skulle jag vända.bara. Om det det människor i närhetenär att annars-

Även insåg måste med dende leva med risken ihopde stötaattattsom
rörelsesfärderas be-andre offentliga platser kunde bittra över attvara

gränsades.

går då gåändå han kan hem,K6: Jag tycker jag och har roligt detäratt ut som omom
så gåpå samtidigt har hanhan ställe mig, det tycker jag. Men rättär attsamma som

såsom attjag skall behöva där ochhan vill, jag har jag vill. /.../rätt attvart var
får på. oskyldig, den and-jag Förjag kanske hem, det det mig jagärveta att retar

då ändå måste han där, och jagdet jag /.../ Arre boven i det hela, ärärär sommen
få gå. inte boven, jagså han boven, jagdär, tycker jag faktiskt han skulle För äräratt

normalt liv.skall kunna leva ett

Periodicitet "

periodvis, vilketpågår trakasserierna kontinuerligtflesta fall inteI de utan
missbrukspexioder.förknippade meddeibland tolkas ärattsom

såsin abstinens drickeralltså innebär han harperiodare, och detKl: Han närär att
hanhåller han vecka däralltså han, harhan fem dar i sträck, i genomsnitt. Sen ensen

kommer, ochmår mår så där abstinensendär han bra, och veckaoch veckapyton enen
så Så gårigen. i treveckorsperioder.börjar detom

eller igånger arbetetbero den andres problemAndra detantas nya
relationer.

så lugn,så kan hanhänder inte varje vecka duK3: Det kommer i perioder, det ärtro- försvinna, vecka,fungerar kan han baradet ingenting, allt bra och plötsligtär ensen-två månader. Då på Han ringer inte, harinte telefonen /.../ringer jag och han svarar
någon.ingen kontakt med

följde sindeandres trakasserierintervjuperson beskriver denEn som om
frustrationtill omgivningen,kontaktförsök, utvidgasdynamik somegen av

sådan kunde det finnastystnad. "cykel"och kort period I utrymmeenen av
kontakter".för enstaka "normala

såefter detdeprimerad, ochvecka, och blev hanM2: Men dom korta. En sensenvar
så blevefteråt så Senblev det "Vi skall väl bli sams"blev hatisk,han och mer:sen - femså ochblev han Ja, mellandet så han deppad, hatisk. /.../bra, blev tresensen

går. detOch sedandet i dom här perioderna detveckor, det har lärt sig är attattman nu,
tredje ochvecka ochvis, och veckavecka sätt,är ett annat, ettett senen en en

så gårså i cykler.börjar det detom,
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Själva upprepningen och inte kunna hoppas påatt periods tystnadatt ären
tecken påett positiv förändring å andra sidan i längdenen oerhört trött-var

sam.

M2: Hela tiden började det så här med ringa till mig dagar såatt här:ett par pang-pang-och så ringa tillpang, till honom,vännersen ringde mig och sade: Varför kansom sendu inte 4:0 såOch skall jag med dom såoch hållaprata skall på med det några- mandagar, och så syrligt brev tillett mig, och tillsen det kommer alltid tillmamma ett-henne också i och sedan det kanske månad,samma veva såoch kom-tystvar en- sendet igen /.../ Och så håller på sådetmer här /.../ gångFör såvarje blir det värresagtsomoch ochvärre, jag känner liksom det börjar bli jobbigtatt sköta mitt jobb, därföratt attjag kan inte koncentrera mig.

Signifikanta händelser

I de flesta fall beskriver intervjupersonerna segdragna konflikter eller sepa-rationsprocesser med den andra, besöksförbud söks vanligen först ef-men
speciell, kansketer dramatisk händelse, "fåren droppen rinnaattsom

över", eller djuptär skakande.,som

K7: Det gång den andre kom hit och stod härvar en utanför och inte härifrånsom gick
fast vi sade vi inte villeatt med honom. dåOchprata påverkadhan nånting. Ochvar avhan stod kvar, och ringde till polisen, såoch dröjde det innan dom kom, ochett tagdå passade han sönder bromsrörenatt ta bilen, så jag skulle köra dennär detvaringa bromsar på bilen. Och då tyckte jag fick Sådet bra.att pratade det,nu vara omnuvarande sambo och jag, såoch ringde jag frågadeoch det fanns möjlighet fåattombesöksförbud för sån sak.en

Hon hade polisanmält både den andre sinatt vägrat och hanväg varitatt
inne i och polisen hadecarporten, bilen, tagit honom till förhör ochsett
gjort husrannsakan hos honom. Mannen förnekade brott och förundersök-
ningen blev sedan nedlagd brist bevis, intervjupersonen bevil-pga men
jades besöksförbud.

En intervjuperson flyttat tillannan del landet, blevsom en annan av upp-
sökt utomhus den andre hotade henne bådemed kniv och pistol.av som
Hon lyckades springa därifrån och ringa polisen och sökte besöksförbud i
samband med anmälan hotet K9.om

Ibland har det frågavarit separation under former kan ha varit för-om som
ödmjukande för båda En intervjuperson avbröt definitivt förhål-parter. sitt
lande med sin då dåoch bott hos henne efter den formellaävenman, som
skilsmässoansökan, han hade adress. påtrots Det skeddeatt derasen annan

födelsedag:gemensamma sons

Kl: Dels fick sonen såjagastmaanfall, fick åkaett in dåmed honom kvällen, och
dånär den andre hade till alla kom härifrån, såsett gästernaatt gick han iväg och satte
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halvtvå, dåkrogen. Så han isig jag kom hem komnär natten, sammanere
dåfull Då "Hejdå"/.../ för ville jag intefick jag bara sade:ochveva, som en apa. nog

nånting med sitt alkoholberoendeha honom /.../ eftersom han inte itu medgöraatt tar
nåt vis, månaderna Och detoch vi inte viktigare där.han höll sig i domän att trevar

nånting "Varså-väl han blev för jag bara nyckeln och sade:helt resolutär över, togarg
god, ytterdörren där bryr nånstans" det hanoch jag mig inte du Ochborär varom var

också jättearg jag honom liksom ordna lägenhet elleringen respitöver, att attgav
nånting. han blivit så/.../ hade precis vräkt, helt hade han ingenstansplötsligt att

sånt får på lastbilenMen det ärju där reda i efterhand. Så fick väl ihanvara. man sova
och ställde hans vanligt igen.natt, systeren sen upp som

Men det inte bara den enskilda först efter detmänniskanär attsom agerar
ocksåeller mindre dramatisk händelse Det verkarägten mer som omrum.

åklagarenmöjligheterna få ansökan besöksförbud beviljadatt en om av
ökar kraftigt efter begått möjligendet den andre tydligt brott, vilketatt ett

tveksamt ansök-preventionssynpunkt. citerade kvinnanär När denur ovan
påbesöksförbud och knackat henneshade den andre bara ringtännute om

så,fönster och dörrar, lyckligtsvis,"sen kom det sägernumen om man
såhan då, så hjälpte tillslog sig in vecka blev väl detdetatt somen senare,

fåjag skulle besöksförbud" Kl.att

deFlera intervjupersoner börjar sedanandra beskriver trakasseriernahur
frågaifrån inte varitde definitivt vill bryta relation, detävensagt att omen
träffakärleksförhållande. inte ville"Ringandet började jagnärettom
hadehenne nånting för honlängre. Jag ville inte hjälpa henne med längre,

såvarit många gånger"dum mig M1.mot

framstå vändpunktsignifikanta ocksåDen händelsen kan givetvis som en
åklagareförst ochi retroaktiv belysning, kanske just därför polis ta-atten

på ansökangit fasta den, deneller för den den karaktären,är attatt egnaav
framstår självklart befogad.som

ansöktEn intervjuperson KlO relation till denhade ingen nära omsom
denfå problemhon skulle besöksförbud. började allaFör henne näratt

några hotade henne.andre tillsammans misshandlade ochmed kollegor
tillblevEftersom de chockad, händelsenpoliser blev hon särskilt ettvar

det honefterhon söker bearbeta. Besöksförbudet söktes atttrauma, som nu
sig.ringt och varit och hotat livetden andre dessutom ta avarg

sökandes åtgärderDen egna

intervjuper-få på tillgriperFör undvika eller slut den andres trakasserieratt
försiktighetåtgärder, frånolika sträcker sig allmänradsonerna en som

diplomatiskaextraordinära skyddsanordningar ocheller mindreöver mer
finns möj-kontakter till främmande och adress. Dettill flyttning hemligort
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lighet i särskilda fall också någon sådanbyta identitet, finnsatt men person
naturliga skäl inte i mitt intervjumaterial.av

Undvika kontrolleraeller kontakterna med den andre

Den vanligaste åtgärden vid känsla förföljdaggressivtatten av vara av en
bortsett från polisanmälan, försöka undvika alla slagsär attannan person,

kontakter; "jag ringer alls henne" oberäkneliga hos deninte M1. Detupp
andre vågarofta integör riskera neutral mark.att mötenpersonerna ens

gårDe undan de den andre, på försö-"när vi träffas och honnär gatanser
ker med gårmig jag bara min jag vill inte med henne"prata väg, prata-
M1. Mycket ocksåvanligt intervjupersonerna bytte telefonnum-attvar

och begärde det hemligt, och kontakter med i denävenattmer personer
andres omgivning upphörde. dessutom oftanära De sökande försökte und-
vika alla platser och församlingar där de riskerade den andre.mötaatt

ocksåDetta det beteende den sökande hålla till besöks-förväntas sigär om
förbud beviljas, sådet inte alltid lätt. Intervjupersonerna berättadeärmen

de ibland strategiska skäl faktiskt kontakt förformatt accepteratav aven
därigenom undvika försökteGenom i telefonenatt atten annan. mansvara

förebygga den andre ringde eller till bostaden. Dethela komt.ex. att natten
kunde emellertid tolkas bristande såvälkonsekvens, den andresom somav

rättsväsendet.av

såKl: Men framkom inte heller i varför jag valde med ho-rätten tyvärr att prata
Därför, den på så ståranledningen närjag han därute vid häck-lägger lurenattnom. av

i stället och kallar på fårmig /.../ Att han luren inärjag inte med honom, närprataren
då står han här i stället. tvåörat, /.../ Av onda ting, vilket väljer man

En kvinna lät frånsin bo honomhos sin far efter separationen för attson
undvika hans såaggressioner här ioch kontakter. "Det kan jag känna nu
efterhand, jag lät fåhonom hos den för jag skulle ibo andreatt att vara
fred" K7. En kvinna för upprepadeanmält den andre överträ-annan som
delser besöksförbud föl-och, sedan detta upphört, för mordhot berättarav
jande enligt förhörsprotokollet:

"Kvinnan och den haft besöksför-andre har träffats under tiden den andre harsom
bud. låterHon honom Anledningen tillbesöka han sovithenne och har över.även att

fården andre då såkomma på håller länge hanbesök han sig lugn. Han lugnär äratt
får såhan vill, får blir hankvinnan inte komma besök,hannär säger attsom men
aggressiv. Han får helaaggressiv han och inte han vill. Detnykterär även när är som
förvärras då efter-han onykter. diskussionerDet han hotar henne till livet. Vidnär är är

vill han aldrig kännas vid mordhotat hen-vad han har och förnekar han harsagt att
ne.
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Skyddsredskap

En åtgärd är skaffa sig olika tekniskaatt hjälpmedel, dels förannan att
förhindra den andres kontakter, dels för skydda sig vid eventuellaatt över-
fall.

Flera intervjupersonerna hade kopplat sin telefon tillav en nummerpresen-
visar fråntatör, vilket samtal kommer innansom ettnummer svarat,man

och/eller till telefonsvarare, det möjligt höragör ringeren attsom vem som
innan lyfter luren. Problemet med den förra den ringer kanman är att som
förhindra visas, och med denatt numret den andre tele-attsenare genom
fonsvararen kunde få fram olika meddelanden inte ville höra.man

Några hade också tillfälligt fått låna s.k. larmpaket polisen ochett av upp-
skattade det. Problemet de inte fick behålla det i längden ochatt devar att
efteråt kunde känna sig rädda: "dom drog in det för två såveckormer sen,

känner sig väldigt naken inte har detnär längre" K6.man nu man

En lösning då själv köpa del de hjälpmedelatt ingick i pake-var en av som
eller andra försvaratet sig med.attvapen

K6: Jag skall ordna jag skall ha såneget med såeller skall jag hanu, spray peppar enyuppienalle, så skall kunna trycka snabbt ifall han kommer. För pålitar inteman manhonom, det jag dåär sågjag honomnär i vågadejag inte förbisom menar trappan,
honom, förjag han hade nåntingvet till nånting,att mig, eller gjort så likasagt det varbra stå kvar därnere.att

En kvinna hade under den tid hon ännu sammanbodde med den andre, som
hade missbruksproblem och gångstora slagit sönder deras lägenhet, för-en

låsasökt honom lås,byta vilket dock inteute kunde genomförasattgenom
medan de fortfarande bodde tillsammans.

K7: Alltså lägenheten sönderslagen då/.../ Och hanrent där, och gick hanvar satt senoch han gick sånärut, tänkte jag han skall min Såut själ inte in här låstejagatt mer.sjutillhållarlås, och lät nyckeln sitta Då gåuppe skulle han såoch handla öl. Och
ringde jag till /.../ låssmed, så dom lås.skulle byta /.../ Och under tiden komatt denen
andre och han inte kom sånär blev han vansinnig ochupp, började hutta tänd-
stickor i brevinkastet. Och då varjag dåupprörd, och Såringde jag polisen. komrent
polisen först, och kom låssmeden, dåoch frågade låssmeden:polisen "Vad skallsen
du göra" Så sade jag: "Jag har ringt efter dom, jag lås,vill byta jag vill inte hanattskall här." "Det får du inte för han bor Dågöra, här"vara tänkte jag: "Vad har man- -för skydd överhuvud kvinna"taget som

Påverka den andres förhållanden

intervjupersonerna försökte ibland också kontrollera den andre befannvar
sig och eventuellt också påverka hans förhållanden för därigenom mins-att
ka risken för kontaktförsök. En intervjuperson Kl hade gjort stora an-
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försträngningar förmå andre söka behandling för sina alkohol-denatt att
dåproblem; vid tillfälle ultimatum och krävdeM3 ställde attetten annan

den andre skulle ha psykiaterkontakt. tredje hade bl.a. kon-Enen genom
bostadsföretag andre flyttade till dentakt med försökt förhindra denett att

hon och barnen boddeort numerasom

fåttdåhär och ringa till det här bostadsbolaget, han hadeK7: Som vi höll som
år. har hanlägenhet har inget jobb, han hade inte jobbat flera och vadhos Han

från för detför inkomst, dom kunnat in honom Blev vräkt sin lägenhethur har ta att
så ingenting i lägenheten.mycket liv där, betalade inte hyran, hade ingen ström,var

nåntingdåNej, "Vi har godkänt honom, kan inte det nu."sade dom bara: göra

också besöks-med socialförvaltningen för upplysaHon kontakttog att om
frågaförbudet varför hjälpt flytta efter henne.och attman mannen

informeraddåligt inte bättre sinaK7: Jag tyckte det socialförvaltningenatt omvar var
flytta till /.../ Menhjälpte den andre Ykunder. Det socialförvaltningen i X attsomvar

socialförvaltningen och undradedom visste inte besöksförbudet. För jag ringdeom
gå hade. skulle ald-visste mycket jobb vi Domhur detta hade kunnat till dom hurnär

ställa och hjäl-rig flytta hit, dom behövde inte hellerkunna neka honom att uppmen
honom.pa

bostadsförhållandenaärändraF de egna

få läge,allmäntFlera hade bytt bostad förintervjupersoner tryggareatt ett
desig. Iför avståndet den andre och/eller föröka till gömmaattatt aven

föråklagarakterna kvinnagenomgångna kunde läsa utsattssomman om en
för undkommaefter separationen, ochupprepad misshandel attsomgrov

gånger under loppetmed sina barntvingats flytta etttretton avmannen
år.drygt

något bättreflerfamiljshus kunde det kännasFör dem bodde i att por-som
låst, till portkoden.förutsatt inte kändeden andreten attvar

jagjobbigast,alltingK6: OK; jag ville dom skulle byta kod näratt som menvar
ändådetbytt koden,sade aldrig till dom. känns skönt dom har ärdet Det att men

ingen trygghet.

ellermed andrauppfattades alltför smita inDet lätt attatt passasom
någon Viktigare kundehyresgäst.in tillfälligt ställtsnär porten varaavupp

inte bo markplanet.att

nedervåningen, tackarjagville boK6: Närjag fick lägenheten /.../ jagden här men
köketgudarna, för det baravåningen. tackargudarna idag tredje Jag ärjag boratt nu

mångafrån loftgången, drar för Jaghär kan rakt i vetom manmensom man se
på, fått dom hardom har dra för, föroch hälsatmina kompisar har varit här va-av som

så stå utanför.oroliga skallrit den andreatt
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Flera intervjupersoner hade flyttat till någoteller bostads-ort annatannan
område både för förhindra denatt andre sökte dem och föratt und-attupp
vika ofrivilliga påmöten i affärer eller på bussen: "Sen fickgatan, jag fly
från honom igen, för han höll på och springa och banka dörren och härja
här, och skrika och sparka dörren så den i trasor" K4.var

En intervjuperson hade också efter påavslag ansökan besöksförbudom
vidtagit åtgärder för få hemlig adress.att

K6: Hade jag inte fått besöksförbud, så hadejag flyttat, för jag hade redan ordnat lä-nygenhet, med skattemyndigheternapratat och fyllt i alla /.../ ordnat hemligpapper, enadress. /.../ Jag fåtthade lägenhet precis här såborta det så långtinte ändå,en detvarändå kommun, för jag ville intevar flytta frånsamma sonen dagis sånt.och Men
så tänkte jag: Nej, varför skall jag alltidsen flytta Jag skall kämpa för jag skall haattbesöksförbud istället. Men låg ändå kvar hos såmig jag kunde dom /.../papprena postaDet nån släkting sade "nej bo kvarvar och kämpaatt istället, och klararsom dumendet inte ekonomiskt så hjälper dig". Josett, det inte ekonomiskt, detmen var vartryggheten, kunna leva normalt.att

Ta hjälp tredjeav man

Några intervjupersonerna hade försökt få neutrala utomståendeav eller
sympatiskt inställda närstående påverka den andre.attpersoner

Ml: Då kallade jag kompis jag känner, han skulle med henneen attsom prata attomså gårhär det inte, måstehon sluta, jag vill inte nåtatt ha med henne /.../ Detgöra. ärattden enda kompis jag har bett med henne, och det vari min bostad,som prata jag kalla-
de henne då och där. Men honsatt accepteradedet inte.

En intervjupersonerna hade i den andresnärvaro läkare försöktav av upp-
försträtta muntligt, sedan skriftligtett avtal former för innehållochett om

i kontakten mellan Det muntliga avtalet följdesparterna. bara kortareen
tid, varpå konflikten och trakasserierna bröt Såigen. småningom badut
den behandlande psykiatem de skulle försökatt göra ett nytt

M2: Så jag "OK, dåsäger bra, så. Vigör gång dåprövar till, såvill jag i fallen mentala det klara språket den andre kan" /.../ Han varit hållavid avtal, ochsom attvandå tänkte jag: dåBra, viupprättar skriftligt avtal, och det såpassavtalet skallett varahårt, så han inte har någraatt helst gluggar sig igenom, därför hanatt tasom ut att an-vänder alla paragrafer i såsomavtal gummi /.../ därett helt enkelt detsäger äratt
vi känner det olämpligtatt är umgåsatt med honom så skall inteatt behöva det,göra

i fortsättningen. då/.../ skall liksom kunna alltihop umgåsoch sluta med ho-stoppa
dåoch det hansär fel, det skall liksom kunna stånom, eget vitt då/.../ Och sadesvart

psykiatem "vi träffas gåroch igenomatt det här såavtalet och sitter jag här och skyd-
dar dig, han börjar hota såoch vidare." Vi lästeom alltihop, och den andre sadeupp-OK, gårjag påmed det. såBra. Och gick väl det bra ett tag

Men inte heller detta avtal fungerade i längden.
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intervjupersoner,De pågående vårdnads-haft och/eller umgänges-som en
tvist, hade i de flesta ocksåfall haft barnens.k. samarbetssamtal om so-
cialförvaltningen, där kontakterna mellan föräldrarna tagits till diskus-upp
sion. i flera fallMen hade dessa samtal avbrutits för de uppfattatsatt som

någonmeningslösa deltagarna.av av

påpeka,Det kan åtgär-sin plats anledningen till de olikaatt att attvara
der här beskrivs alla eller givetvismindre misslyckats, detär attsom mer
bara i fallende ansökan besöksförbudär gjorts.som en om

åtgärderStegvisa

Några intervjupersoner arbetade metodiskt och förhindraundkommaatt
kontaktförsök från den åtgärder förandre vidta Deatt steg steg.genom
ville därmed undvika rättslig inblandning nödvändigt. Exempelvisänmer
föregicks poliskontakten ofta i dettahot anmälan, hoppett attav omom
skulle tillräckligt för avskräcka den andre. anmälan kundeEnattvara
också dras tillbaka, trodde haft avsedd effekt.den redanattom man

Efter det flerahan gjort polisanmälningar ofredande kallade polisenatt om
intervjupersonerna förhör,till denne tillbaka sin anmälan:varvid togen av

Ml: så dåNär jag kom gjorde jag polisanmälan direkt, polisen bestämde attjag skulle
förhöras. Då påjag tillbaka den /.../ Hennes ringde mig här arbetet /.../tog syster upp
och sade den andra hade jag hade anmält henne till polisen och hadeatt sagt att nu
hon såproblem dåmed polisen och vidare /.../ eftersom jag varitHennes sade /.../syster
hjälpsam hela tiden: Dåjag inte kunde dra tillbaka anmälan sadejag: "Nej,den härom
jag kan inte det, för din har förstört allt." Och jag inte, i alla fallgöra närsyster vet men
jag dåkom hem sådag, ringde föräldrar till min bostad, och dom lovadehennessamma

dom skulle få såhenne tingsrätt domstol:sluta, attjag inte behövde till elleratt att
"Om du inte så åklagare,drar tillbaka den vidare till ochkommer polisen skicka detatt
så går det till så, såtingsrätten så skulle bli domoch vidare." Och dom ville inte detatt
bad jag Så dåskulle dra tillbaka den. jag drog tillbaka anmälan. /.../ Detatt var en
söndag dom ringde, så på måndagen. Dåjag polisen sade han: "Nej vi villhosvar men
hjälpa dig, hon Då fårkommer inte blirsluta." sade jag: "Nej jag om detatt men se

dom har Såjag då. månadsagt." /.../ tillbaka slutade,det hela Och hontogsom en unge-
fär började hon ringa igen.sen-

finns alltsåDet ibland polisan-förväntan den andres vetskap attatt omen
mälan har gjorts skall ha tillräcklig effekt. dra tillbaka anmälan be-Att en
höver då ståinte påtyda ambivalens, eller inte vill för vadatt manman

uppnåkan det hantecken anmälaren sig kunnasagt, utan ett att trorvara
eller hon vill anmälningsförfarandet inte fullföljs.även om

M2: Nu har jag försökt lu-honom till psykiater, har jag försökt läggaatt ta attnu
fåren, och honom mig, jag har försökt allt allt jagar mig, ja-allt, och hantröttnaatt

mig, jagar gråtit,mig, har lidit, har sig för sinahar ochvänt utgar man man man
och jag gått måtthar i terapi därför attjag liksom dåligt det hela vadvänner, själv av -
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så fårjagjag än inte honomgör sluta såjaga mig. Och kom det här sista: han ringeratt
mig igen. dåOch polisanmäler jag honom och berättar för polisen.

Liksom flera de andra intervjupersonerna hade han hoppats polisensattav
samtal med den andre skulle tillräckligt för trakasserierna skulleattvara
upphöra. förefaller ocksåDet rutin polisen avkräver den andreatt ettvara
löfte sluta; polisens förhör den så åtgärdandre i sig,att är sägaattav en
inte bara del i förundersökning.en en

M2: När jag pratade med såpolisen sade jag: Jag egentligen inte intresseradär attav
han skall bötfällas eller i fängelse för ofredande,sättas vad jag vill skall läm-hanär att

Såmig ifred. fåhan det såreda polisengör har honom,ögonen ärattna attgenom
det perfekt. Förjag vill bara ifred, nåntillfoga honom skada in-ärjag inteattvara
tresserad /.../ Och lär han sig dåinte, kallas han in till förhör, och hör hanav. av

dåsig fårigen -ja bara polisen dåkött benen, och kommer jagännu attmera
lägga in anmälan /.../ jag vill liksom så fårjag/.../ i och hurta ett steg tageten ny se
mycket det krävs för han skall lämna mig ifred, för jag illa.skall inte honomatt göra

Trakasserier konfliktsom

I relation där besöksförbud bådaaktualiseras ofta upplevt sighar parteren
djupt kränkta. framgårDet bland bådaintervjuer med iannat parterav

ärende. Den sig ha tagit kontakt med vänliga avsiktersamma som anser
kan känna sig kränkt den andra kategoriska avvisande ochpartensav nega-
tiva förväntningar; och känna den andre inte respekterartvärtom, att att ens
tydligt uttalade fåönskan intrångifred ofta iupplevsatt ettom vara som

till integritet. alltsårätt Parterna kunde definiera situationens samma
helt skilda sätt.

K: Jag hej till honom busshållplatsen, såsäger han bara tittade mig och gick,men
jag "At helvete med nånting,jagsäger: honom Jag bara hej,jag har inte gjortsäger vet
inte hur han har blivit det sättet."

M: När hon träffade mig busshållplatsen. så skitpratade hon jättemycket migom
framför många stod där. /.../ skällde mig, och jag sade ingenting.som

Kränkande också den ofta ömsesidiga upplevelsen allt gjortär attav man
för den andre och allt positivt funnits i den tidigare relationen för-som nu
nekas, glöms bort eller besudlas.

Några intervjupersoner upplevde relationen till den andre nästan som en
kamp liv och död, där den överlevnaden beroende denattegna var av
andres beteende reglerades.

M2: Jag kom fram några årtill för någondet slutar kommermedatt attsen av oss
under. Och det skall bli för långsamtinte jag, i och med han bryter sönderatt att en

/.../ alltså det inte riktigt tal hopp, det självbevarelse-är slagsärnu om nu snarare en
drift, jag själv skall överleva.att
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fåAtt "rätt"

l detta spel heder och integritet får också myndigheternas ingripandenom
och beslut betydelse inte bara bekräftelsestor för densom parten, utanena
också förödmjukelse den andra.som en av

Åklagaren har inga regelmässiga kontakter med sig den söker be-vare som
söksförbud, eller den eventuellt skall meddelas sådant förbud. Där-som ett

kan båda på bevågemot försöka kontakt åklagarenparter medeget ta per
telefon. Det kan leda till tillfälligheter beslutet, och/elleratt avgör denatt

påosäkerär huruvida den påverkatparten andra beslutet.ena

K5: Jag kan i och för sig tänka mig han har ringt åklagaren,till för sånatt han. Hanär
har till 99 ringt och med henneprocent och dragit gråtitsin historiapratat och lite i tele-
fonen och den här biten, det han bra på. Och såär har hon dåkanske lite grand tyckt
synd honom också. /.../ jag skulle en andre har ringt henneom tro ochatt medpratathenne. gårFör han alltid högre där han befinnerän sig. Han har säkert ringt ochupp

med henne.pratat

Men det verkar lika sannolikt den söker besöksförbud påverkakanatt som
beslutet kontakt åklagarenmed berättaoch sinatt ta historia. En in-genom
tervjuperson K8 vid min första kontakt med henne mycket upprördvar
över avslag det tredje under påett period årfyra berättadeen men sena-- -hon i samband med hon begärtatt överprövning avslagetatt varit ire te-av
lefonkontakt med åklagaren, lyssnat hennes berättelse och sigsom sagt
inte ha känt till hon sökt besöksförbud tidigare elleratt hon anmält denatt
andre för misshandel flera gånger för några år sedan. Hon trodde attnu
beslutet skulle ändras.

fåAtt avslag ansökan besöksförbud uppfattas ofta den sökandeom av
inte ha blivit trodd elleratt trovärdig, medan den andres lögner isom anses

stället gått hem. Det också förödmjukande erfarenhet.var en

K5: Jag blev himla besviken första gången jag fick avslag. Jag kände liksom: "Gud, det
ingenär mig" Det så här, hantror är ringer hit, och ringer dit ochsom än än

håller koll mig.

Flera sade sig inte mycket för rättsväsendets avgöranden ochpersoner ge
beslutsunderlag och misstro dess förmåga riktigt bedöma farlighet, ris-att
ker, skuld och åtminstone i relationer.nära Men det hindrade inteansvar,

de använde utslag låg i linjeatt med deras bedömningar be-som egna som
lägg i argumentationen den andre. De kunde också föruttryckmot ge en
viss tillfredsställelse eller triumf fåttde hållbara bevis förnär denrent av
andre trakasserier.partens
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Då fick ocksåM2: känsla polisen det barainte äratt vet atten en personav nu
nåntingoch eftersomligger det i vad jagär tvärtom. säger.utansom sur en annan nu

polismannen. ändå.han har lovat yrkesmannen, inte kontakt med mig, och detgöratt ta
då alltsåOch känner polisen ungefär.attjag har rätt,

Åförhållande tvåanledning tillDetta olika reflektioner. sidan ärger ena
det inte bara rädsla för brott ligger bakom ansökan besöks-en som en om

ocksåförbud, den kan drag, i konflikt mel-utan ett ett stegsenare vara en
tvålan andra sidan blirA rättsväsendets offentliga ställningstagandeparter.

sådant föremål för tvekamp. andra 0rd inte baraDet handlar medsom en
de reella konsekvenserna också "fåbesöksförbud,ett attutanom av om

innehållerrätt". Intervjuerna mått förargumenterande denett stort egnaav
bilden åklagareeller berättelsen inför beståroffentlighet, polis,en som av

ingå.och tingsrätt och där tycktesjag intervjuare korn Dett.o.m. attsom
handla kamp den utomståendes stöd ochtilltro, sympatier ochom en om
alltså få inte bara slippa rädd.rätt,att attom vara

"förlo-Den andra sidan detta risken denuppenbar, nämligenärmynt attav
illegi-rande" förkastar beslut besöksförbud eller domparten ett en somom

tim alltså opartisk;och resultat lögner och duperingsförsök och intesom av
"ett besöksförbud då, nagelfar deni mitt fall där bara partenenasom man
och vad det för människa andra" M4.ingenting denär omen men

så hur kommuni-Det faktum ofta berättelserlämnar olikaatt parterna om
kationen lojalitetskra-och kontakterna tillsammans med de starkasett ut,

också påomgivningen tyder besöksförbud delvis fungerarattven som
också for-redskap i konflikt. i intervjupersonensDet kunde visa sigett en

muleringar.

jag harM2: Nu harjag tagit sig ha vunnit,rond kan liksom hansteg ett, ett menanse
två,heller inte förlorat. då sig mig igen.Och kan till rond han gersen man om

kontak-Denna fick alltså jagintervjuperson avslag sin ansökan, närmen
några månader slu-tade honom andre detberättade han den trotsattsenare

vunnit, detkontakta honom: "Han trodde det hantat att varmenvar som
jag i alla fall."som vann

offerrollenStriden om

till delmitt materialnaturliga skäl utspelas relationens tvekamp iAv stor
familjerätts-haftden rättsliga Flera intervjupersoner hade ävenarenan.

vårdnad med allaliga konflikter den andre barnens ochmed umgängeom
sådana såsom från barnpsy-socialnämnden ellerstriders attribut, yttranden

dåkiatrin. handla vilken bärKampen kan även parterna ansva-om av som
för problem i familjen, och offret.tvärtom ärret somvem
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K5: går vård-Jag med försöka fåmin före fördetta socialförvaltningen att enman
nadstvist löst, för dåhan sitter han och hanträffar barnen sporadiskt, ochbara säger att
skall vad han då offret, ochkan för mig, för han har varitgöra stjälpa han tycker attatt

skall fåjag offret sig jagad, han denoch bli jagad lite /.../ han känner ärnu somvara
känner sig sviken precisoch lurad och bedragen, medan jag tycker tvärtom.

Rättegången så-kan fördömjukande upplevelse föri detta avseende vara en
målsägandenväl åtalade.den Ibland förefaller det nollsumme-ettvarasom

såspel, värderadförutsättningen för skall känna sig rättvistdenatt att ena
ocksåden andre kränks. här kampYtterst handlar detär att vemom en om

skall definieras offer, eller synd om".det "mestärsom som vem

K4: så interneradJa det blev dom tyckte synd i stället, han hade suttithonomatt attom
år, Såi tjugo så ju.och han sjuk i huvudet Och det hanväl han äratt var som var.- -Åklagarenhan skulle "ta skada" fick vid sidan mig -jaghan fängelsestraff. satt avom

hade nån misshan-inte tagit advokat- ingen ringaoch han yrkade för det här var-del, så fängelsestraff. till slut kom domden mycket yrkade /.../ Ochhanvar grov -fram få missbruk kri-till i alla fall /.../ han hjälp för sittskulle övervakning ochatt av
minalvården, frånså denoch skulle mig femtusen kronor, jämtehan med räntaersätta
dan för sjukhusvård sånt för baradet hände mina utlägg för inte skador,och utan-för såhan sönder kläder och vidare.mina örhängen och slitit sönderatt trampat

ansåg mild,Denna intervjuperson blivit alltförtolkade domen, honsom
andre, ock-resultat inte bara lyssnade denrättenett att utansom av mer

så från "andra sidan"den tyckte "synd denom" honom. Menatt mestav
kan favoriseratden fällande domen i sig uppfattas belägg för rättenattsom
anmälarens berättelse.

trovärdighetsfrågor.svårt detM4: JagDet alltid det gällerär näratt somservara man
ochvåld, väldigt osannolikt,mycket osannolikt kvinna skulle bli fälld för det äratt en

lika trovärdighetsmål skulle bli frikändosannolikt det gäller det närnär är att mannen
fälld.det kvinna anmäler, vanligt blirdet ganskaär är atten som men mannen

nekan-Han hade olaga hot sittdömts till fängelse för misshandel och mot
de.

M4: valdeSen har sak,gjort det eller rättenär att troom man annan menen
Så /.../jag det.henne och Så joddlainte mig. det inte mycketäratt tro att om. ser

och jagDet finns inga vittnen, i lägenhet, och hon sägedetta har skett säger ettutan en
då såOch väljer version,hennes säga.ett. attatt troman

kvinnansintervjuperson ansåg hade tendensDenna domstolen att taatt en
nämligentroddeparti, vilken kunde kontraproduktiv; handirekt attvara

uppfattadeskvinnomisshandeln kvinnornakunde öka grund att somav
anspråk på of-privilegierade, legitimaoch de därmed inte kunde göraatt

ferstatus.

också, ochdetså vidare tyckerM4: media och -jagNär domstolar ochattman ser
fått vadfler rättigheter,och kvinnan har ändom flesta kvinnans parti,med mig tar- något indivi-ocksåså då rättkvinnan anserjag blir detborde ha sätt att- - blir fy-handlar inte kvinnanden, starkare. Detför den individen blir plötsligt attom

hon hargrundsiskt hon jävlig mig, ochstarkare, naturligtvis, /.../ attär mot avmen
kanskeså alltså för kvinnanså rättighet. Min respektmycket ökar minuppbackning,
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minskar, jag kan tillåta mig eller så jag mig isätter respekt användamer, attgenomvald, det kan också tänka sig. Men alltsåman det så,Detär abso-äraccepterat.merlut.

Tingsrättens dom i misshandelsmål kan kommaett betraktasatt som en
slutgiltig fördelning rollen offer respektive brottsling och angripa-av som

En intervjuperson K9 berättade hon självre. misshandladesatt ettav
gäng aggressiva människor, polisen komnär till platsen det honmen var

blev gripen. När hon protesterade blev hon illasom misshandlad polisenav
därefter hotade med behandlingensom hon anmäldeatt dem.upprepa om

Det rättsliga efterspelet blev hon själv dömdes för misshandelatt av en po-
lisman, och honnär sökt kontakt med honom för få hjälp be-senare att att
arbeta sina traumatiska upplevelser misshandeln har den honav som anser

gärningsman i stället ansökt hon skall få besöksförbudvara att gente-om
honom vilket medgivits.mot -

Förödmjukelsen låg inte bara i misshandlas och hotas, också iatt utan att
därefter offentligt tillskrivas roll våldsbrottsling.en som

Den vinnande berättelsen

Parterna har ofta helt olika berättelser situationen föranlett ansö-om som
kan om besöksförbud och dess förhistoria, liksom relationen, och deom
strider sinsemellan omgivningens uppfattning.om

M2: Det alltså så hanär det harsäger varit, medan det har varit det andraatt sättet
/.../ Så försökte han då andra han sade, talavänner och till-migatt,pressa som mammasårätta, det har ringt folk till mig, alltså hansatt för/.../ "javänner detsäga: äratt mendin far, måstejudu ändå kunna med honom" Det uppenbart dom inte harärprata atthört någonting hans Så dåän harjag försöktannat förklara för domstory. vad det ärattfråga dåoch har dom "Aha, det så här det ligger till Dåom, är Tack skall jagsagt:
aldrig ringa, för då jag." För dom hade liksom ingen gåttmer vet aning det tillattom-det viset det har gått till.som

Ibland uppfattar brottsoffret i formella myndighe-äntermerprocessen mer
kanske iterna, stället hänvisat till privata och informella lösningar. Ensom

intervjuperson berättade polis sade hon "löjlig" honatt näratten var an-
mälde den andre.

K5: Då tycker polisen: "Jamen ni ändåär släkt" -Ja vad har det för betydel-mense Det välär ännu släktvärre är och han inte då.respekterar minatt vilja Detatt
tyckerjag är värre.

Flera intervjupersoner ocksåhade själva så själva gjort sinasägaatt om re-
lationer och sina interaktioner med den andre till "ärenden", där brott och
andra särskilda händelser och handlingar liksom påsamhällets reaktioner
dem betonades. De samlade handlingar rörde polisanmälningar ochsom
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tillsammans användas bevis idomar kundemed olika dokument somsom
dem förvaradeden såsom och lappar. Fleraandre, brevmoten process av

sådana pådokument eller väskor beroendei särskilda kuvert, mappar om-
fånget. Några dengjorde strategiska dokumentationer andresdelvis tra-av
kasserier och antecknade och i dem.citat detaljer

bevisadeDen berättelsen
stårbesöksförbud eller iskall skyddasDet vanligt denär att somavsom

densådant hon kan bevisabegrepp till han elleransöka attatt ettom ser
och/ellerandres försök telefonkontakttill nummerpresentatör te-genom en

lefonsvarare; från efter erfarenheter inle-ofta efter tips bekanta eller av
dande poliskontakter.

fåttjag hade klartDå fick låna bekant, efterKl: jag telefonsvarare närett tagen av en
från Sååklagaren inte början. /.../visste jagför mig "spela bara in det". Detattav

så vanlig bandspe-lyfter blir detjag luren kan jag bara trycka knapp som enom ner en
lare, där samtalet kommer in.

såbevis pratade jag med henne,eftersom jag ville haM1: Hon ringde och ringde, men
så få förhenne bandet,och sade: vill /.../ Bara jag skulle"Vad du" attatt prataatt..jag skulle kunna lämna bevis.

omedel-de fördelenobehagligt det kan med brev harHur än att varavara
bart användbara bevis.som

ordentligt- vill duformulera sigM2: Sen har skrivit brev till mig där han försökerhan
sparade dom just denpå däruppe. Jagha kopior förresten /.../ Jag har alla brevdom av

såndå ansökan besöks-så jag skulle häranledningen det göraatt t.ex.att omenom var
så påförbud, ha mycket kött benen.skulle jag

i trakas-På andra dras infördel ikan finnasdetsätt att personersamma en
får vitt-eftersom därmedolustigt,serierna, framför alltdet ärtrots att man

nen.

villejag intedå till honom ochM2: Och hade han till godringt vän sagt att prataen
det"Så "Varför vill han inteså gråtitmed honom, och i telefonen. hade hon görasagt:

usling han var." "Duvilken"Jo därför jag efter chef för berättaringde hans attatt -- så "Bra", tänktedå, i helvete.gjorde vad" så skällde hon honomsade hon och ut -"då ocksåjag, har jag detta."vittneett

åklagare negli-polis ochbra bevis kanMen själv sig haäven trorom man
motstridandekandem eller dedem, underkänna uppvägasrätten avgera

deneftersom de striderdem,bevis. Den andre kan vägra motaccepteraatt
dömtsintervjupersonerframhäva. Dehistoria han eller själv villhon som

ansåg intesitt nekande,delvis rättenför misshandel, uppenbarligen attmot
värderat bevisningen rätt.

slagitså till jag hardå honsår ochM3: Och har hon litet här säger attett grannenuppe,
finns ingenborrmaskin, detingenvisar sig jaghenne med borrmaskin. Det ägeratten
slagit sig iAntingen har honjag inte.detborrmaskin. Men vad har hänt, vetsom
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jag kastadesängen såpär henne den härdär, eller har hon själv ramlat. Men grannen
A, såhon såsäger: nerblodad sånt. barajag fick och duscha och Dethenne ärtavar

det det finns inte blodspår blodspår däri hallen, finns idet inteatt ett trappen,ett
finns ingenting. Dom har inget rättsintyg i sängkamma-det. /.../ Jag slängde in henne

och fårsade: Nu du alltsål Hårdhänt. då fårsluta blåmärken honoch har honren -lätt blåmärken hon har blåmärke blåmärke också,så härhär, och har hon litetett ett-bägge så. Och så då nån sårhar hon form litet i skallen.litet litetettarmarna av,

målsägandenAtt har "lätt få blåmärken" för övrigt mycket vanligäratt en
kommentar från dem misstänks förhörsprotokollenför misshandel,som av

döma.att

Karaktäristiskt bådaför också sank-berättelsendenär närparter att egna
tioneras ocksårättsväsendet det vidare till intäkt för den ärtas attutanav

Samma alltså apropåintervjuperson anmäl-citerades sägersann. som ovan
ningar honom lades ned:mot som

M3: Den andra anmälde för mycketmig olika saker vilket det inte san-varen massa
ning ocksåvilket nån /.../visade sig i det överhuvudaldrig har lett till domatt taget.
Jag i honkvarten hos polisen såna fantasifulla saker,och detstup attt.ex.var somvar
berättade gång dåstått hade jagför polisen gardiner,hon hade och hängtatten upp
kommit låret Då harju ingaoch skurit henne i "Jamen dumed kniv. sade polisen:en

dåmärken" så började"Nej, jag hade tjocka så igenom." Ochdet gick intestrumpor- Såpolisen då därtvivla. Dessutom gjorde anmälningar.hon alltid berusad honvar
fanns ingen substans i det egentligen.

en alltsåAtt förundersökning "brist bevis" kanläggs ned grund av
komma uppgifterhävdas bevis oskuld den misstänkta. Menatt som av

ocksåbevis, oftavittnen och bedömningar användsandraom re-personers
toriskt för styrka den intervjusituationen,berättelsen, iatt trotst.ex.egna

det naturligtvis skulle lika detta avseende.lätt ljuga iatt attvara

En intervjuperson på plågsamt polisanmälanhade erfarit hursättett varen
förutsättning hadeför historia sanning. Honskulle klassasatten ens som

alltså blivit självmisshandlad stället blev honinte anmält det. l an-men
mäld för lyfta fram hen-misshandel. hennes försvarsadvokat villeInte ens

måletberättelse rättegången, deni eftersom det intenes egen somvar
handlade om.

Det sammanhangeträtta
också hurKonkurrensen handlarvilken berättelse skall gälla omom som

i vil-den skall eller"skäras dvs. vilka kringuppgifter relevanta,av", ärsom
exempelket finns flerasammanhang handling skall intervjuernaIen ses.

hän-medåtergivande vad skettden andresatt motman somreagerar av
visning till det inte "hela" berättelsen.utgöratt

så här lillaM2: Jag blev alltihop till denbesviken psykiatern för han isoleradeatt
då då vi hadedelen medhan hade varit inblandad i sammanhanget, han hade varit när

det härdiskuterat. förJag inte hört mig hur jag har arbetathan har säga attmenar
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skulle fungera, det enda han har hört såden andres berättelse jag i fall inteär attom
har velat det. och hurgöra hopplös hans situation är.

I i rättegång målsägandensade det behandlades kändesen attpaus en som
så "utskuret". Det mål besöksförbud,överträdelser stäm-ettvar om av men
ningen avsåg endast litet antal de telefonsamtal den andre ringt sedanett av
förbudet trädde i kraft, nämligen dem anmälda, tillräckligt väl be-som var
visade och också låg bit tillbaka i tiden. Det hade hänt efter visstetten som
datum låg och "vilade" i på åtal.eventuelltväntan ett senare

Kl: Om det sånabara små ofredanden, såär läggs det hög i till efterväntan rätte-
gången. Gör han nåt inom halvåret,det dåövertramp har jag baka innärmaste rättnu att
dom här grejerna också, ligger och då ocksåoch kan dom höja domenväntar,som upp

han fåtthar Men sådet såhan inte flerär dessa telefon-görsom övertramp, ärattnu.
samtal och blommor och allt ståtthan har härute och det ingenannat, äratt gapat, som

och känner då fårtill, detvet vara.

För polis åklagareoch skapar tidigare anmälningar och ingripanden det re-
levanta sammanhanget, för rättegångeni kan andra uppgifterparternamen
kännas viktigare, vad föregått följt efter den handlingochsom som som
föranlett åtalet och vad hänt efter anmälan. "Jag skulle vilja haft tidsom

faktiskt med kringfrågor"ävenatt, Kl.ta

Även den anklagas för misshandel och trakasserier kan naturligtvissom
uppleva inte hänsyn sammanhanget.rättsprocessen till det verkligaatt tar
A sidan hade velat den omedelbara kontexten skulleattena man mer av
behandlas i rätten

AlltsåM3: i detta fallet här jag dömd för misshandel. visst ärjag skyldigJa,ärsom nu
sitt detsätt, inte riktigt det står såi protokollet. För det härär rätt att attmen som var
hade bråkat såoch började hon slå alltså såsönder halva lägenheten, detatt attvar

blomkrukor åkte omkring, glas och askkoppar och det allmänt hemskt ut.rentserdåOch jag i henne, och itar slänger in henne i sängkammaren,tag sängenom armarna
där. Och hon alltså också full sånt. Såär och har tagit tabletter och hon landar där i

Såsängen. blir det såtio minuter. Och hon utskrikandesdet kommertyst rätt ären somAååål och springer iut trappen.-
Å andra sidan kan åtaladeden vilja hela och dess förhistoria,relationenatt

han eller hon uppfattar den, skall lyftas fram bakgrund till brottet.som som

M4: När brottet har begåtts långti relation. så rycker halv minutut etten man en ur
tidsskede, vårti fall år.kanske trettio blötas ochSen skall dessa sekundernaärsom sex

X antal utifrånstötas /.../ det skall nagelfaras i minsta detalj, och detav personer sen
tycker tvåkommit fram till /.../ skall stämpel det:sättaattsom man man man en

månaders fängelse och besöksförbud. det/.../ Det för lösryckt sitt sammanhang /.../är ur
har varit saker så ståromkring lett till det ihar det här, det inte bara enkeltärsom som
domen, liksom attjag slåtthar människa flabben, punkt slut.en

Denna intervjuperson ocksåmenade förloradegenerelltmän rät-attatt
intresserade sig för fysiska handlingar och psykiskmindre förten mest

misshandel. ansågI de fall den andre tidigare straffats de intervjuade
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kvinnliga målsägandena fästrättsväsendet inte tillräcklig vikt vid denatt
andres tidigare brott henne själv eller andra.mot

Parterna har med andra 0rd olika uppfattningar personlighet ochom vems
allmänna beteende det relevanta för den brottsli-utgör sammanhangetsom

handlingen, eller för de handlingar föranleder besöksförbud.ga som

F örödmjukelse och strid

Denna redovisning relationer till denoch interaktioner framparternasav
punkt då dem ansöker besöksförbud sammanfattasskulle kunnaen av om

ömsesidiga förödmjukelser successivt formsom taren process av avsom
strid.en

De flesta intervjupersonemas berättelser sina relationer till den andreom
och till omgivningen någonkan beskrivas i separationtenner avav en som
anledning upplevts ocksåinte bara oönskad och smärtsam, utansom som
kränkande, den andra svartsjukaInslag kontroll, aggressivparten.av av
och/eller fixering vid den sökande upplevsbeskrivs ofta och out-en som
härdliga. l avsikt återställa fårelationen, förklaring till den tagitatt atten
slut, hämnas fåoförrätt eller sighjälp bearbeta den skada tyckeratten man
ha lidit försöker den frånandre envist Syftet förefaller börjankontakt.ta

faktiskt kommunicera något, ellervanligen saknad eller harm,attvara sorg,
kanske nöd-bön förlåtelse. funnit detDen andra har däremotpartenen om
vändigt definitivt bryta relationen kontakter i vredes-och därmed allaatt -
mod den andres våld förhållandekränkningar, oviljaöver eller inseatt ett

Den andresär okänslighet för eller hennesöver. detta budskap hansgör att
kontaktförsök misslyckas spårar i kampoch och till slut kondenseras enur

huvudrätten över kontakt.att taget taom

Intervjupersonerna opålit-sökt andrebesöksförbud beskriver densom som
lig: falsk, oberäknelig och också personlighet. Men deeventuellt störd i sin

själva varit föremål för har likartadansökan besöksförbudsom en enom
Ävenbeskrivning den sökande. missbruk i vissanklagelserna ärav om

mån ömsesidiga. själva verket intervjupersonernas beskrivningarI liknar
den mångaandres karaktär i flera människas beskriv-avseenden andraav

ning den han förhållande med.eller hon nyligen brutit näraettav som

Intervjupersonernas varierarberättelser den andres trakasserier menom
följer ändå i bo-tydligt försöker ibland komma inDen andremönster.ett
staden på medknacka eller banka dörren och kanske till ochattgenom
bryta sig in slå ellersönder fönster eller sparka in dörren. Hanatt ettgenom
hon försöker går skrivasärskiltalltid ringa och detta intenästan om-
brev, skicka stå ellerblommor sig bostadeneller visa utanförattgenom
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arbetsplatsen. Syftet verkar i första hand förmedla känslor och kravattvara
t.ex. med barnenumgänge kan ibland praktiska problem. Ettmen avse

motiv kan påminna sin försvåraexistens och/ellerannat attvara attom
etableringen relationer.av nya

De känslor kommuniceras blandade: vrede, ångerär hat, kärlek, ochsom
klander, bitterhet, ensamhet och saknad eller behov förklaringett etc.av
Typiskt för de relationer där besöksförbud begärs den sökandeär att anser
sig redan tillräckligt och slutgiltigt ha ståndpunktklargjort sin och dess
motiv, förklarat hur han eller hon känner och därför själv inteetc. attanser
det finns något säga.attmer

I detta läge alltsåvill den bryta kontakten och har inget behovpartenena
överhuvud tala med eller interagera med den andre, i sinatt tagetav som
fast besluten krävaär kontakt fåoch hatur sig rättatt attanser svar, um-
med barnen åtminstonegänge eller anständigt Konfliktenbemötande.ett

mellan ändrar karaktär: den kräver sin till integritet,parterna rättnu ena
den andre kräver kontakt. En slags upptrappning sker, alternativt upplevs

såden i och med den börjar överhuvudatt vägra taget,ena personen svara
bara lägger luren. Den andre våld,blir aggressiv, hotar med kansket.ex.

mord, ofta självmord eller med bort medvetetbarnen ochrövaatt agerar
skrämmande. För skydda sig vidtar den inte vill ha kontakt,att part, som
olika åtgärder skall det möjligt förutse skyddagöra och sig denatt motsom
andres drag: hållabörjar sig underrättad eller befinnerhan honman om var
sig, försöker påverka den andres situation för minska desperationen, in-att
volverar andra, skall tala den andre tillrätta, byter telefonnummer ochsom
kanske adress finnsDet viss symmetri i handlingar härvid-etc. parternasen
lag: båda känner behov kontrollera den andre finns, respektiveattav var
inte bådafinns, börjar utomståendeskräva andre kanpartstagande. Dennu
också uppfatta den sökandes skyddsåtgärder trakasserier, ellersom som
stridshandlingar under fortsatt förhandla.vägran att

Vid någon punkt den andre "gå handlinggränsen"överanses genom en
blir signifikant för ocksåkonflikten möjligt och legi-och detgörsom som

timt för den jagade vända sig till polisen för myndigheternakrävaatt att att
ingriper till skydd för hans eller hennes integritet och person.

Från och med rekonstrueras på denhistorien successivt sätt görettnu som
helt entydig. Eventuell tillambivalens dövas berättelsen läggsattgenom

så det inte någonrätta längre rimligt skuld, tvekan ellerkännaäratt att
ånger. Det sker gång:den berättas gång för poliser, føörinvol-attgenom
verade anhöriga och och Atgärdeninom den familjekretsen.vänner egna

kontakta polisen ibland sistahandslösning berättel-och innebäratt är atten
kommer organiseras i efter be-rättsväsendets sökeratt termer:sen nu man

vis, organiserar fåsina myndighetskontakter, förlär sig vad behövs attsom
åtgärder vidtagna. den pågår polis-Hos andre likartade Den somprocesser.
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eller för mishandel elleranmälaren sak,anmäler föranmäls van-samma
både vadspegelvända,Berättelserna blirvård bam. nästan parter-avserav

vad.gjortoffer eller skurk, ochroller vem somsomnas

konfliktupptrappadsituationdet ofta i dennaDet verkar är somavomsom
besöksförbud för andre.denansökerden omena
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Information och beslut besöksförbudom

Normalt polisen ansökan besöksförbud itar samband medupp en om en
brottsanmälan och hör sedan såväl föremåletden sökande för ansökan.som
Förhörsprotokollen skickas med åklagaren,eventuell brottsanmälan tillen

beslutar på handlingarna. Om den meddelas besöksförbudsom mot-som
Ävensigsätter beslutet kan han eller fåhon det i tingsrätten. denprövat

får avslag ansökan besöksförbud kan begära överprövning isom en om
tingsrätten.

Som framgick föregående kapitel kap. 5 de upplever för-sigärav som
följda och trakasserade ofta känsliga för hur de bemötsav en annan person

rättssystemet och dess mångadelvis till följd detav representanter, attav
gånger varit fråga långvariga problem, påoch delvis grund rela-attom av
tionen ofta har laddning konflikt och strid. förhållande påver-Dettaen av
kar sannolikt upplevelsen myndigheternas bemötande och beslut.av

Information besöksförbudom

Eftersom jag bara intervjuat föremålsökt eller varit för be-personer som
söksförbud har alla givetvis känt till vad innebärdet i princip. Den som po-
lisanmäler någon för förföljelse, ofredande, olaga hot eller misshandelt.ex.
skall rutinmässigt informeras möjligheten söka besöksförbud,attom men
några intervjupersoner ändåsade sig fått fråninte ha informationenden po-
lisen i samband med brottsanmälan, först i efterhand vännerutanen genom
eller Brottsofferjouren. Ett intervjupersoner gjorde polisanmälan fram-par
för allt i syfte få besöksförbud, alltså också fåttoch hade först inforrna-att
tionen på håll. En han under häktningsförhand-annat attperson uppgav en
ling fått välja mellan besöksförbud dåoch häktning valt det förra.och

Polisen

I fall hade den gjort anmälningarett en man upprepadeparten attena om
den andra en kvinna ofredat honom, möj-polisen informeratutan att om
ligheten söka besöksförbud. besöksförbud fickFörst kvinnan sökteatt när
han information polisen vad det innebar och sökte själv. Denna be-av om
rättelse bekräftas i den andrastort sett parten.av

K: Och gick han och anmälde mig och sade attjag ringer /.../ Och jagtill honom.nu sa-
de själv: OK, han så måstegjort jag honom också, påanmäla för han görom samma

/.../ Närjagsätt. anmälde honom /.../ sade polisen besöksförbud.till mig finnsdetatt
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slåSå och mig eller/.../ förjag sade: "kanske det för mig, han kan kommabästär
nånting", såjag såntville ha besöksförbud.ett

några fått besöksför-Ytterligare intervjupersonerna informationhade om
bud anmälnings-polisen i första alltid vid förstahand, inteängenom om
tillfället. tillfällen under 1990-intervjuperson tvåEn K4 hade vid tidigare

dåtalet mycket honför misshandel i hemmet attutsatts men uppgavgrov
fåttinte Vid tredjeinformation möjligheten besöksförbud.söka ettattom

vågadetillfälle telefon och inteblev hon hotad, och eftersom hon saknade
gå då hembe-det gjordetid innan polisen fick hennes Mananmälan.ut tog

få besöksförbud,sök och informerade henne samtidigt möjligheten attom
vilket hon omedelbart ansökte om.

Vänner

innebarintervjupersonerna fått besöksförbudTre vadhade veta genomav
detfallenpersonliga bekanta, själva haft likartade problem. I ett varavsom

äldstamodern till intervjupersonensbarn, klasskamrat medett som var
bam.

tillhändelseKl: Genom människa haft tidigare. Vi kom barahar det attav enen som
dåatt-den andre här fram och tillbaka.prata om sprang

besöksförbud förocksål det andra fallet haftdet väninna, egenvar somen
räkning, informerade intervjupersonen.som

/.../ detK6: Jag besöksförbud innanhade hört det har haftvän, var engenom somen
såoch bör-kompis på området, braflyttade hade intedetta och ett tagsettssom

Manjade så i denvi babbla, på besöksförbudoch kom vi in Det vevan.mervar nog. så jag fick redaharju så,läst det /.../ detinnan och hört det innan och varom menom
gång, så fickhanfåkunde besöksförbud. hade det/.../ Han överträttatt enenman

månads fängelse. idagMen dom väldigt braär vänner.

åkla-frånindirekttredje fåttDen intervjupersonen hade informationen en
privat-samtal medfrån frågabörjanhär detäven ett engare, men omvar

haft liknande problem med trakasserier.person som

situa-iM2: Min åklagare, därför hon hade hamnathade ringt till att sammamamma en
delkände tilltion till sig,jag./.../ hon hade nämligen med god vänpratat ensomsom en

då tillringderåkat nånting liknande. Och honruljangsen, därför förhan självatt utom
andre, hanåklagaren då denden där kännerhon känner, och dessutomsom som

detrubriceringenförstod så "så och det den härhan sade: här skall du ärgöra,genast,
förliksombesöksförbud, dethandlar föroch det det kallar är termenärom, som man

historien fördå helafrån honhålla Och berättadedu vill han skall sig borta dig."att att
mig.

betydelseavgörandealltså haft närInformella kontakter förefaller ha en
mening inågoninteför trakasserier attutsätts annars serpersonerna som

polisen.medi kontaktpolisanmäla den och därför inte kommerandre
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Övriga informationskällor

När intervjupersonerna fick utskriften av sin polisanmälanen av egen avden andre för ofredande fick han ocksåposten han kundeveta att ta
kontakt med Brottsofferjouren, vilket han då gjorde. Han berättade sinomsituation och bad råd inför polisförhöret med anledningom hans anmä-avlan. "Då sade hon: du kan söka besöksförbud. /.../ Det precis danom varinnan jag åkte till polisförhöret" Ml.

En intervjuperson helt säker på varken polisen eller någonvar att annanmyndighet eller ideell organisation någotnämnt besöksförbud,om trots att
hon hade ringt efter polisen i flera akuta situationer och också haft kontakt
med socialtjänsten angående barnen och I ställetumgänget. hade hon fått
vetskap besöksförbud allmän informationom i media ochgenom möjligen

bekanta.genom

K7: Ja i och med själv i sånatt är sits kännerman och tänkeratt iblanden man att mankanske skulle polisanmäla, för det händer sakeratt fårinte hända, så läser ju,som manär väldigt mottaglig för allaman artiklar, och alla händelser i andra människors Iivliknande.ärsom

Åklagarens beslut

Flera intervjupersoner missnöjda med oförståendeoch inför denvar stan-
dardformulering används vid meddelande ansökansom besöks-attom omförbud avslås eller förundersökning läggs ned. Om kriteriet "brott kan
styrkas" används avseende anmälan, kan gjort anmälanen personen som
bli upprörd han eller hon polisen inte gjort fullständigaom att under-anser
sökningar höra vittnen och efterfrågaatt bevis.genom

De flesta intervjupersonerna hade inte haft någon direktkontakt åkla-med
och såi fall det enbartgaren, telefon och deras intitiativ.var genom eget

Däremot hade de fått skriftligt beslut, vilketett ofta schablonmässigtvar
formulerat. Vid bifall hade förutom datum, regler för prövning inamn,-domstol följande angivits:etc.

"Besöksförbudet innebär förbud besöka elleratt kontaktsätt med eller följaannat taefter den sökande."

Därefter användes bortsett från de första åren vid den studerade åkla-- -garmyndigheten så alltid följande fomiulering:gott som

"Skälz Det finns risk för den andre kommeratt begå brott den sökandeatt ellermotförfölja påeller allvarligtsätt trakasseraannat honom/ henne."
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inledsmeningenformulerades exakt likadant, förutomSkälen för avslag att
på vilkafrågade sigNågra de sökandemed: finns inte risk"Det av

despecielltfrånvaron risk,åklagaren fastställagrunder kunde somav en
sådan risk.fannssjälva övertygade detatt envar om

hot ochofredande ellerifråga både gjort anmälanNär an-ompersonerna
besöks-rörandebeskedetriktigtsökt besöksförbud, visste de inte omom

två söktbrottsanmälan. Närockså rörande derasförbud beslut parterettvar
hellerde inteför sig,besöksförbud varandra, beslutenför sänts varvarmen

omfattade.säkra beskedet egentligenvad

andreockså denmedfår åklagaren skulleK: Men höra vad och hansäger, prata om
intejag hardom. Menjag höramed honom skulledetta. Och han hadenär pratat avsen

nånting, fick i stället.hört jag bara det här pappret

ansökanintervjupersonensbeslutvisade sigDetta attett ompapper vara
i tings-detkunde begära prövathonbesöksförbud avslagits och attomom

rätten.

for-avslagetsmånga svårthaftintervjuerna framgickAv accepteraattatt
informationibland saknatbifallå och de vidmulering sidan, omattena

åförbudet andra sidan.vad innebar,

påreaktioner avslagsökandesDen

verkadebesöksförbudansökanåklagarens avslagFormuleringen omav
frågar hursigsökande. Mansvår förstå för denibland och accepteraatt

förelig-detfastställa inteåklagaren så underlag kunnatrelativt litetmed att
hjälpmedK8,kvinnatrakasserier. Enrisk för förföljelse eller somger en
fattatåklagarenvarförundradeprövning avslagetadvokat begärt avav en

honpolisenförbevismaterial hon berättatdet attbeslut delattutan ta av
socialförvalt-vidhandlingar upprättatshade, fotografier ocht.ex. som

ningen.

förriskfunnitsdet intedärföravslagits,förstbesöksförbudsansökanNär att
så-fannsdetsmåningom bifallits,såtrakasserier och sedan att enetc., pga
haregentligenvadoklartså den sökandedan risk, kan det för somvara

ändrats i mellantiden.

ochkanske,aprilgången idet förstabesöksförbud -jag gjordeK6: Ansöker man om åtta månaderna, sä-kan ha hänt domfår månader vaddå åtta mandet omsenare men- snäll ikanintefår jag själv tyckerså det försent,Jag tycker att varapersonenger man
fel.tyckerjaghan farlig. Det ärdecemberapril, snäll ijuli, i ärvara men
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Citatet ocksåvisar synpunkt i här fal-det rättsväsendets detävenatt om ur
let fråga besöksförbud, vilka förstansökningartre separatavar om om av
den tredje bifölls, det den perspektiv fall ochsökandesär ur samma samma
relation i stället handläggs långsamt och eventuellt godtyckligt. Dennasom

hade aldrig begärt prövning meddelade avslag.person av

K6: Jag tänkte: deras ord deras 0rd, det kan överklaga, för ja, haringenting jagär är
dom fastställt dåhan inte farlig, kan och han det,jag inte vinnaär ärsägaatt att
fastän många också.jag känner det, och andra känner tyckte detdet Mina vänner var
väldigt obehagligt här hemma hos mig till exempel.att vara

En intervjuperson blev avslag, "justmycket besviken förstaöver ettannan
det sådet föreligger ingen risk detför trakasserief. Och jag tyckteatt var
uppenbart det gjorde det" prövning beslutet "ochK5. Hon begärdeatt av
då fick jag avslag igen överåklagaren. då överklagade jag/.../ /.../ Ochav

till tingsrätten".igen parallellt fler polisanmäl-Men med detta gjorde hon
ningar och ansökan besöksförbud.en ny om

dåK5: Och åklagare dådet fick Och medan det kommeri det.tagvar en annan som
i tingsrätten, då fåroch jag skall det,har överklagat och vill tingsrätten taattupp upp

från åklagaren år.jag besked den andra besöksförbud helt Ochhon migatt ettger
dåhan det allvarliga fortsätta trakas-trakasserier och kommerhanäratt attatt attanser

sera mig.

sågAndra åter-avslag möjligheterled i där fleraett ettmer som en process
stod. Vetskapen kunde efterkomma in med ansökanattom man enen ny
tid dåbidrog fråntill avstod överprövning beslutet.begäraatt attman av

M2: Jag hoppades på besöksförbud hade poliserna tilldet dög inte, och detett sagtmen
också,mig du skall inte samtidigt, har jaghoppas besöksförbud. Menatt ettnog nu

gjort gång, så fåttdet sig det fungerar så andre redaeller inte, har denen vare nu
polisen har på så klart jag blev besvi-honom. länge. Detoch det dugeratt ögonen ärän

ken, jag det inte nederlag.ettmen ser som

sökandesDen påreaktioner bifall

Givetvis intervjupersonerna fått bifall ansökan positiva tillsinvar som
beslutet, framför allt i början; "jag kan känna mig säkrare" Kl.

K6: Ja gå jag hankännerjag jag min kan ochmig för ochtryggare vet attutatt son
sånt.inte ifråndär utanför, ochär han skall hundra migatt metervara

ocksåkänslor befrielse,De beskrevs positivt beslutvid attett mansom var
kunde låst rädsla.lämna kanske in sighemmet där tidigarenu avman

såK4: Innan vågade gå utanför dörrarna. jag mig litejag inte Men känner tryggare,nu
vågarjag postlådan såntaffären till och i alla fall.till ochutnu
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K5: Vi har suttit inspärrade gåeller mindre jag kanijuni /.../nu kan ut,mer sen nu
jag för jag alltså, gårdsplanen,jag känner OKut, han kan kommatror attnu

risken såinteär han harvid grinden. han besöks-Hanmen stor, utan stannar ute vet att
förbud. Så idag kan gåvi påtavi kan trädgården påi jag helspänn helaärut, även om-tiden för han kommer eller inte.att se om

Men intervjupersonerna hade svårtofta förklara den omedelbaraatt trygg-
hetskänskan eller lättnaden. Den fallförhoppningen i fleraspontana attvar
den andre skulle sig efter svårtförbudet, de ibland för-rätta hade attmen

den med övertygelsen oberäknelighet.den andres fixering ochtronena om
någraFör intervjupersoner det framför allt polisen skullekänslan attvar av

komma snabbare det behövdes, säkerhet.om som gav

K7: Det det jag tycker kändes då dom poli-trygghet, det harattvar som som en var
detsen besöksförbudet då på Dådär, och så studs.ringer och kommer dom tarman,

såndet inte tid då gången,ringde första då minuter innan domdet tjugotogsom
här.var

De flesta hade fått årbesöksförbud det lagomoch tyckteett att var en
tidsperiod.

K5: Hon mig år, nåthelt kändesoch det kändes det kändes bra vis. Detett rätt,gav
nåndet hållermig allvar, faktiskt hanhanatt gör.togsom attvar som som

Men kvinna gånger halvårolika fått besöksförbud för ochtre etten som
fåttaldrig avslag ocksåtyckte tidsperiod, eftersomdet adekvatatt var en

hon pålitade hon fick förlängning behövdes K9.detatt om

Några de intervjupersoner fått be-sökt och avslag ansökanav som om
söksförbud ansåginte kritiska åklagarens bedömningar. Deoväntat motvar
å sidan det borde få skullelättare besöksförbud och detatt attattena vara

Åsnabbare, någon ingående sidan ville de hautredning. andrautan en
grundligare utredning före möjlighetavslag, själva fickinte minst de attatt

sig föreslåvad den vittnen,andre i förhör och möjlighetöveryttra attsagt
vidare utredningar de fall material styrkteI det fanns officielltetc. an-som
sökan, psykiatriska utlåtanden borde det in-eller tidigare brottsregistert.ex.

åberopas,hämtas såda-och ansåg frånvaronde för skullden inte attmen av
handlingar kunde avslåför ansökan.användas argument attna som

påDen andres reaktioner besöksförbudmeddelat

De föremål för polisenansökan besöksförbud underrättasärsom av omom
ansökan och dess delges demotiv i anslutning till de förhörs. Därefteratt

åklagarensskriftligen reaktionerbeslut. Intervjupersonerna beskriver olika
hos den andre tvåvid dessa tidpunkter.
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Någon hade blivit förtvivlad också fåttvid dåunderrättelsen, han veta mo-
tiven till ansökan.

DåK5: han hade varit polisförhörnär och han hade läst vad jag hade har jagsagt -hört då bakvägen då/.../ hade gråta, på nåthan brutit ihop för visalldeles och börjat
förtränger han allting.

När han delgavs beslutet han meddelats besöksförbud hadeattsenare om
han istället blivit mycket arg.

K5: Då hade poliserna precis varit och så dådelgivit fullständigthonom, hanvar van-
Dåsinnig. /.../ hade han "Se vad min jävla såndotter har gjort. och skall hasagt en man

till världen" /.../ Han tyckte det för jävligt gjort mig begära besöksförbud.satt attvar av
Han hade liksom förståelseingen för han inte har hos mig alls. /.../ hangöraatt att

ocksåsade i förhören ändåhan kommer fortsätta.att att

En kvinna berättade påden andre först polisenstvärtom att reageratannan
information hennes ansökan "med lite tuff attityd".om en

Kl: Den uppfattningen fåtthar jag via polisen, för det: "Jaja,dom har berättat ärom
sådet hon vill ha det", "så fårungefär, så".hon vill ha det

Men efter delgivningen besöksförbudet dethade den andre överträttav ge-
ringa gångerflera och berätta hur blivit beslutetledsen han överattnom

och hon verkligenöver velat bryta all med honom.kontaktatt

Upplysningen någon sökt kontakt med, begärtatt attom annan, som man
skall meddelas besöksförbud kan sannolikt upplevas kränkandeman som

och med blandning ocksådet finns deoch harm. Mentas emot en av sorg
välkomnar själva kontaktbrottet, förutsatt ömsesidigt.det Enärattsom per-

själv meddelats besöksförbud påverkadefall lik-sade: mitt detson som
ingenting" M3, intensivaberättade samtidigt den sökandesattsom men

anmälande honom upphörde, antingen hans bete-vilket tyder egetattav
ende den påver-sökande, eller anmäla honomhennes tendensgentemot att
kats beslutet.av

En intervjuperson föremål besöksförbud,blivit för ansökanannan som om
frågadeavslagits, sade sig inte heller negativt. "Domsom senare reagera

jag då Sedanaccepterade hennes ansökan sade jag" M1.Ja visstlom -
sökte han själv besöksförbud totaltför den eftersom han önskadeandra, ett
och ömsesidigt brott andra.i kontakten mellan honom själv och den

En "sista reflektion"
Direkt efter förekommer så kontaktansökan det inte sällan den andreatt tar
med den sökande förklaring uttrycker före-och begär till ansökan elleren
bråelser.
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Ml: Efter det polisen hade såatt med henne, ringde hon till mig meddetsamma.pratat
/.../ Och dag ringdenästa jag polismannen Dåhar hand sadedet här. han:som om menjag pratade med henne igår, och hon lovade hon skulle ringa, och honinte lovadeatt

hon inte skall någothaatt med dig längre.göraatt

Intervjupersonen beskriver den andres reaktionagerande ansö-motsom en
kan, och denna iakttagelse inte unik i materialet.är

dåM2: Och hade han berättat för polismannen han inte skall ha kontakt med mig,att
"jag lovar dig". Och dan efter han lovade det, fick jag brev honom. /.../ Han skickadeav
det väl dag, förmodar jag /.../ Han hade precis lovat polisen han skulleintesamma att ta
kontakt med mig, dåvilket han gjorde. så/.../ Det hanatt atttvungenvar var ge
den här sista reflektionen, och sedandesshar det varit tyst.

Ännu månader hade den andre inte försökt kontakta igen.honomtre senare

intervjupersonEn för hemfridsbrott den andre direkt efter sinutsattes av
ansökan besöksförbud, och blev uppsökt den andreom en annan av ome-
delbart efter det polisen förhört honom anledning hennesmed be-att av
gäran.

K6: Dan innan besöksförbudet kom han på mitt jobb och sade han inte allsattupp var
farlig och han inte ville mig nånting. Dåilla eller sadejag: "Jag vill inte medatt prata

sådig", gick han, såoch kom han igen. "gål""Jag vill inte med dig", sadejag, Senprata
så gickjag längre såbort, då "Går såkorn han igen, sadejag till honom: du inte skri-nu
ker jag högt", sade "då kastar dom dådig", sadejag. Och försvann han ju. Detut
varju dan innan jag fick hem fåttlappen attjag besöksförbud, hade för-hade dom
hört honom dag.samma

l undersökning Chaudhuri besöksför-Daly 1992 företog 33en som av
bud för kvinnor i amerikansk någrastad förekom fall regelrätten av
hämnd, där bröt sig in hosmännen och misshandlade de kvinnor desom
meddelats besöksförbud de handlingar beskrivs i mittMengentemot. som
material kan också tolkas bestämmelsen och densätt sö-ett att testasom
kandes beslutsamhet till efterlevdes.detatt attse

K5: I början gick han in i byggnaderna, fortsättningsvis, då, och det ringde jag ochäven
anmälde, i dag dåhan vid grinden.stannarmen

När kontakterna skett efteromedelbart förhöret innan beslutet delgi-men
vits kan det också fråga påfå förklaringuppriktig önskan attvara om en en
ansökan.

Kl: Han ringde frågadehit och verkligen villejag inte kunde tillbaka det, jagtaom om
så.ha det /.../ Han ledsen gått så långt, för detdet liksom hadeöver äratt attvar

också nåt får lära sig, dom skäms det klarti dom flesta situationer, och äratt attman
dom ocksåblir särade,ledsna och också fådet dem vakna.är sätt attett attmen
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Upphörd kontakt
kon-slutadeandredenFlera intervjupersonerna erfarenhetenhade attattav

på varför.helt säkrafått intetakta sedan de besöksförbuddem men var
vilketandre,denNågra ansåg hämmandesjälva kunde verkaansökanatt

avslogs. Enansökanstyrktes denna effekt ibland uppträdde även närattav
andrefått gånger sade denkvinna, sökt besöksförbud och avslag atttresom
kom-det"hållit någon månad därefter brukarefter ansökan,sig lugn men

förföl-berättadeTvåK8. intervjupersoneramälan till socialen" attma en
dennabesöksförbud,efter ansökanjelsema upphört kort tid atttrotsomen

i dessa fall avslagits.

kunde in-faktorerflera andral fall sammanföll besöksförbudet med som
polisför-sökande. Förutomverka andres beteende denpositivt den mot

fängelsestraff, miss-höret tillkunde det flyttning ort, ett envara annanen
funnitandrebruksbehandling tillnyktring eller deneller part-att en nyen

beslutet.vid självaAndå viktfäste flera intervjupersonerna storner. av

gånger polisenså mångapåverkar förK6: Jag beslutet honom,det ärtror att somsom
haroch domsånt, psyket,har med och han har varit inne pratathonom ochpratat
hadeOm tinget/.../med honom lyssnar inte. Han lyssnar inte. sagtoch jag hanmenar

villejag inteockså, sade attnånting, då för domtill honom hade han skitit i det ta
jag kom hem.dörrdå utanför minblommor han ställt dom här närhadeemot men

besöksförbud.dåoch det/.../ Det det besöksförbud,den stämpeln ärär äratt nu

hade vissfängelsestraffockså risken förtroddeDenna intervjuperson att
påverkaskulleändå inte detagerande; trodde honbetydelse för andresden

honom i alla situationer.

så jagså detändå, hanoch vill han spioneraK6: Jag följer det gör atthan nogtror att
varitnåt sånt jag harochalltså fredag, kväll ellerinte lördag ute,honom. Men typser

hundradå i de härdå skiter hanoch jag och han har druckit, jaghonommöter attvetute
stått ochhadeoch vihaft pojkvänhadeoch Gud /.../ jagvad. Omvet t.ex.meterna en

då hanjagfull,nåt hadekyssts på dansgolvet sånt, andre atteller och den trorvart nog
helgelleralltså vardag, närgått detochhade fram. /.../ När jag har hemma ärsonen en

går ho-dåjag ochMen helgjag har då lugn.sonen hemma, kännerjag mig ut seren
dådå jagsprit i kroppendå han harkänner jag för attmig inte lugn, vetute, omnom

skiter han i det.

Även tandlöst ibesöksförbudettroddeandra intervjupersoner att som
vad detbesöksförbud eller är,missbrukssituationer; i detskiter"Han ärom

uppfattning hadehan Då inte" K7. Sammadrogar. bryr han sig en avom
de dömda intervjupersonerna.

detså respekterarskötsam,Alltså får nykter ochM4: besöksförbud och är manettman
flestadomdetdetfrån, flesta. Men/.../ det utgår det dom attjag ärgör sennognog skyldigfinns ingen ärockså dömda detorättvistsig orättvist behandlade, somanser - då styckenfyradetsitterpå kriminalvårdsanstalten exempel och det klart,här till är- dålysetpå blir ärblir ellerjagfredag brännvin, och dom lyset,kväll och drickeren -mycket lättdå detvarandra. och atthänt och jagar ärdet lätt sitteratt noguppman

besöksförbud.trotsa ett
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Å andra sidan kunde besöksförbudet åtgärder för-och de rättsliga som var
knippade med det fungera indirekt, varning fick dennämligen som en som
andre försöka sluta med sitt missbruk.att

K7: Jag han har såblivit ocksåskärrad det här med polisundersökningen ochatttror av
så gått/.../ han inteAtt har därför efteröver det hände här, och hanär näratt varsom

förtingsrätten misshandeln. då går långt, så/.../ har han förkänt detattuppe nu nog
dåhar han sökt hjälp, för han inlagd jag, för komma det här.tror attvar ur

Även fängelse och institutionsbehandling åtföljandeoch sociala eller ar-
betsmarknadsmässiga åtgärder kunde motverka missbruk och därmed över-
trädelser besöksförbudet.av

åkte dåK7: Och han så månaderna,i fängelse och han inne dom fyra-femsen var
och fick han därifrån gårALU-plats ochdirekt han kom och har jobbatnär utsen

så. såkurs och /.../ Och så så.länge han inte droger han aldriggörtarnu

fallI dömdes den andre för besöksförbud till skydds-överträdelserett av
tillsyn med föreskrift missbruksbehandling, vilket intervjupersonen,om

offer för honöverträdelsema, mycket nöjd med. Däremotsom var varvar
tveksam beträffande betydelse.själva domens omedelbara eller symboliska
När jag intervjuade rättegången,henne den and-vecka efter sade hon atten

kontaktat henne rättegångenända fram till inte därefter. Men honre men
påinte säker på sådan:det berodde kan in-domen "Hanattvar varasom

lagd, han kan ha sin vid uppfölj-nyktra vecka" visade sig sedanKl. Det
ningen avstått från månader efterden andre hade ikontaktförsökatt tre
domen, varefter han tidigare.började ringa igen, sporadiskt änänom mer

För denna intervjuperson hade inte trakasserierna upphört i och med beslu-
påbesöksförbud, dörrende hade Bankningarändrat karaktär.tet om men

påoch knackningar fortsattehade upphört, telefonsamtalen ävenrutan men
efter det hon gånger inter-upprepade för det. Enanmält honomatt annan
vjuperson K9 andre förstahaft flera besöksförbud berättade denattsom
gången efterlevt det, gången sökaandra detöverträtt att uppmen genom

på också troddehenne hennes arbetsplats, förfölja ringa. Honhenne och
hennesinte han "som upplevdeperson" respekterade det,att attmen

påskyddsmöjligheter snabbt hennesbättre eftersom polisen reageratvar
förbu-anmälningar. tredje emellertid inteDen perioden hade han överträtt

månader efter detdet. Denna kvinna intervjutillfället fyrabedömde vid -
utgång andre intebesöksförbudets den"faran över" och attsenaste att var-

skulle hankomma trakassera henne mycket grundatt att numeraavmer,
hållergift också barnsig och derasmedumgängeatt ettom gemensamma

formas.att

besöksförbudvissa fall kontaktförsökenI upphörde ansökantrots att om
beske-månader efteravslogs. Det gällde intervjuperson, fyraännuen som

andredendet hans ansökan avslagits inte blivit kontaktad igenattom av
sluppittvå månader heltM1, och efter avslaget fortfarandeen annan, som
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telefonsamtal och båda ringt eller skrivitbrev fallen hade den andreM2. I
avhål-direkt efter polisens därefter faktisktunderrättelse ansökan, menom

frånlit sig kontaktförsök.nya

Fortsatt påkontakt den sökandes villkor
På Stångbyanstalten, försig dömdasedan 1995 speciellt inriktatsom
våld i relationer, några besöksförbud. Inspek-finns alltid intagna mednära

åtgärd, hansade i intervju inför eftersomhan kluven dennatören atten var
föremålmärkt kvinnor, både för skyddoffer för misshandel ochatt som var

i form besöksförbud ofta" kontakt med dem"frapperande själva sökerav
de skall från. vi-skyddas besök ochDe skriver brev, ringer och kommer

alltså på påinga tecken ellersig vilja avsluta relationen attattsar varavare
rädda för den andre.

han inteEn de intagna, varit meddelade besöksförbud, sade attav som
gällde.själv tagit kontakt sin sambo besöksförbudetmed under tiden

ville träffaM3: jagMen hon kontakt med mig /.../ Ja hon ringde och undradetog om
Medmin dotter så. hade besöksförbud.och /.../ jag hemma hos henne, fastän jagvar

så kraftigt och honmyndigheternas goda minne. /.../ Nu det hon missbrukar rättär att
hemlitar så så betalade taximig jag väl hand barnet och vidare, hon t.o.m.att tar om

till Och hennes kuratorhenne. I gengäld kunde hon jag hand barnet.när togsupa om
där träffade visste besöksförbud.och mig där. Hon jag hadeattvar om

Ändå påverkat hanhade beteende tid eftersombesöksförbudet hans eget en
rädd för anmälas för överträdelse förbudet.attvar av

såg migM3: Det lång period jag så folk omkringtill jag alltid hadeatt somsomvar en
nåt. tid. Jo visst honkunde bevisa inte hade gjort Men försvann efterjag detatt en

fåttkunde för sig sig där.mycket väl jag hadegettatt att vart

En hans hustruföljande förhör med anledningi attettman avuppgav
begärt förlängt besöksförbud:

fråga någon funktion.besöksförbudet sådant, fyller detta inteeller förlängtettom
får träffahan inteHan välkommen nykter.till hustrun han Hanär när är attvet

besöksför-också. hafthenne tiden hanhan onykter och undviker han Underdettanär är
dåmånad hanbud, har detjul ochhan bott vissa Omtider hos hustrun. är attveten

sigintehon vill därför hanhan skall träffa barnen. Mannen motsätterattatt menar
något bjuder hem ho-något träffa honbesöksförbud, brott i henneinte närattsermen

Han förnekar besöksförbud och olaga hot."därför brott motnom.

förlåter besöka henneDen hustrun den andredäremot hon barasäger att
besöksförbud hävsförebygga blir aggressiv och hotfull. Närhanatt att

kontaktenåklagarenbegäran skälet ofta justsjälva eller är attparternaav
ocksååterupptagits. vilket in-uppenbarligen rättsläget oklart,Men här är

överträdelsetervjupersonerna åtal förflera domar framgickkände. Av att
skyddadebesöksförbud med hänvisning till denkunde ogillas att accep-av

besöksförbud.tidigare andre, gällandekontakter med denterat trots



520 Bilaga 8 sou 1998:40

80

Stannar utanför tomtgränsen
Några intervjupersonerna slags bok-berättar andreden görpartenatt enav
stavstolkning besöksförbudet. slutar komma framDet betyder de attattav

står utanförtill eller försöka komma in bostadendörren iatt t.ex.men
och stirrar.tomtgränsen

alltså grind, jag harK5: kommer fortfarande till huset. harHan Jag sattsatt uppupp en
åtminstonevid till-skylt "Obehöriga tillträde", jag sade till honomgul äga ettatten

barnsfälle inte försvinn, här min och mina"du önskvärd här, snäll och detär äratt var
grindenbostad" /.../ Nu kommer han inte in i huset. Han vid den här/.../ ärstannar som

gårdsplanenutanförprecis

i kraft harbesöksförbudet träddeEn intervjuperson berättar sedanattannan
fönster, handen komma på och "menandre slutat och knacka hennes dörr

håller på detutanför kallar mig: Lillasig häcken precis /.../ ärgumman,
bara jag" Kl.

Även kan fortsätta.former förtal "spionage",andra trakasserier, ochav som

det där tycker jaghåller på går /.../ OchK5: Han full koll mig, han till ärrunt grannarna
Hanhåller på hålla på vad och intejättejobbigt, han och försöker koll jag gör gör.att

såvarit där, ochoch denringde min före detta och berättade har denattupp man nu
så fårså varit där ochhan det harkollar han vilka bilnummer det och ärär vet vem som

då så så kalabaliken.och blir detbesked, och han lite svartsjukmannen är ramarena
så mycket kan och tillmyndigheter han/.../ jag fortfarande han ringer tillatt runttror

i min omgivning.personer

också sin blottafinns den andreDet oklara situationer där närvarogenom
ifråga.skrämmer personen

då på dansställe,såg ettK6: i lördags /.../Ja jag honom gängett utenu var som var
ifrån dans-gårjag killkompisochinne i X, och precis dom vid tretidennär stänger en

stod och tittade migså då stå Hangolvet /.../ och jag den andre i /.../trappanser
ändåhatisksån den: litehela tiden med konstig blick, kunde inte placera menen man

och baranån stod där hela tidenkunde inte för blick, haninte, jag placera vad det var
då baradå började jagDå alltihop,tittade och tittade hela tiden /.../ kände jag brastatt

åkaså och hem.gråta, tilljag tänkte: kan han inte sin jag kanväg stanner sen

påminna sin exis-möjlighet för andreDet finns med andra ord den att om
formelltskrämmande,vilket i sig ibland kan upplevas utan atttens, som

andreockså svårt förhindra denbesöksförbudet, och detbryta är attattmot
gård vidliggerförehavanden. "Minkontrollerar"spionerar" och uteens
står, ochså gården därin vilka bilarhan raktvägen,stora vem somser

på"hälsaroch K5.är

den andre för-åklagaraktema hurgenomgångna finns flera exempelI de
hållaavsiktikringgå besöksförbud, bl.a. föräldraparsöker attett upp-som

sig imedelålders familj bosattdottersikt sin och hennesöver nästan en
utanför henneshusvagn omedelbart tomt.
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Överträdelser

besöksförbud: statistikBrott mot

meddeladevuxit med antaletbesöksförbud harAntalet anmälda brott mot
år 2.269, vilket1996 tillstatistik förförbud uppgick enligt preliminäroch

förbud.meddelatgenomsnitthalvt brott iochnärmaremotsvarar ett ett per

anmäl-1988-1996, antaletlandetbesöksförbud iTabell Antalet meddelade beslut om
1989-1996anmälningarda brott besöksförbud, respektive antaletmot

anmälningarAr meddelade anmälda brott av
besöksförbudbesöksförbud brottbesöksförbud motmot

1988 62
1883181989 170
2713961990 327
3461991 373 723
4637611992 545
63211801993 719
82115151994 1045

1995 25471437
22691996 1718

BRÅ brottanmäldaavs.besöksförbud ochavs. meddeladeKälla: Rikspolisstyrelsen
respektive anmälningarl.

anmälningarså antalethögtdubbeltantalet anmälda brottAtt nästanär som
tillOrsakernatillfälle.anmälspå överträdelser vidberor flera attatt samma

åter sjunkasedanför ärmycket kraftigt 1995antalet anmälda brott attsteg
Delsockså skenbar.och 1996 kanoklara. Minskningen mellan 1995 vara

enligtbrottanmäldahade antaletsiffran delsför 1996 preliminär,är ännu
jäm-1996,kvartaletsista32preliminära statistik ökat med procentsamma

fört med period 1995.samma

Även anmäl-desannolikthögstuppgifter detjag saknar aktuella är attom
Brottsförebyggandeolikada brotten fördelar ojämnt mellansig personer.

besöksförbudmeddelatsrådets utvärdering 654avseende de personer som
124visade baragälldebesöksförbudslagenunder årende första atttre som
fördömdesde 121dessa anmälts för överträdelser. Av personer, somav

Sterfeldtför andra brottsamtidigtfemtedelaröverträdelsen, dömdes fyra
1995, 31.s.

besöks-överträdelseföreller dömsden sällan anmälsAtt andre relativt av
fördomarväl, ochefterlevsförbudetförbud kan givetvis bero attatt

dekan beroandra brottomfattaröverträdelser mestadels attäven som
alltidokontrollerade de närmarså aggressiva ochöverträder förbudet är att

överträdelserså fårelativtvåldsamtden på Mensig andra sätt. att avett
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besöksförbud anmäldes till polisen skulle också kunna teckenettvara
de skall skyddas inte anmäler dematt de inte inkluderar misshan-som om

del, olaga hot eller hemfridsbrott. Det skulle i sin påkunna bero detur att
skall skyddas inte vill delta i rättegång, känner medlidande ellersom en ny

skuld den överträder förbudet eller själva inte förbudetgentemot som anser
eller påföljdenden väntade adekvata eller helt legitima. Om den skyddade
inte uppfattar enstaka kontaktförsök eller besök hotande eller integri-som
tetskränkande kanske skadan amälan bedöms värdet. Avstörre änav en
intervjuerna döma hade fåemellertid de sådanasökande betänklighe-att av
ter.

Men det finns också risk de skall skyddas besöksförbudet inteatten som av
vågar anmäla överträdelser, exempelvis för påde allt litarinteatt trots att
samhället kan dem det beskydd de formellt beviljats, ellergarantera att
åklagaren inte åtalväcker för de överträdelser farhågoranmäls. Dessasom
har dock inte heller bekräftats intervjuerna.av

intervjupersonerDe ansökt och/eller beviljats besöksförbudsom om om-
bads alla beskriva sina erfarenheter överträdelser och sinautvecklaav
överväganden huruvida sådana skulle anmälas konsekvent eller baraom
under vissa omständigheter, och vilka dessa i så fall var.

Osäkerhet besöksförbudets innebördom

För intervjupersoner framstod innebörden besöksförbudett ettpar som
självklar, ändå hade de olika vad borde anmälas. En inter-men syn som
vjuperson avsåg anmäla varje form frånkontaktförsök den andresatt av
sida, hur vänliga eller harmlösa de skulle kunna förefalla: "Det kanoavsett
du lita på. dåNej kommer nåt.jag robot. fort han göratt vara som en
/.../ gång"Varje M2. ansågEn intervjuperson kunde samlaattannan man
ihop olika överträdelser och anmäla dem i klump.

KS: Jag har inte gångernaanmält dom sista han kommer med jämna mellanrum.men
På nåt så/.../ vis borde det räcka beroende hur oftaanmälan i veckan,göratt man en

det /.../ frånDet borde fall nåtär. till fall, vis.nu vara

fåttDe besöksförbud ocksåhade olika uppfattningar vilken typsom om av
handlingar skulle anmälas, vanligt julkort eller gratula-t.ex. ett ettsom
tionskort till födelsedagen.

K5: Nej jag hade inte anmält det. fåttDet hade ligga skickade tillbara. Dom ung-
aldrig till mig, och det har dom inte pågjort hela tiden.arna, men

K6: Jag hade anmält honom.
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Några intervjupersonerna tyckte de fått otillräcklig informationattav om
vad faktiskt utgjorde överträdelser besöksförbud.som av

får fårKl: Jag själva beslutet, och han står förhållnings-där det precis vilkaett papper
regler han har.

får förhållningsreglerMen hansdu inte se
Kl: Nej polisen läste det för mig för dom hade såna,inte fler och hon hade glömtupp

kopior.att ta

ocksåHon tyckte reglerna "luddiga", "det till tolkaren", ochäratt var upp
de borde konkretiseras med "såexempel, står gådet han får in däratt att att

du sitter fåroch han bussen, hållahan skall behörigtäter, men av-
stånd" Kl.

GårKl: påjag in liten fåroch han kommer såin han lovgärnarestaurang atten vara
hållerdär, han sig behörigt avstånd, får då fårhan inte komma fram, jagom men

alltså lov kontakta polisen jag tycker sånadet jobbigt. Men bitar, precisdetatt är ärom
står" jaa, det han inte ska kontakta måstedig, det klart hanatt: äratt attsom men

få också."lov in där, han Folk har går.inte klart för sigatt gränsernanog var

Flera intervjupersoner påosäkra påvad gällde allmänna platservar som
eller i andras bostäder, offentliga lokaler och allmänna platser.

K6: jagHade han kommit där jobbar, eller kommit hit här och han saknarattsagtupp
dåmig, hade hade såjag anmält honom, jag honom det det hanärsett ute, attmen

får inte först,med mig det jag skall först.hej till honom Om hanär sägaprata som
gåtthade fram till mig och bara han gått därifrån,saknar mig -jag hade hadesagt att

jag gjort. Och han hade kommit igen dåoch han saknade mig, hade jagsagt attsen om
anmält honom.

intervjuperson också råkatDenna hade åklagarei dispyt med vaden om
utgjorde överträdelse besöksförbud. När hon beviljades besöksför-som av

bud ville den andre inte det begärde det skulle iprövasacceptera utan att
tingsrätten. Under tiden frånfick hon brev hansett son.

DåK6: åklagaren dåringde jag till henne och berättade brevet. Nej kunde inte honom
nånting Så låtadet. jag "kan jaggöra sade: min skriva brev till honom ochettson

han dum i huvudet såoch han kan fara helvete" Nej skulle inte jagsäga äratt men-"Nej så dåligt" dåharju gjort mig, jag mårju kunde intehan Nejmotreagera. men- -nåntinghon då"det. "Jaja vad "Ja du anmälan", sade hon,göra kan göramen en- -"men jag avskriver ändåden direkt den kommer på jag,mitt bord." "Ja men", sadenär -kan detju inte till, skall kunna skicka tillhans hundra brev mig" menade jagson
två, SåNej vad det hon sade "ett, brev, itu med det." hörde hontre tarvar sen- - - nånjag ledsen och "Behöver du med" "Prata med", sade jag,att att pratavar arg: - så"ert jävla kan fara helsicke", menade Nej jagjag, "hela rättssystemet"system -på, såsade bara "Tack och lade saken. fickhej" och det inte med den Sen jagvar mer

dåhem nån gång besöksförbudetlapp fortfarande gälldeatten
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skyddadesDen skyldigheter

Den egentligen skall skyddas besöksförbudet kan kommasom attav upp-
fatta sig ansvarig för den andre följer Någradet. dem kändeattsom attav
de inte fick försätta den andre i sådan situationer risken för överträ-atten
delser besöksförbudet ökade. frågadeJag intervjupersonerna hurav en av
han skulle ställa sig det blev aktuellt begravning,t.ex.om att en som
den andre förväntades komma till:

M2: Jag lär gå,inte dådärför jag själva situationen frivil-attnog attprovocerar genomligt plats dåhan. Och känner jag jag inte riktigt hundrapro-vara samma ärsom att
centigt konsekvent.

Osäkerheten vad egentligen förbjudet, och vilka skyldighe-ärom som om
själv har skyddadter besöksförbudet, kan förvärra redanman som av en

obehaglig situation efter eller förföljelser.övergrepp

Kl: Precis efter han hade slagit dåsig in, jagatt nervknippe detettvar men var nogdärför inte riktigt vad händeratt omkring och vad det förknip-vet ärman runtsom en,med skall ringa, ochpat inte ringa, fåratt och vad och inte kangöra göra.man manDärför finnsdet inga direkt klaraatt besked /.../ Det egentligen förräninte kan-är nu,ske för månad jag riktigt har vad gäller med besöksförbudet, riktigt ordent-en vetatsen,
ligt. Därför det hela tiden hurär tolkaratt det ju.man

Vid tidpunkten för intervjun hade hon haft månader,besöksförbud i sex
gjorten rad anmälningar blivit föremål åtalför förundersökningar ochsom
och dessutom haft flitig kontakt åklagare, målsägandebiträdemed polis,
och Brottsofferjouren. Andå tingsrättens dom beträffande överträdel-var

delvis överraskande för henne.sema

Ibland berättade intervjupersonerna fåttde olika besked vad gälleratt om
de bör eller inte bör anmäla ofredanden och överträdelser besöksförbud,av
beroende på vilken polisman de talat med.

K5: När jag har ringt till såpolisen har några tyckt det bra och har rekommende-att var
mig ringa, därrat kvinnlig så så alltsåatt är varit fruktansvärt ofänvkämd,men en som

jag har dragit mig för ringa dit. dåFör hon har tyckt det här jävligt löjligtatt äratt avhålla på på det här viset, det jävligt hållaatt dumt mig ringa ochäross att attav an-
mäla /.../ Jag tycker inte dom har såmed det då frågatoch har jag hur hon bor,göra,att

det OK jag kommer gårär och i hennes gånger dan.attom ettgarage par om

Kl: Jag har fått höra både polis och åklagare dumt dethur jag tyckeränattav av- -så skall alltingär, anmälas. gårMen där också åklagareuppgifterna isär det polis,ärom
eller det sekreterareär eller så ellermed, det det,ärom pratarvem man nu om noga
inte på det. Jag inte alla lika insatta i riktigtär vad krävstrornoga som av en.

Efter rättegång angående överträdelser besöksförbud uppmanadeen av
åklagaren den citerade kvinnan omedelbart anmäla eventuellasenast att

överträdelser, vilket ocksåhon månadergjort. nioMen ännunya senare
hade åtalinte väckts för dessa.
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De beviljats också åskydd i besöksförbud sidanform kundesom enaav
känna de skyldiga "domanmäla alla överträdelser; jagsägeratt att attvar
skall det." K6. A andra sidan kanske inte de anmälda brotten be-göra mot
söksförbud såframstod väl hörde sigviktiga för polisen närsom man av
dit.

Kl: Därför för polisen också, tilldet kostar sitta med det och ibland har ringtatt att man
såX och fullt såhar dom dom bett tilldet helg har väntaupptagna,vart vartom en

måndag, så.tills polisen här i Y haft ochöppetnere

Senare hade hon inte ringasamla ihop sina anmälningar ochuppmanats
varje gång något också överhuvud intehände. Det hade hänt detatt taget

någonfanns polis kunde hennes anmälan.ta emotsom

Andras anmälningsskyldighet

Överträdelse åtalas efter angivelse,besöksförbud kunde tidigare baraav
det inte påkallat allmän kunde ha betydelsesynpunkt, vilket omom var ur

vågadeden skyddade lageninte anmäla överträdelsen. Men närparten om
år åtalsregeln ochbesöksförbud skärptes 1991 särskilda bort,denäventogs

åtal uUöverträdelser besöksförbud faller idag under allmänt Jav
l989/90:5, flesta ganska givet17. de intervjupersonerna detFör atts. var

sådanaingen skulle anmäla brott. Ide själva ha anledningän ettattannan
frågan på sinfall efter intervjun ställdeuppstod emellertid situation somen

spets.

månad beviljats skydd iintervjuades honEn kvinna efter det attensom
form då beslutet, intebesöksförbud mycket nöjd med ännusomav var

mig honmånader hon i brev tillMen skrevöverträtts. ett atttre varsenare
denberättadebesviken; "Besöksförbudet jag för" K4. Honinget attger
vidgånger med honomandre beslutet flera sedan hon ihopöverträtt stött

busshållplatsen envisats medutanför handlar. hadeaffären där hon Han att
hjälpa och hanhenne hembära och därmed följa med henne sagt attatt
"velat vi flytta ihop". Kvinnan skrevskulle vänner" och "vi skulleattvara

någonvidare "hållit så misshandel ellerhon god min i elakt spel, annatatt
har hänt."

på porttelefo-sådant på ringdeMen vid polis besök ochtillfälle komett en
då alltså fannsandre,och sade han vill tala med henne denattnen somom

i hennes lägenhet.

då sig justden andre befinner här"Jag sade: välkommen det utmärkt nu.upp, passar
i soffan.frågor, vid sidanJag svarade kallade den andre sighans sättaatt om

då dåockså skakis bliSade han rädd ochsom han velat vänner, att tagen.att varvar
ingen-besöksförbudet. MenHan hade riskerat hjälpa mig, överträdadetta för attatt

ting hände." K4
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Polisen kom sedan tillbaka gång till den andrenär befann sig i hennesen
bostad. Uppenbarligen hade intervjupersonen hoppats polisen självmantatt
skulle gripa den andre sådanvid klar överträdelse, för hon konstateraren
besviket: "Detta väl hellerär rapporterat." Jag inte vad hände ivet som
det här fallet, det förefaller sannolikt polisen, eftersommen honmer att
inte själv anmält överträdelsen tvärtom deutan igen, fö-vännersagt att var
reslagit åklagaren förbudet skulle hävas.att Enligt 23 § lagen besöks-om
förbud åklagarenkan häva beslut besöksförbudett "om pådet grundom av
ändrade förhållanden finns skäl till det"; sådana ändrade förhållanden kan

"den skyddadet.ex. iblandatt den fått besöks-vara tarpersonen emot som
förbud" Sterfeldt 1995, 23. Men samtidigt åtalkan väckas för överträ-s.
delser denäven skyddades angivelse,utan vilket uppenbarligen denegen
citerade intervjupersonen hoppats på.

Polisens insatser

En inte oviktig del besöksförbudet polisensär uppmärksamhet ökarav att
avseende den skall skyddas besöksförbudet, någraoch intervjuper-som av

uppskattade också allmän lyhördhet från den lokala polisensoner sedanen
förbudet börjat gälla.

Kl: Jag har haft för dels har dettur, X-polisenatt har patrullerat, så domvart harsomkommit och kört runda, knackar och såhört allting OK, så domen är har lagtatt nerlite själ bakom det också. /.../ Har det varit han har ringt väldigt mycket,att harjag pra-med ... polis här dåtat är i X, har hon alltid lagt lapp tillsom killarna,nere atten nuhar han igång i veckan, så då kör domvart här, alltså kontakt med mig,utan att ta mendå har dom kört och tagit titt. Går/.../ han såhär ryker han med detsamma,en omgårhan inom Men fårjutomtgränsen. han egentligen inte terrorisera nåtmig sätt.

Men hon skulle också önskat polisen kunde ingripa den andreatt mot ome-
delbart efter rapporterad överträdelse, eftersom de förhör brukadeen som
hållas med honom efter tid inte verkade ha någon effekt honom.en

Kl: Jag skulle vilja polisen egentligen hade bättreatt befogenheter, så han häräratt omoch precis hinner sticka innanute dom här, dom skall åkaär ha frågahemrätt ochatt att
vad det han pysslarär med. Följa efter honom, knäppa honom eller vadnäsan somhelst. Och jag han har varit hos såpolisen många gånger och blivit tillsagd,menar, nere
och "jaja det ordnar sig i halvlek".

En intervjuperson sade vetskapen polisen skulle ryckaattannan att ut ome-
delbart vid rapporterad överträdelse den faktor framför allten var som
gjorde besöksförbudet till trygghet, inte minst ocksådärför denatten om-
fattade barnen i hemmet.

K7: Och jag tycker framför allt det barnen alltså för detju inte bara denatt är and-nu-barn, det ocksåres nuvarande sambonsär barn dom dom ocksåhär blirnär är -skärrade det här, och oroliga: Vad kan hända Och telefonnumrena till polisenav nu
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fåskulleså. tyckernåt det jagstår på och Menkylen, ring det det händer att manom
nån-händer det aldrighär hemmabesöksförbudet, det barnenvinna med är att vet att

så polisenkommerhit,fall. Kommer hansäker i allating. Här hemma kan man vara
minut.ögonblickligen, en

verkligenpolisenK9 hade erfarenhetenintervjupersonEn att eng-annan
besöksförbudet ochöverträddeden andreför förhindraagerade sig attatt

Även det vik-dettaför henneanmälningar.snabbt hennesreagerade var
i besöksförbudet.tigaste elementet

skullepolisenockså inte litadeintervjupersonerfannsMen det attsom
något.snabbt fram, det händetillräckligthinna fram om

så minjagMenbättre.överfallsalarmet skulle kännastrodde jagK6: Först vetatt av
då hadeOchpolisen kom.så innandet tjugo minuterdå, vad hon berättadekompis tog

besöksförbudet.både överfallsalarmet ochhon

överträdelserbehandlingTingsrättens av

åta-ogilladefå erfara tingsrättenkundeöverträdelseranmäldeDe attsom
sådant väcktes.något allslet, om

gratulerade migochhan ringdeidom där rättenOK, detKl: Visst atttog uppsom nånju,så för detså vis,oväsentligtEgentligen detfödelsedan /.../ är somvar
sigförså handet,samtidigtframförde, vänlig Men trött gavgest. manvaren Jagmitt ialltidoch det nätterna.han ringde och han ringderingde ochinte, och han var
efter-nånting. Menså kanske intefem hade jagklockanhan hade ringt sagtmenar om lessså ledsen, ochblir till sistManalltid ringer mitt idomhan tillhör natten.somsom

till.riktigt vad skall sigintedet, och tavet manman

klart,nånting. detMen ärdet har intenåt ringa,har haft behovKl: Jag inte vartattav sigföri ochNu harsjälv"ringerfrågan händer jaghar kommit: "Vad om
då i denjagMenbesöksförbud". ärdu harintestödpersonen "det ärattsagt som

pratadedurättegången "Jajaförstod jagsistsen ändå, juridiskt, och det att: men
göravad skall jaghonom" Menmed honom Du svarade

tillrefererarintervjupersonentelefonsamtalenförstaDet envarsomav
min25detfödelsedagen,kortfattad gratulation ettganska c:asenare

skyddadedeniandrelångt kväll, där den rättentelefonsamtal attuppgaven
ochotrevligt"samtaletsadesjälvmedan hon"inbjöd till samtal", att var
be-två överträdelseravvisande". Dessahon försöktehon tyckte att vara

ogillades.åtalet för demochdömdes ringa,som

för hanbesöksförbudöverträdelseför attandredömdes denDäremot av
innehåll:följandetelefonsvararen medpåmeddelandelämnat ett

hylsnyckelsatsangående minSåoch det fredag.och trettio"Klockan ungefär tjugo ärär
hjärtligt väl-Du... ärMitt telefonnummertill mig. ärså digkan du i alla fall höra av Strykjärnmitthittatdu harochhylsnyckelsatsenkommen ringa och berättaatt omom
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så jagär mycket glad. Annars jag likaär glad ändå. Ha bra liv efter detta. Ursäktaettjag störde dig. Hejdå"

detI tidigare nämnda, längre samtalet hade den andre bett den skyddade att
leta i förrådet efter just hylsnyckelsatsen och strykjämet, eftersom honmen
inte det bandade samtalet fälldessvarat för överträdelse be-mannen av
söksförbudet.

Ständiga, upprepade besök och telefonsamtal kan visserligen skäl förvara
beslut besöksförbud,ett isoleratnär samtal skall anmälasom ettmen som

brott mot lagen besöksförbud kan det i framstårätten harmlöst,om som
vilket också försätter anmälaren i lite märklig situation.en

K7: Ungarna hade fixat nån överraksning, så hade här, och persiennernasatt oss varför dom skulle ha tända ljus så.och Sånere ringde sådet och stod han hanute, menstod på så han hadeute väl ändågatan, /.../ det här han inte skulle iatt tomtenvaraalla fall. Och så sade han han bara ville talaatt hur jobbigt han tyckte det hanattom varinte fick träffa sina bam. Så sade jag: "Det har du själv bestämt, det du självär
har sågjort det har blivit så." såatt Ochsom stängde jag dörren, dåoch gick han. Då

han nykter.var

Hennes nuvarande sambo ringde polisen och anmälde överträdelsen, som
ledde till åtal och rättegång. Den andre erkände brottet. I domskälen fram-
hölls hans beteende "haft sinatt grund i intensiv önskan träffa sinaatten
barn. Han har målsägandennär förklarade han inte fåskulle träffa dematt

avlägsnat sig." Dengenast andre då villkorligt frigiven och tingsrättenvar
fastslog brottet skulle ingå i tidigare ådömtatt fängelsestraff och denatt
villkorliga friheten inte skulle förverkas. frågadeJag den skyddade vad hon
tyckte domen.om

K7: Ja jag tycker det dåligt, förär jag har besöksförbud så har det,att ettanser man manvarför har det annars Alltså skall kunna komma påman och knacka så där,om mankanske nån gång ibland, bara inte nånting den gången.gör Men detgörman ,man engång, så kanske kommer gång till, dåoch drogad, dåoch nån-man är gören man manting. /.../ Så det tycker jag jättedåligt. För han nåntinginte gjordeäven detvar om -gjorde han inte, han gick så fort jag stängde dörren så dåtycker jag fungerar detatt-inte det skall, besöksförbudet.som

Ett problem intervjupersonannat långaden tidtogsom en upp var som
hann förflyta mellan anmälan och dom. går lång"Det för tid innan det hän-
der nånting så hantyvärr, eller mindre axlarna" Kl. I hen-ryster mer

fall gick det månader mellan första överträdelsen och domen, vilketnes sex
paradoxalt delvis berodde andra rättsliga reformer till brottsoffrensnog
fromma, såsom skadeståndstalan och förordnande målsägandebiträde.av

Kl: Han hade förvisso åklagaren, fjorton dar, den måste ocksåstackarn hasemester,
blev detsemester, skjutet åberopagrund dom börjademen densen and-attavalkoholproblem,res så dom skulle utreda det /.../ skickadeDom till mig jagut att

skulle fylla i det skadeståndethär någon gång nån gång,i juni dåochom somras, vardet dom första samtalen inte dokumenterade band. Och under denna tidsom var
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skulle dådet sökas målsägandebiträde, och det skulle framvandra och tillbaka.om
/.../ Det dumär tid dom, alltsåsäger det blirnär underen sommarn.

För de överträdelser intervjupersonen anmälde under ochsom sommaren
därefter hade år åtal fortfarande inteett väckts.senare
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Barnens situation

Barnens mellanposition

Även de söker besöksförbud försöker renodla sitt medumgängeom som
och anhöriga såvänner de undviker frånprovokationeratt personer som

ifrågasätter åtgärderde de vidtar för hålla avstånd,den påandre finnsatt
det människor i deras närhet de varken ifrånkan eller vill skjuta sig,som

deras ställningstaganden. Framför alltoavsett gäller detta barnen. Intervju-
skildrade genomgående barnens intressen identiska medpersonema som

deras eller i varje fall inte motstridande. Ingen dem ansåg alltsåegna, attav
hans eller hennes avståndstagande från den andre stod i konflikt medeget
barnens intressen.

Barnen åofta sidan ovetande den andres trakasserier,uppgavs ena vara om
och de flesta föräldrar åtminstonesade de hållainledningsvis velat bar-att

utanför problemen mellan denen vuxna.

K3: Ibland hennes träffadenär son den andre i affären, vi kom till ICA,när spranghan fram och kramade honom och förstodhan inte riktigt varför den andre inteom
kommer, och varför han inte kommer till sånt.dagis och från/.../ Jag ville inte början

till honomsäga den dåligandre är människa, jag ville baraatt han skulleatt vetaen att
han kanske hade flyttat nåntingeller annat.

K6: Vi sonen och hon cyklar förbi där han bodde ibland: "ja där har den andre bott"
/.../ Han har foto honom också, i sitt fotoalbum. nånting,Och han vetju inte omhan den andre snäll. "Kan intetror är vi och hälsa honom" kan han tillsäga
mig. "Nej så långtär borta, det kan inte." Han den andre snäll, ochser som-det kan han fortfarande Han behövergöra. aldrig allt vad hans harveta mammafått stå med.ut

Å andra sidan hävdade de flesta intervjupersonerna den andreatt genom
sitt agerande hade skadat åtminstoneeller skrämt deras barn.

K3: Hennes blev jätteräddson den andre kom och knackade pånär /.../ "Mamma,
varför såhan Han integör snäll" förstår nåntingHan gått såär inte har bra.att-

K5: Sonen för liten, dotternär däremot, ihåghon kommer morfarattnog men gav
påsig mig och hela den här Såbiten /.../ hon införståddliksom med detär att varnånting hände nåntingoch hon kommer med.leva /.../ Men kan detsom attsom sensånakomma här diskussioner "Varför kan inte vänner" Och: "Detattom vara var

dumt morfar fick flytta." Samtidigt förstår dåhon vi och detatt ovänner,att attvar
inte gick bra.

En kvinna sade hennes äldsta bam, tonåren,i och inte haratt ärsom som
den andre far, mycket upprörda inte bara den andres beteen-översom var
de, också hennesöver ansökan besöksförbud avslagits: "Skautan att om
han behöva ha ihjäl dig först innan något"dom K8. Hon degör atttror
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också mått dåligt honom köra förbi huset och stirra inatt och göraav se
otrevliga tecken därför det väckt minnen hans misshandel henneatt av av
för fyra år sedan, de blev vittnen till. Deras dotter harsom gemensamma
olika svårigheter i skolan blossat vilket intervjuperso-nytt,som nu upp

påberor fadern kretsar kring deras hus i sin bil.att dotternAttnen anser
absolut inte vill träffa honom förklarar modern med hennes minnen av
misshandeln.

Även andra intervjupersoner berättade den andres kontaktförsök väckteatt
minnen från tidigare våldsamheter hos barnen:

K7: Dom blir frågar.oroliga och Det jag har märkt, dådottern till exempel,somså hon jätterädd länge efter på kvällarna hon gick och lade dåvar när sig /.../ För vardom först flyttade hit, förtrygga, när här hade han aldrig varit. Men han komsenhit hon rädd kvällarna länge och trodde: "Tänk han kommervar i ochnattom nuslår fönstret, tänk han det här i mittgör rum"om

I fall hade barnen blivit räddaett den andre lov söktpar att utanav upp
dem och försökt locka med dem eller stått och efter dem vid skolan el-sett
ler daghemmet.

K7: Man dåligthur barnen mår det händer såna saker. Sonens fröken ringdeattser av
dag han hade kommitnär försent till skolan, och det hade han gjort grunden attavhan på så sågnär till skolan hanväg den håll,andre dåoch blev såhan skärradvar

så han långacyklade /.../ Han villomvägar. inte träffa honom.

Men i de fall barnenäven inte verkar de oundvikligenvar gemensamma
beröras konflikten. Kvinnan i citatet nedan intervjupersonärav samma

hävdade hennes aldrig skulle fåbehövaatt vad den andresom vetason
gjort henne för ont.

Kö: Han fick leksaker sånt,och han har alltid haft kvar alla dom -ja det intevarmånga leksaker, han har ändå haft dom kvar förutom det sista den andremen nu-dågjorde, jag alla grejer papperspåse:itog smycken och videoband och leksaker ochen
allting och bara gick bort till "Ta skitet", sadejag, "jag vill inte ha det" Sågrannen: nuallting det finnsär ingenting fått honom här hemma. Ingenting alls.som av

Ofta föregås ansökan besöksförbud formell och reell umgäng-en om av en
estvist. Det har i flera fall dessutom funnits eller mindre dramatiskamer
strider barnen och utanför den rättsliga före ansökan be-om arenan om
söksförbud. En intervjuperson hade efter separationen accepterat att sonen
bodde hos sin far år då,"han han ville bo med den andre" K7.var sex
Men efter tid hade fåtthon signaler inte hade det bra.atten om sonen

K7: Så efter helg jag hade haft sonen flyttadenär till kamrat, och behöll bar-en endåFör ville jag inte dåhemma, för visste dåjag blir han vansinnig,nen. attvara
han inte ficknär tillbaka.sonen

Liksom flera de andra intervjupersonerna hade hon och miss-prövatav
lyckats med samarbetssamtal vid socialtjänsten.
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K7: Den andre gick sig väldigt efter hade Han gick väl alltner att separerat.möjligt, alltså han mycket neddrogad, mycketmen mycket mycket mycket dålig.var
Och under den tiden gick vi på samarbetssamtal, för han yrkade det i tingsrätten, in-

skulleumgängesrätten bli bestämd. Så dånan gick dit, det blev nedlagt, därförmen-ja det ingenting.att Det gick liksom inte, tyckte socialsekreteraren.gav Och sen vardet då förhandling där det skulle bestämmas. Då hade fåttjag vårdnad, detensam menskulle bestämmas dåumgängesrätt. Men kom inte den andre överhuvud Ochtaget.hans advokat hade fåttinte kontakt med honom jättelänge. Så/.../ han har ingen um-gängesrätt.

Barnen medelsom

De meddelats besöksförbud hänvisar ofta till de villsom ha kontaktatt
med sina barn, de besökernär bostaden eller ringer den beviljats be-som
söksförbud. Men de sökande sällan det. uppleverDe i stället dentror att
andre inte bryr sig barnen bara utnyttjar dem ursäkt förutanom attsom en
fortsätta trakassera dem själva. En kvinna ansågatt K8 den andre,att

han i fyra årtrots fåatt vårdnaden åtminstoneochprocessat attom um-
gängesrätt med sin dotter, egentligen inte bryr sig henne, eftersom hanom

aldrig skickatt.ex. till jul eller födelsedagar. En intervju-presenter annan
K7 övertygad den andre flyttat tillperson var att tätortom samma som

hon bor i för komma henne.att nära

HanK7: flyttade hit efter det hade flyttat hit /.../ Han han gjordeatt det försäger att
h-anville barnen.att dånära Men tycker jag hur dum helst,ärvara man som om manbara kan få för sig måste bo i precisatt by, för skall kunna träffaman attsamma mansina barn.

När den andres barn kontaktar den sökt eller beviljats besöksförbud,som
uppfattas det också barnen utnyttjas redskap den andre försom om som av

få kontakt med den skyddade.att

K: Min pojke hans så han ringdevet till honom, och dom började ochnummer, prata,
sade sonen: "Mamma, den andre telefonenl", såjagsen "hallå" fårär sade "Du-inte ringa hit" hansäger och lägger luren.

Han kunde inte han inte fick ringa, menade hon.veta Men den andreatt var
säker pojken inte själv kunnat slåatt rätt nummer.

M: Hennes pojke känner mig väl, och jag mycket snäll honom hela tiden /.. /motvarEn gång ringde han, jag det inte han själv slagit mitt detvet attmen var som nummer,måste nån ha gjort /.../ Han bara fem, trorjag, så behållaär han intekan mittannan
telefonnummer i huvudet hela tiden, och han kunde det inte frånheller början.

På sätt intervjuperson övertygad det den andresamma var en attom var
formulerat det brev hon fick hanssom av son:
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Så skickadeK6: hans från hans hadetill mig X, där han bor,lappson som pappaen
fördikterat honom, intetill mig, och det kunde jaghans son hade skrivitmen som

fälla honom för heller.

ansågEn kvinna påverkat femåriga ifråga-den andre dotterhennesatt att
hennes på ocksåagerande vissa punkter.sätta övertygadHon attomvar

han talade illa henne han träffade barnbarn.sinanärom

K5: Han kan sitta och till hennes dotter: "Din sjuk i huvudet". /.../ Detsäga ärmamma
han. står på gårdsplanen:och det har jag själv han "Din hongör hört ärnär mamma

så knäpp", och jagden här biten. Och det tycker jag inte lämpligt för barn höra,är att
tycker inte då.det lämpligt därär att vara

Enligt inspektören Stångbyanstalten med-vid hade de flesta intagna, som
delats besöksförbud, så sådant,inte besöksförbudetmycket emot omsom

umgåsdet bara såkunde bam. troddeordnas de kunde med sina Han attatt
de kunde avstå från sinakontakta gäller, de saknadekvinnan det attatt men

vårdnadenbam, hon oftast harsom ensam om.

Besöksförbud med barnoch umgänge

Besöksförbud umgängesförbudsom

frånInte sällan vill förälder början besöksförbudet skall omfatta ävenatten
barnen endasteller i första hand barnen trakasseriernaävent.o.m. om- -
riktat sig till den vuxne.

då såK7: När fick besöksförbudet bara mig. Det stod bara idet här innefattade det
då skulle omfat-mitt Och tyckte jag lite konstigt, för jag tyckte detdet attattnamn. var

ocksåbarnen, då för fick dom inte./.../ Och jag besöksförbud barnen. Detsökteta

förälder får på besöksförbud för barnenNär avslag ansökan menen om
ändå försvåra kontak-beviljas det för fördel kan beslutet användas attegen

frånbarnen denmellan barnen och eller för beskyddaden andre,ter att
påandre, beroende hur det.man ser

barnenbesöksförbudet, detK7: Det enda jag känner jag vill med det här är attattsom
få detjag kan hanteraskall lugn och för min del, jagJa jag äräven ettro. men vuxen,

påverkarfår inte hur detbarnen till detkan. Men det dom sigsätt än vetannat nu, man
dom, dom blirnär vuxna.

falldettaalltså ville modern ibesöksförbudet inte gällde barnenTrots att
soci-efter förbudet upphört. Närinte diskutera förrän detumgänget att en

få sina barnandre skulle träffaalsekreterare ringde och föreslog denatt
tillfället han be-fråga. för harsvarade hon därför kommer inte Just"Det

nåt jagsöksförbud så gäller skall ha umgänge". Näroch länge det han inte
frågade harsvarade hon: Nuhade kontakt sin far, "Ja.barnen medom nu
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dom det. Det här besöksförbudet slut i mars" K7. En in-tog nu annan
tervjuperson K9 berättade också hon avvisat förslag från famil-att ett en
jerättssekreterare diskutera under besöksförbudstiden.umgänge Ome-att
delbart efter det förbudet upphört gick hon emellertid påatt med ett sam-
manträffande med honom och den andre för tala framtida umgänge.att om

Ändå båda dessa kvinnor införstådda med besöksförbudet för demvar att
inte omfattade deras barn eller kunde likställas med umgängesförbud.ett
"Nej jag tycker inte det sak"är K7. Denna formella insikt hadesamma

deäven flesta andra intervjupersonerna.

K5: Jag uppfattar besöksförbudet det gäller mig, bara. Men jag skulle viljaattsom attdet gällde hela min familj, jag skulle vilja det gällde också.mina barnatt

Det hindrade såvälinte de beviljats de meddelas besöks-att som som som
förbud väl medvetna det kunde leda till umgängesförbud iattvar ettom
praktiken. En intervjuperson hade tillfrågats under häktningsförhandlingar

han kunde tänka sig besöksförbud alternativ:ettom som

M3: Vilket innebar då jag inte kunde träffa min dotter, eftersom barnetsatt mor väg-
rade lämna ifrånhenne sig. såAnnars skulle jag bli häktad.

Visserligen hade ingen han inte skulle få umgås med sin dottersagt att om
han meddelades besöksförbud.

M3: Nej, det blev kontentan det hela./.../ för det visste jag, hon lämnademen attav
inte dottern, eftersom jag hade träffat tjej /.../ Eftersom jag inte har atten ny papperjag har såumgängesrätt, kan domju sådet. Och det i dag.stoppa är än

Särskilt barnen smånär uppfattades besöksförbudet ellervar ettsom mer
mindre direkt umgängesförbud vårdnadshavaren.av

Kl: Jag har vårdnad och han har ingen så sånadetumgängesrätt, mycketärensam
saker han väldigt ledsenär /.../ I lågöver och med i skilsmässa och inte bodde till-att

målsägandebiträdeoch mitt såmed, blev det obönhörligen, eller domsammans var
skrev i hans advokat också eftersom såpappret så fårsonen liten viatt är ompröva- -det här med umgänge För dom månadernaförsta nio har socialen bakomsenare. man

bor själv, därför behöver ifråninte lämna sig barnet, eftersomryggen om man man mani dom flesta fall.ammar

Trots tillgången till juridiskt ombud hade denna kvinna uppenbarligen
missförståttt lagstiftningen, så hon frånvarontolkade umgänges-att av en

fastställdrätt, tingsrätten, liktydig med umgängesförbud. Honav ettsom
uppfattade å sidan besöksförbudet rättighet förhindraattena som en um-
gange.

Kl: Nu harjag det helt på såjag har fri, jag behöver ifrånaldrig lämnapapper, ryggen
mig barnet, jag behöver inte hit honom här för träffa sitt barn heller. Och detta att varför fri för till sist alltsåkunde jag inteatt själv märka han nykter ellervara om var-inte han kom.när
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Å andra sidan det hon frånhänt sig medverka tillrättenvar som attom um-
på hand.gänge Hon berättade den andres ärende ofta hanegen att attvar

ville Ärträffa sin "men jag backar inte. så fårså detdet du vill ha duson,
dig till advokat"vänta Kl.

Misslyckade umgängesförsök

Ibland ordnades ändåumgänge under besöksförbudstiden, ingenäven om
umgängesrätt fastställd, vilket dock förutsatte måttvisstvar ett av samar-
betsvilja hos båda parter.

K7: Eftersom den andre villkorligt frigiven såär har han påkontaktperson Frivår-enden /.../ det i julas hon ringde mig första gången frågadeoch den andrevar kundeomträffa barnen, för han ville lämna några paket till dom. så får sånOch ja, ångestmanliksom, vill egentligen inte,att jag vill inte det, för jag vill nåntinginte ha medman
den andre överhuvudgöra Menatt såsamtidigt -ja, hantaget. ärsen ungamas pappa,så.det Så dåär gick jag påmed det under förutsättning hon med, och jagatt attvarslapp Så dåmed. så gångdet hemma hos den andre hon med, ochvar närvar en vardom där gång med sin farfar och sin storebror ocksåhan har pojksen var en storen- -firadeoch farfars födelsedag.

Men inte sällan arrangerades med barnen sådanaumgänge under former att
risken försöken skulle intetstor att grund praktiska och/el-var om av
ler emotionella problem. Genom situationen villkoren föroch kontaktenatt
kan tolkas helt olika uppstår också talrika bådasätt tillfällen för parter

lägga skulden på varandra föratt det till slut inte blir fallI blevatt ettav.
tredje barnens så upprörd intervjupersonensöveren person, mormor, ar-

för mellan hennesumgänge barn och morföräldrarna, honrangemang att
hellre avstod:

K5: Jag hade tjejkompis ringde och sade kan"jag kom-en gärnaattsom upp mamma,
med barnenöver du vill träffa dom" "Ja barnen fick där själva."ma om om vara- -"Nej", sade hon, förjag hade "Du släpper fårdom inte, du dit barnen, försagt: gärna ta

dottern ville träffa dom, jag vill inte dom där själva, grund honomärattmen avdå". dåOch så himla förbannad för det, såoch tyckte det himla krän-var mamma varkande, så hon slängde på luren. dåOch "Dåtyckte jag: behöver inte träffa dom över-
huvud Dåtaget". hade jag bjussat, tyckte jag, dom fåskulle chans och möjlig-att en enhet. Och hon visste det inte på grund attjag inte litade henneatt för barnensvar av
skull, det grund honom. Och i månutan såpassviss henne, för hon kuvadutav ärvar

vågarhon inte ifrånatt och jagsäga rädd hon ifrån nåntinginte skulleär sägaatt omhände med barnen.

Besöksförbudets inverkan på påverkades också ålder,barnensumgänget av
de tillräckligt gamla för själva kunna gå till andre kundeden detvar att

lättare accepteras.

K7: Jag vill inte ha med den andre överhuvud alltsågöra det här medatt taget nu, somhämta-lämna så,och det haratt jag till fårNi klara det själva, och nisagt ungarna:måste jag vill inte träffa jag villacceptera inteatt det. Lika mycket jagpappa, som
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måste ni vill det. Men sådom Alltsåacceptera klarar dom detatt är ./.../stora attnu nu
jag kommer undan det viset.

En kvinna K8 och hennes tidigare frånhadesambo början gemensam
vårdnad sin dotter, allt sedan för årseparationen fyra sedan hadeom men
de tvistat både vårdnad och Nu hade hon interimistisktumgänge.om en-

vårdnad och sig barnets fadern.med Inledningsvisumgängemotsattesam
det flickan skulle träffa sin far timmar i veckan isagt att närvarovar tre av

kontaktperson, eftersom dottern, enligt intervjupersonen, inte tyck-en men
kontaktpersonen och vägrade så småningomte hävdes beslu-umgängeom

Dessförinnan hade ådömasmodern hunnittet. hundra kronor inästan tusen
vite för uteblivet Hennes advokat och i familje-umgänge. ombud dessa
och socialrättsliga hade också hjälpt henne ansöka besöks-attprocesser om
förbud och begära avslagsbeslutet prövat.

Övriga køntaktrestriktiøner

Barnens kontakter kan komma vårdnadshava-begränsas ytterligareatt om
också försöker undvika fårbarnen kontakt med andraattren personer, som

på något indragna i konflikten,sätt är eller vill förhindra attom man um-
gänge andra människor.arrangeras genom

fårK5: Dom träffagärna jag nåttycker inte dom har behovatt attmormor, men av
träffa morfar egentligen. /.../ Min före detta haft såhar barnen helgman varannan nu,gångenförra han hade dom bodde dom hos hennes föräldrar. Och det tycker jagute
inte heller lämpligt. /.../ eftersomär barnens morfar fåtthar besöksförbud, han inteatt
får besöka mig, för han beter sig han mig, vilket han indirektatt gör görmot attsom
skadar barnen också. Jag tycker inte han lämplig överhuvud eller dom skallär taget att

nånha kontakt med barnen.

Genom inte sker under år också svårareumgänge helt kan det bliatt ett att
återuppta barnen blirnär En intervjuperson berättade hennesstörre. att son
inte längre känner igen sin far

Kl: Om träffas byn idag, och det har hänt, det vilken människaärnere som som
helst. Och eftersom den andre har haft så fåttbesöksförbud har framhan inte komma
-ja, ståtthan har vid sidan nåt.han har aldrig Så för barnet detärsagtom, men
precis Såhelst. /.../ länge han inte behandlad och kan uppvisa nykter-ärsom vem som

såhet kommer jag strida för fåtill sista blodsdroppen han inte skall umgäng-att att
esrätt. Förjag har hur han hartyvärr gjort sina andra barn.sett mot

Därefter det faktum barnet inte kände sin far ytterligareatt argumentettvar
umgänge.mot

de fallI det finns fastställt kan växling ske via daghemmen.umgängeett
fleraMen intervjupersonerna hade helst besöksförbudet skulleattav sett .ocksåutvidgas till daghemmet. Det gjorde den andre skulledem osäkra att

gåkunna dit och besöka barnen.
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Kl: frågan skolan.Men vadjag ellerhan dyker dagisär görsen om upp
När du därär

fårhan lovKl: Ja, eller jag inte där. har jag inteJag otrygghetennär är attvetatt om
ocksåfår egentligentill egentligen han inte det. inte mina barnsonen, /.../ Om -för får heller /.../ Menpolisen här han liksom inte mina barnklydda medsäger att runt
fåralltså så mel-det jag kanske får ryck, hani fall mig för hanärmest ett somoroar om

så gårlan tilloch dagis.varven, sen

tillEn informerat lekskolan besöksförbudet ochkvinna K9 hade sagtom
låta vidde inte skulle den sedan hanpersonalen andre hämta sin dotter,att

tillfälle försökt sin bil.varit där och locka med sig henne tillett

plats beslut besöksförbudBarnens i om

med§ "besöksförbud skall försesI 3 lagen besöksförbud att ettom anges
förhål-påkallade tillde begränsningar och med hänsynundantag ärsom

exemplifierasspecialmotiveringenlandena i det enskilda fallet", vilket i
"tillåtna frågor rörandemed kontakter föranleds gemensammasom av

beslutbarn" genomgången samtliga 150prop. l987/88:l37, 42. Vids. av
åren åklagardistrikt fann jagrörande besöksförbud under 1988-1996 i ett

sådana i beslutet.bara undantag, där med barn nämndesumgängesex

från år kontaktförsök1989 motiverades andresEtt avslag med denatt--
egentligen barnen:rört

gånger frånframgår"Av den andre tiotal ...utredningen besökt den sökandeatt ett
till från sida kon-Besöken dock ha varit försök den andres.... upprättaattmersynes

allvarli-takt för med förföljelse ellerbarn led iumgänge änparternas ettgemensamma
lång mellan den kon-trakasserier tid förflutitden sökande. Relativt har senastega av

föreliggatakten för närvarandemellan den den sökande. Risk bedömesandre och
l989.att

med undantagbesöksförbudDe övriga fem besluten förordnandevar om
två andresför fall hänvisade till denmed barn, vilka i umgänges-umgänge

rätt:

andresomöjliggöra den"Undantag: Besöksförbudet gäller inte det skulle umgängeom
1988.med såsom beslutats domstol."makarnas barn, det umgänget av

barn." 1995."Undantag: med"Den andres umgängesrätt gemensamma

besöksförbudstiden:fall underI preciserades villkoren för umgängeett

med deras"Undantagz Sammanträffande ske vid tillkan rätt umgänge gemensamma
från närvarande." 1991.socialvården skallbarn. Opartisk personalt.ex. varaperson,
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medgjordes två för "kontakterSlutligen i beslut undantaggenerellamer
med dentelefonkontakterdet barnet" 1995, respektive sö-gemensamma

frågorkande 1996.de barnen"rörsom gemensamma

på vanliga i de relationerMed tanke barn mycketäratt somgemensamma
någon lös-ändå intrycketberörs besöksförbud det dominerande attav var

intebesöksförbudetpå grundning eventuella umgängesproblem av
barn,egentligen diskuterats. Uppgifter förekomsten gemensammaom av

blanketten ivårdnads- umgängesfrågor såoch har ingen platssägaatt
förhörsproto-polisens återfinns i irutiner, regel i den löpande textenutan

reda barnenskollen. med 0rd saknas rutiner förDet verkar andra att ta
påförhållanden påverkas Med tankebesöksförbudet.och bevaka hur de av

med bar-de ofta andresskyddade inte intresserade den umgängeatt var av
familje-frågan social- ellereller diskutera med exempelvisattnen av ens

riskenpågående besöksförbud, sannolikträttssekreterare under är attstor
besöksförbud umgängesförbud.i praktiken blir °ett

O be-undersökningsiniakttagelse iSterup-Preijde 1997, 15 liknandegör avs. en
individuelltbeslutBoråssöksförbudsärenden 9607-12, där hon endast fanni ett som var

vanligaungängestvistervårdnads- ochutformat med hänsyn till barnen, trots att var
bland parterna.
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Besöksförbudets funktioner

tillfrågadesIntervjupersonerna vad upplevdede själva vä-mestom som
sentligt verkningsfulltmed besöksförbuden och sin bedömning hurom av
det varit. Ett beslut besöksförbud kan bl.a. erkännandeinnebära ett avom
den sökandes offer, och ellerdärmed slags upprättelse, ettstatus ettsom
stadfästande till fortsatta kontakter efter separation.rätten motvetoav en
Det kan också uppfattas och erfaras och direkt skyddomedelbartettsom

våld och trakasserier förbudstiden, möjlighetunder ellermot attensom
förmå den sådantmeddelas förbud långsiktigt beteen-ändra sittett attsom
de. någraI fall uppfattades besöksförbudet också straff, dvs. som ensom
ytterligare påföljd för misshandel enda straffeller olaga hot eller närsom-

sådan åtalanmälan inte lett till och dom.en

Besöksförbudets funktioner brottsprevention, straffkan därmed indelas i
och markering till integritet.rättav

Brottsförebyggande

Inom brottsförebyggande mellan s.k. social ocharbete skiljer idag oftaman
situationell Wikström förra syftar tillprevention t.ex. 1995, 13. Den atts.
minska individers begå medan denmotiv och benägenhet brott,att senare

förhindra uppstårsituationer frestar till brott.att attavser som

Ett inslag social besöksförbudet innebärprevention kan ligga i attav en
klar och in-auktoritativ acceptabelt vissmarkering det inte är attatt enav
divid hotar, därmedförföljer individ. Den hareller trakasserar en annan
karaktären förstärkstydlig tillsägelse dessutomoch konkretav aven som

så viktigthot olydnad formuleradeskan bestraffas. Ungefärett ettattom
för lagens införande:argument

"Ett individuellt utformat brottsförebyggandebesöksförbud har sannolikt störreen
effekt besöks-det först i efterhand. Omabstrakta straffhotet, kan realiserasän mera som
förbudet avståndstagandeblir straffsanktionerat, till beteendetsamhället sittmarkerar

och polisen gripa in. Reglerkan vid överträdelse förbudet omedelbartän ommer, av
besöksförbud således be-skulle till förebygga brottkunna bidra motatt en person som
finner sig i för den parten" prop.skyddslös situation och skapa trygghet utsattaen
l987l88zl37, l3.s.

motverkas andraDen önskade, hämmande effekten kan emellertid av ne-
uppfatta dengativa kankonsekvenser. föreläggs besöksförbudDen ettsom

hämndåtgärder ellersökandes åtgärd stridshandling och vidtaännusom en
få den direktaförklaringar på. Snöpningenproblem krävaännu attett av
kommunikationen angående barn, be-mellan parterna t.ex. gemensamma
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kanta och ägodelar kan leda till fler försök fåindirekt kontakt eller in-att
formation, frågor till i omgivningen bamavårds-t.ex. ellergenom personer
anmälningar. Det kan framgick kapitel också svårt8 bli upprätt-som attav
hålla eller planera för mellan denumgänge meddelats besöksförbudett som
och hans eller hennes bam. Slutligen kan, förbudet uppfattas krän-om som
kande, känslomässig separation försvåras och aggressiv fixering viden en
den skyddas förbudet förstärkas.som av

gårDet knappast diskutera den trakasserier föranlederatt be-typ av som
söksförbud i kriminella karriärer eller kriminell livsstil.termer Däremotav
förefaller missbruk viktig bådeorsak till oönskade kontaktervara atten tas,
och dessa går fel övergåroch våldiatt eller upplevs trakkasserier.som
Samtidigt tenderar rnissbruket i sig förvärras sociala och emotionellaatt av
påfrestningar i anslutning till separationer eller konflikter umgängeom
med barn i självförstärkande ond cirkel. Intervjupersonerna trodde inteen
heller besöksförbudet hade likaatt inflytande den andres beteende,stort

denne påverkad droger eller alkohol.om var av

Dessa risker och reservationer till tycks besöksförbudet ändå mångaitrots
fall faktiskt avhålla den frånandre kontaktförsök. fåRelativtnya personer
förefaller ansöka förlängningar besöksförbud månader,tolvutöverom av
och de intervjuades tid sedan besöksförbudet gått menadesom uten att
trakasserierna och risken sådanaför i upphört. tvåDessa förhål-stort sett
landen skulle kunna tyda långsiktig effekt samhället med be-atten av
söksförbudet markerat "sitt avståndstagande från beteendet" ibid., 13.s.
Men de skulle också kunna förklaras de aggressiva kontaktförsökenattav
varit förknippade med vissa faser i separation och/eller särskilda kriser ien
den andres liv, allt övergående karaktär.är Separationen itrots ärsom av
de flesta fall där besöksförbud blir aktuellt långdragen och konfliktfyllden

den har allt slut, besöksförbud meddelastrotsprocess, ettmen oavsett om
Äveneller inte. det sannolikt har mindre effekt just vid missbruk harom

ingenting framkommit talar besöksförbud under vissaemot att ettsom om-
ständigheter kan hämma den andre i sina kontaktförsök sådanunder en
kritisk fas.

Beskydd

Förutom i själva tillkännagivandet förbudet den väntade preventivaärav
effekten framför allt .rituationell karaktär. Justitieutskottet framhävdeav att
åtgärden kunde allmänt brottsförebyggande bl.a. den gjordevara attgenom
det möjligt med "omedelbart polisingripande" för förhindra våldett elleratt
hot JuU 1987/8826, 9. Om den andre hejdas utanförredan den skydda-s.
des bostad eller förmås avstå från försök till kontakt hoppasävenatt man
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förhindra begås,kunna andra brott intrång,olaga hemfridsbrott,att som
misshandel och hot.

Besöksförbud meddelas för viss specifiktavseende potenti-etten person,
ellt offer, detoch utvidgas gäller det dessutom bestämda platser. Dennär
skarpa avgränsningen och preciseringen såväl föremål, målgruppav som
rumslig lokalisering visar syftet främst förhindra situationeräratt att att
uppstår, där finns risk fördet brott. Polisen visserligen alltid möjlighethar

någonavlägsna objuden eller uppträder hotande för fö-gästatt atten som
våldrebygga eller ofredande,trakasserier, finns besöksför-detnär ettmen

bud kan polisen ingripa försökredan vid till med den skallkontakt som
skyddas, den andre ringer den skyddade telefon ellert.ex. om upp per
knackar på dörren.

En intervjuperson själv meddelats besöksförbud och fördömtsävensom
misshandel begått före ansåghan besöksförbudet det i principattsom var

skyddsåtgärd.braen

såM3: mitt fall onödigt,I det jag faktiskt det bra /.../ förär rätttror attvar men om
nån såkvinna känner sig väldigt hotad finns det besöksförbud kommer polisenett-direkt.

Flera de intervjupersoner beviljats ocksåbesöksförbud sade för-attav som
väntningarna på polisen skulle och rycka snabbare deatt utreagera om
ringde den faktor främst förklarade sigde kände medatt tryggarevar som
besöksförbud Förutsättningen för polisen skall direktän ärutan. att reagera
emellertid de skyddas besöksförbud prioriteras framför andra,att som av

fåri fall motsvarande likartade situationer.ivärsta sämresom respons

Besöksförbud kan individens rörelsefrihet,betraktas inskränkning isom en
besläktad åberopadesmed reseförbudet, skäl förvilket för övrigt ettsom

på åklagarmyndighetenlägga besluten 1987/88: 137,prop. 24. Para-att s.
doxalt kan få besöksförbudet uppfattaden skyddävennog som avses av
detta frihetsinskränkning. besöksförbud innebär denUtvidgat attsom en
berörda får uppehållainte sig vid eller i vissanärheten platser,personen av

den skall brukar vanligen bostaden ochskyddas vistas vid,som som ar-
betsplatsen och deras Enligt informant före-omgivningar.närmaste en
kommer det kvinnor beviljats besöksförbud känner sig instängdaatt som

besökaoch skulle ha föredragit förbjöds kommunen överattatt mannen
Sådanahuvud förutsatt inte själv villkor ställerhan bosatt där.ärtaget, att

kriminalvården fängelsedömda med be-ibland för perrnissioner avseende
söksförbud.

Den skyddade vissa fall uppleva för trakasserier eller kon-kan i riskenatt
påtaktförsök ökar för och besöks-andra platser den andra i medpartenatt

förbudet upplevde riskenändrar strategi. Ett intervjupersonernasin par av
för ofrivilliga utanför hemmet påtaglig, kvinna kändeochmöten attsom en
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den andre begränsade hennes rörelsesfär och sociala liv gåbörjaattgenom
och dansställen honrestauranger själv brukade besöka. Ettsamma som

komplement till besöksförbudet, några intervjupersonerna hadesom av
positiva erfarenheter då s.k. larmpaket.av, var

Avskräckande

En eventuell avskräckande effekt överträdelse besöksförbud kanattav av
bestraffas med årstill fängelse kan inte eftersomgenerell,ettupp vara
straffrisken bara gäller för dem meddelats besöksförbud. Däremotsom
skulle det hypotetiskt kunna fungera individuellt avskräckande.

Flera intervjupersonerna ansåg vetskapen kunde bli gri-av att attom man
polisen åtaladoch kunde avskräcka frånden andre komma tillpen av att

deras bostad eller försöka kontakt på Det eventuella fängel-ta sätt.annat
sestraffets avskräckande effekt de däremot tveksamma till. Envar mer av
de dömda intervjupersonerna menade risken för fängelsestraff hu-överatt
vud inte påverkade dentaget upprörd eller berusad.som var

M4: När det såbrister det ingen påär tänker konsekvenserna, det kan gälla vadsom
helst, jag slagsmål två brå-det kommer stycken fram ochett närsom ett torgmenar

kar, så smäller han till den så slåroch han nacken i och han tänkte integatstenen attena
skulledet så där, han ville skydda sig /.../ såtänkte inte det skulleutan attman

illa. Och definitivt det ingen tänkte åka kåken.han skullevar attsom

Enligt Brottsförebyggande rådets utvärdering hade 80 deän procentmer av
121 dömdes för överträdelse besöksförbud 1988-1991personer som av
samtidigt dömts för andra brott. deAv 47 häktats i sambandpersoner som
med överträdelsen under under april-september 1990 fanns misstanke om
andra brott för 40, vilket i 17 fall inkluderade våld just demot personer

skulle skyddas besöksförbuden Sterfeldt, 1995, 31. För dessasom av s.
brottsoffer hade förbudet alltså inte haft förebyggandeavsedd effekt och
inte heller inneburit den sökande faktiskt kunnat beskyddas. Men iatt vet-
skap dels inte alla överträdelser anmäls, dels inteatt alla anmälda över-om
trädelser besöksförbud åtalleder till dessa siffror kanske intesägerav mer

besöksförbudän inte alltid fungerar skydd, risken föratt ochett attsom
gripande, häktning och straff inte avhåller alla meddelas besöksförbudsom
från begå brott den skulle skyddas.att motnya som

I amerikansk lokal utvärdering besöksförbud i mitten 1980-taleten av av
visade det sig besöksförbudet efterlevdes bättre i de fall där kvinnornaatt
inte tidigare blivit för brott den andre.grövre Verbala hot ochutsatta av
andra icke-våldsamma trakasserier förebyggdes effektivt fysiskänmer
misshandel Chaudhury Daly 1994, Eftersom238. de miss-mäns. som
handlat redan tidigare begått brott låta sig avskräckas möjlighe-utan att av
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de kommer häktasten och straffasatt med fängelse, dettaatt resultat iär
och för sig inte förvånande.

Man kan å andra sidan inte bortse från möjligheten straffskala medatt en
fängelse år,till förutsatt den känd, skulle kunna påverkaär denett attupp
allmänna normbildningen markera påsamhällets oönskadeattgenom syn
kontaktförsök och trakasserier. Dessutom kan det betyda besöksförbudatt
uppfattas allvarligare åtgärd, dvs. hot besöksförbud kan haatt ettsom om

avskräckande verkan för den trakasserar Men här kanen som en annan.
åter effekten dubbel: åtgärd också svåraresträngare kan fåvara atten vara
till stånd, eftersom kriterierna skärps, ocksåoch kan förhindra vissaatt per-

i behov besöksförbud ansöker det.soner av om

Bland intervjupersonerna det kvinnor polisanmält överträdelsertrevar som
besöksförbud, för vilka den andre dömts i tingsrätten. Ingen hade emel-av

lertid dömts till fängelse. Påföljdema blev i stället skyddstillsyn med före-
skrift missbruksbehandling, böter, respektive ådömttidigare fängel-om att
sestraff skulle omfatta tvåöverträdelsen. deäven I första fallen dömdes
den andre också för andra brott hemfridsbrott respektive snatteri. detI
tredje fallet den andre villkorligt frigiven från fängelsestraff somvar ett
han avtjänade för brott, och detta straff fick omfattaett annat även överträ-
delsen, vilket den skyddade kvinnan på.besvikenvar

överträdelserK7: ingen sakär skall bagatellisera huvud Som detöver taget.som man
här den andre kom hit och ringdeatt nykter och gick jag sadenu, när attmen var
besöksförbudet hans fel. På tinget tyckte ingådet kunde i tidigareeget ettvar attman
straff. Men jag tycker inte det, för det påinte straff grund han hade varit här,attvar avdet straffet han fick, det det inte. Absolut inte.var

Att döma de domar överträdelser jag tagit del överträdelservägsav om av
besöksförbud med andra brott påföljdsbestämningen,vid såav samman att

ingen markering vilken delgörs straffet överträdelsen.av av som avser
Tillsammans med det faktum åtal för överträdelser oftast förefalleratt
väckas först också åtalasnär för andra brott, leder det till denpersonen att
eventuella avskräckande effekten straffskalan för överträdelser neutrali-av
seras.

Den citerade intervjupersonen ansåg det principiellt viktigt medovan ett
kännbart straff för överträdelsen, ocksåden andre faktiskt erkänt.som

K7: Ja jag tycker det, speciellt villkorligt frigiven,är har inte suttit sittom man man avförra straff gång. Det tycker jag. För det inte lönt har be-ärens en att ettannars mansöksförbud, kan såliksom gårdär: ibland gårdet, och ibland det Alltsåinte.om man
människor sådrogar, sådom labila.pratar väldigt Fruktans-om ärman nu om som

Så det gåvärt. kan jättebra den gången gång så gåroch det inte huvudnästa överena
då händer tragedi.taget, en

Vad hon liksom andra intervjupersoner hårdareville ha inte baraett par var
straff sannolika och därmed förutsägbara påreaktionerutan överträ-mer
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delser så det skulle fungera "individuelltatt avskräckande" i deras fall.eget
Med tanke de flesta meddelas besöksförbud bara fåatt tycks detsom en
gång, avseende och i högst år straffets avskräckandeären ettannan person
funktion irrelevant, domen faller först sedan besöksförbudet går vil-om ut,
ket inte sällan verkar fallet. Tydligare regler besöksförbudets in-vara om
nebörd, snabba utredningar vid anmälda överträdelser och eventuelltett

schablonmässigt påföljdsystem, strafföreläggande ellermer vite skullesom
i så fall ha chansstörre utslag i form bättre fortsatt åtlydnadatt ge av av
förbudet. Dessutom skulle det bespara den skyddade det denmedmöte
andre rättegång överträdelser normalt förutsätter.som en om

Får rätt besöksförbudpersoner

Chaudhury Daly 1994, 240 fann i sin utvärdering besöksförbu-atts.
det fungerade, så tillvida den andre inte överträdde det deunder förstaatt
två månaderna, för de kvinnor före ansökan bara ringt gång.polisensom en
Däremot överträddes förbudet i hälften de fall där den sökande kontak-av

polisen två eller gångerflertat före ansökan. Vidare hade samtliga män,
tidigare dömts för brott, besöksförbudetöverträtt undersom uppfölj-grova

ningstiden. Populationen för liten för de vågaskulle dra bestämdaattvar
slutsatser, författarna antyder besöksförbud meddelas iatt ettmen ettsom
"tidigt" stadium separationskonflikt eller misshandelsprocessav en en re-
spekteras den andre, särskilt denne inte så våldsbenägen iär öv-mer av om
ngt.

Ett likartat intryck förmedlades de informanter vid rättsväsendetav som
jag intervjuade. Några dem menade de förbudet kan-attav accepterarsom
ske hade avstått från kontakter efter "inforrnellt förbud",även medan deett
verkligt farliga inte lät sig hejda sig formella förbud eller sank-av vare
tionshot. Den kategorin skulle då omfatta den minoritetsenare trotssom
upprepade och utvidgade besöksförbud förbudetöverträder och samtidigt
begår våldsbrott dem förbudet skydda.mot Den förraavsett attsom var
kategorin i mitt material dem upphörde med trakas-representeras av som
serier efter polisförhör, de aldrig meddelades besöksförbud.trots Däre-att
mellan befinner sig de överträdde besöksförbudet bl.a. telefon-som genom
samtal egentligen försätta den skyddade någoniutan direkt fara,att och de

frånavstod kontaktförsök under besöksförbudstiden. gårHär det barasom
spekulera besöksförbudetsatt inverkan beteendet: huruvida detom

hämmat den meddelats förbud eller inte.som
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Straff

överträdelse besöksförbud såbrott vissi sig, individ kanär ett attav en
dömas förtill handlingar för andra inte skulle brott. Menutgöraansvar som
dessutom kan det enskilda besöksförbudet i praktiken komma fungeraatt

påföljd det utfärdas, och inbyggd straffskärpningnärextrasom en som en
vid eventuell fortsatt brottslighet tidigare det över-typav samma som om
träds.

Ansökan besöksförbud lämnas mestadels i direktin anslutning tillom en
anmälan misshandel, olaga hot eller ofredande, och enligt rättsväsen-om
dets informanter besöksförbudskulle knappast beviljas längre tid efteren
brottet t.ex. i anslutning fråntill kommer fängelse,att ut trotsen person

denna möjlighet finns enligt propositionen. tycksVidare det sällanatt vara
eller aldrig någon meddelas någonbesöksförbud det finnsattutansom
form rättslig dokumentation ellertidigare misshandel olaga hot,av om

detta enligt lagens förarbeten någon"inte bör absolut förut-även om vara
sättning" prop. 1987/88:l37, 18. ellerOm ärendet inte avslutatärs. om

åtal ogillats, åtminstonebör det finnas anmälan misshandel ellerett en om
olaga hot åklagarensoch förundersökningsprotokoll underlag förett som
beslut. förhållandeDessa antyder besöksförbudet kommit användasatt att

påföljd två någoni fallsammanhang: dels straff i deett extrasom som re-
dan dömts för brott, påföljd då åklagarendels i sig falli de tror attsom en

begåttsbrott fåinte sig kunna fällande dom och därför intemen anser en
åtalväcker eller inte hunnit avsluta förundersökningen.ännu

Beslut besöksförbud skall grundas bedömning risken för attom en av en
begår brott förföljer eller den sökande.allvarligt trakasserarmot,person

påDenna risk skall enligt lagens förarbeten första grundas tidigarei hand
föremålet avsågsbrottsbelastning hos för ansökan. Framför allt tidigare

misshandelsdomar, dvs. besöksförbudet form "terti-används här som en av
måletär" prevention: inte förebygga de första brotten i rela-är näraatt en

tion, förhindra upprepning brott redan be-utan att typ,av av somen en
gåtts. Men tidigare brott, drabbat den sökande, kan ökaäven intesom
sannolikheten för besöksförbud meddelas. Besöksförbudet kan i dessaatt

påföljdfall komma dömtsanvändas för den tidigareatt extra somsom en
för brott. eftersom aktuella, brott anmälts iMen utreddaäven ännu som

ocksåanslutning till besöksförbud tillansökan beaktas, kan det leda attom
"påföljd" åtalbesöksförbud väcksmeddelas enda i de fall inget ellersom

inte Sådan situationen för flerautdöms eller prövas rätten.ansvar av avvar
mina intervjupersoner.

Brottsbelastningen den aktuell för tillsammans medhos besöksförbudetsom var var,
den sökandes skyddsbehov, åklagarenkät avgörande förredogörelse för sitt enligt en

våldsbrottbeslut besöksförbud. Särskild vikt lades förvid eventuella tidigare domarom
Sterfeldt l995, 19.s.
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få förbesöksförbud demAnnorlunda uttryckt risken störreatt som re-var
sig skyldiga tillidentifierats framför allt de gjortdan kriminella, omsom

På förundersökning inledsvåldsbrott. riskenmotsvarande störreärsätt att
ocksåandre be-åtal den sökande, denavseende brottoch väcks motett om

Även åtalas förnågon skall och dömasgått riskenandra brott. överträ-att
samtidigt misstänksför dembesöksförbud förefallerdelse större somav

anmältsomliga intervjupersonernaför vilket överträ-andra brott, somav
förstå.svårtdelser hade att

besöksförbudsåledes kumulativt förförhållanden verkarEn rad olika att
beviljas avseende redansökas ochfrämst kommer äratt personer som

ef-lär sig enskilda människorkriminella. samtidigtidentifierade Mensom
därefter.sitt ageranderättsväsendet fungerar och justerarhand hurter

föremålet förflera fall därintervjupersoner fanns nämligenBland mina an-
och där den sökande interegister,tidigare förekom i polisenssökan inte

besöksförbudansökannågon andre innanpolisanmälan dengjort mot om
förkontaktat polisen sökaberättade deblev aktuellt. Dessa attattpersoner

denpolisanmälningardå förstbesöksförbud, och görauppmanats att av
sådan"anmälningshistoria", därPå så slagskonstrueradesandre. vis enen

ansökan be-utgjorde underlag förvilken sedantidigare inte funnits, om
avsågi regel baraalltså anmälningarnagälldesöksförbud. Detta trots att

utredningihade kunnat berättahandlingar den sökande utan attenomsom
polis ochFörfarandet kan förklarasbrott.anmäla dem attseparata avsom

bief-utredningsverksamhet,sinåklagare former förföredrar vissa men en
och eventuelltmisstänktregistrerasandre kommerfekt denär attatt som

känne-kommit till polisenshadeåtalas intedömas för brottoch som annars
ibesöksförbudmeddeladesdeallt fleradom. Trots av personer somvar

dem dömts förstraffade, och förmaterial tidigaremitt inte ett sompar av
första domar.besöksförbud det derasöverträdelser varav

också påskall baserasbesöksförbud befogathuruvidaBedömningen ärav
skall bli fö-sökande. Om denskyddsbehovet hos denutredning somaven

detpropositionenbegått enligtbrott, börremål för besöksförbud bara ett
denna ängslanängslan och"brottsoffret känneravgörande vara om

in-19. Men1987/882137.befogad"objektiva grunder sig prop.ter avs.
påver-rädsla"subjektiva"den enskildesdelstervjuerna framgick ävenatt

såsom tidigareandra,viatillsökande kändekades vad den personenomav
dedelsläkarutlåtanden, och skvaller,ryktenmisstankar brott, att an-om

åklagare,ochinför polissakenför driva denuppgiftervände dessa att egna
grundad."objektivt"så ängslansinför säga göraatt att

förutsättapåföljd andra ord sö-tycks medBesöksförbudets karaktär attav
negativa sidorandresetablera denkankande och polis tillsammans som

bevil-tillräckligt förfallrädsla i ingetupplevd"fakta": subjektivt attvaren
jas besöksförbud.
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Markering individens till integriteträttav

Besöksförbudet består i tidsbegränsad inskränkning i rörelsefriheten,en
vilket antyder släktskap gråskalamed påföljdsformer,denett av nya som
under 1990-talet introducerats alternativ fängelse såvältill i Sverigesom

i andra länder. Till dessa hör elektronisk fotboja och föreskriftersom om
deltagande i olika påverkansprogram, droganalys regelbundnaoch kontrol-
ler inom för skyddstillsyn. påföljdernaMen deramen om senare anger var
individen måste vistas under vissa tider, eller obligatoriska besök och kon-
takter bestämda tidpunkter, preciserar någonbesöksförbudet tvärtom var

får befinnainte sig, respektive får långtgåen-kontaktas. Denintevem som
de speciñceringen förbud avseende bestämda platser kan associera tillav
trafiklagar, där brott inte förutsätter uppsåt eller negativa konsekvenser.ont
Men speciñceringen beträffande tidpersonkrets och bestämdatt en per--

förbjuds kontakta bestämd mellan vissa datum görson en annan person -besöksförbudet unikt inom rättsväsendet. karaktär skulle kanske bästDess
kunna beskrivas hybrid mellan familjerättsligabrottspreventiva,som en
och straffrättsliga åtgärder.

intervjupersonerDe fått avslag på besöksförbud ansågansökansom om
egentligen indikationema, och framför påallt kraven belägg för denatt
andres tidigare misskötsamhet, för stränga.var

AlltsåM2: jag det brott människa denna harär störa näratt ett att sagtmenar en annan
ifrån många gånger, det inte hot behö-misshandel. Jag skall detäven ärom om menar,

så långt det blir trakasserier då på nåtdär verkligen far illa, det visärattva en person
redan för Det den hållerkänner faradom illa,är närsent. att attpersonen som man
skulle kunna gång.medsätta stopp en

Deras handlade å sidan ville använda besöksförbu-deargument attena om
det åtgärdpreventiv i tidigare skede, för förebygga redandvs. attettsom
det första brottet. Men de handlade också besöksförbudets funktion inteom
bara skydd för eventuella brott markering individensutansom som en av

till integritet.rätt

AlltsåK7: jag tycker närhelst fårkänner sig kränkt och inte sinman som person vara
så någon får såsäga, överhuvudnär saker inte lovatt gör göraatt taget,egen, som man

tycker dåjag det allvar.äratt

De sökt besöksförbud, beviljats eller inte, uppfattadedetoavsettsom om
det ofta i första hand markering allrnän moraliskauktoritativsom en av en
rättighet få lämnas ifred alla människor borde ha. Avenatt utan ettsom
formellt besöksförbud ansågs det nämligen förkastligt den andrehelt attav

kontakt fast låtahan eller hon uttryckligen bli.ta uppmanats att

M2: Det stå syftetborde till lagen, det just villär attsom som en person som vara
ifred fåskall fådet. skall kunna ifred fristad /.../ DetJag i mitt hem, minvara vara
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tycker jag alla skall haatt och domrätt inte alltsårespekterar det skall bliatt vara, somlåtatillsagda få ifred. Såatt jag tycker skall sänkas förgränsen besöks-personen vara
förbudet.

Den i kapitel 6 redovisade inställningen åklagarenstill utredning, nämligen
å sidan ville ha snabba åatt beslut, andra sidan grundligare utred-man ena

ningar verkar vid första påseende kluven. Men vad intervjupersonerna
egentligen påklagade beslut avslag meddelades alltför lättvin-attvar om
digt och därför borde föregås grundligare utredning.av en

K6: Jag tycker människa nåntingnär anmäler ochatt hon eller han behöver besöks-en
såförbud, skall få sådet länge, medan det prövas.man

Att besöksförbudet hanteras påföljd innebär sannolikt arbets-attsom en en
belastad åklagare, måste fatta beslut inom vecka, "hellre friar änsom en
fäller" underlaget från polisen förefaller åklagarenNormalt görom magert.

Ändåingen utredning med anledning ansökan. kan det anled-egen av ge
ning till eftertanke andelen avslagnanär ansökningar besöksförbudom
tycks öka och sig hälften,närma allt eftersom ansökningarna ökar i antal.
Det inte osannoliktär lägger mindre tid besöksförbudsären-att man ner
den, liksom övriga brottsutredningar i perioder hård ärendebelast-av
ning, vilket därmed skulle innebär svåraredet blev få besöksförbud.att att
Problemet det härär inte bara finns brottsofferatt med intresseett attav
rättvisa skipas, också ansöker framtidautan beskydd,etten person som om
vilket han eller hon rättighet. Chaudhuri Daly 1992 följdeser som en
trettio ansökningar besöksförbud under viss tidsperiod i ameri-om en en
kansk stad, och samtliga dessa beviljades. utgårVisserligen lagstiftningen i

frånUSA ofta frågadet är misshandlatmän sina f.d. sambo-att om som
ende eller fruar, gradvis har begreppet misshandel utvidglats tillmen att
också gälla "psykisk misshandel" och hot, och "familj" kommit omfattaatt
alla relationer förekommer inom hushåll, varför tillämpningsområ-ettsom
det inte helt olikt detär svenska.

I flera amerikanska delstater beviljas interimistiskt besöksförbud påenbart
grundval den sökandes berättelse, den befinns trovärdigav egen om av en
domare ibid., 231; Emerson 1994. Parterna kallas sedan till muntligs. en
förhandling inom två veckor, varpå domaren besöksförbudetavgör om
skall förlängas, såoch i fall för hur länge. Fördelen för den sökande är att
det finns möjlighet få omedelbart påslut eventuella trakasserieratt etten

polisingripande. sådantEtt interimistiskt besöksförbud rimligenbörgenom
också kunna användas alternativ till anhålla bedömsattsom en person som
benägen fortsätta hota begåeller andra brottatt att mot en annan.

Intervjupersonerna föredrog givetvis definitivt besöksförbud utfär-att ett
dades snabbt, de sökt besöksförbud hade uppskattat interimis-ettmen som

sådant,tiskt detäven skulle följts avslag, eftersom det skulleom senare av
innebärakunna pågående trakasserier kunde avbrytas direkt.att
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10. Behovet stöd och informationav

Brottsofferlagstiftningen syftar till stärka brottsoffrens position i rela-att
såvältion till gärningsmannen förhållanderättsväsendet. I till polisensom

uppträder brottsoffret anmälare och vittne till brott, ocksåeventuelltsom av
anspråkmed ingripanden och redskap till beskydd för förhindraatt upp-

repade brott; förhållandei åklagaretill och domstol har brottsoffret posi-
tion målsägande med eventuella anspråkenskilda på skadestånd.som
Brottsoffret ofta polisen direktmöter och personligt, medan kontakten med
rättsväsendet i övrigt regel opersonlig, antingen ritualiserad rättegång-är

elleren skriftlig och ensidigt kontrollerad åklagaren.myndighetenav
Målsägandebiträden bl.a. avsedda fungeraär personlig informa-att som en
tionsförmedling mellan dessa myndigheter brottsoffret.och

Som nämndes i inledningskapitlet intar brottsofferjourer offentligagenom
subventioner mellanposition i relationen mellan brottsoffer och rättsvä-en
sende. fyllerDe funktion bådaför förmedla informationatten genom om
rättsväsendet till brottsoffren och bistå de fonnu-attgenom senare genom
lering individuella och kollektiva krav på hjälp och kompensation.av
Samtidigt förväntas fungerade personligt förstöd de brottsoffersom som
så önskar.

Denna del inleds med redovisning intervjupersonemas berättelseren av om
sina med polisen, och derasmöten erfarenheter brottsofferjourer ochav
andra organiserade stödformer kapitel måls-I0. kapitel ll behandlasI
ägandebiträdets insatser, intervjupersonerna beskrivit dem. det sistaIsom
kapitlet 12 i del lII diskuteras målsägandebiträdets funktioner och i vil-
ken mån dessa specifika, målsägandebiträdehur skadeståndär ochsamt
påverkar relationerna i triaden rättsväsende brottsoffer gärningsman.- -

Brottsoüfrets med polisenmöte

Brottsoffrens med rättsväsendet inleds vanligen med polisenmöte in-att
griper i akut situation eller med den förenskilde kontakt anmä-att tar atten
la brott begåtts.redan Specifikt för alla intervjupersonerett nästansom

den här handlar de vid anmälningstillfället redanärrapporten attsom om
skyldig. De ansökt besöksförbud har allaär anmältvet vem som som om

och hans eller hennes beteende, specifika brott. inter-Enänen person mer
vjuperson kände inte den misstänkte visste det larmadehonmen vem var;
polisen i samband med hon själv och hennes gripitatt man somen man
bestulit henne. Det innebär intervjuerna inte kommit poli-handlaatt att om

och övriga rättsväsendets kapacitet utreda gärningsmanärattsens somvem
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återställaoch eventuell förlorad egendom, oftavilket de primäraär ett av
målen vid anmälan inbrott rån.eller här intervjuade brottsoffrenDet.ex.av

frånhar början haft bestämd uppfattning begått brott moten om vem som
dem och deras anmälan har syftat till rättsväsendet skall förhindraatt att
det i första hand, och den skyldige bestraffasskall i andraattupprepas
hand.

Intervjupersonerna alltsåhar sig till påkallapolisen antingen förvänt att ett
omedelbart ingripande eller för få våldbeskydd i akut situationatt en av
eller hot, eller också efter övervägande de hjälp avbrytabehöver deatt att
trakasserier de för. Ibland har de velat just dettautsätts anmäla, vadoavsett
kunnat leda till, ibland har de först velat ha information polisens ochom
rättsväsendets möjligheter hjälpa Någradem. polisen förhar kallats tillatt
förhör på grund den andre anmält dem. Oavsett skälet till kontaktenattav
upplevde intervjupersonerna polisens bemötande avgörande för derassom
upplevelse rättsväsendets myndigheter.av

Rådgivning

Polisen inte bara anmälningar och utreder misstankar brotttar utanupp om
också allmän information rättigheter förklararoch brottsskydd, la-ger om

innehåll och syfte och bedömer ärendes framtidsutsikter. Därut-ettgens
såvälde formellaöver anvisningar råd till människorpraktiskager som

kontaktar dem. Ibland rådkunde praktiska emellertid uppfattassom som
polisen inte själv ville i ärendet.om agera

Den nedan citerade ville ofredadeanmäla den andra honomattpersonen
telefon.per

Ml: Men polisen kanske inte tyckte det frånallvarligt början, för jag hosnärvar var
gångpolisen frågade jag vad Då fårdom ville jag skulle han jagsadegöra.att atten

byta telefonnummer. Då sadejag: hon ändå fåkommer det, för mittatt veta nummer
arbetet, jag har inte henne det, fått gåttoch jag inte hur hon Kanske hon hardet.gett vet

växeln såoch fick hon det där. ändåOch jag byter honkommergenom attom nummer
få sådet småningom, såoch börjar hon igen.veta

återkomNär han med anmälningar fick direktivhan i stället klaranya om
vilka uppgifter han skulle frågabifoga för det skulle bli riktigatt om en
anmälan. "Då rådetsade dom jag skulle detskriva klockslag /.../ Detatt var
jag fick dom: du skall skriva gång klockslagvarje hon ringer, ochav upp
allting" M1.

2 Polisens insatser vad gäller information ochbesöksförbud och anmälan utredningom
sådana förbudöverträdelser har redan behandlats kapitel 6 och 7.i delom av
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Överhuvud försöker poliserna givetvis forma frågorde och berättelsertaget
de ärenden kan hanteras inom deras profession ochtar emot som som orga-
nisation se Lundberg 1996. klagomål någonVaga beteendeannans

svårakan hantera de inte någon brottsrubricering.attvara motsvararom
det ocksåMen belagt från andraär länder polisen ibland mindre villigäratt

anmälningar det handlar relationeratt ta Mawbyemot näraom om
Walklate 1994, 96. En orsak till detta erfarenheten den anmälandeär atts.
inte sällan tillbaka sin anmälan, vilket i åtalpraktiken fällandeochtar gör
dom osannolikt Lundberg 1996.

kvinnaEn berättade hon gjort flera polisanmälningar ofredande ef-att om
det hon slutgiltigt till den andre han inte fick komma hem tillter att sagt att

henne Polisen dåhade förklarat för henne den andre antagligenattmer. var
inne i Sorgearbete och inte riktigt ställt in sig på han inte fick bo kvarett att
hos henne, vilket hon reagerade för så"har flyttathan har han flyttat"emot,
Kl. Förundersökningen lades ned brist bevis, vilket stod fast trotspga.
hennes överklagande.

polisen försökerNär lösa akuta situationer, lägenhetsbråk mellan försom
dem okända dock känner kan också föreslåvarandra väl, depersoner, som
andra lösningar de skulle det gällde brottän göra okända se Ferra-motom

1989. En intervjuperson frustrerad frågadepolisen henneöver attro var
rådstill vad de skulle med den andre, efter hangöra det brutit sig inattom

i hennes bostad.

Kl: Det jag reagerade han slog då frågadesig här,när och hon mig: "Vadsom var
tycker du vi skall med honom Skall vigöra köra honom hem, eller skall vi in ho-att ta

i fyllecell några timmar" Det skall frågainte hon sitta och mig. Nej, det finnsnom
ingen kan den här knäppen gång, fårmednäsan det braattsom ge en nu vara

Men intervjuperson belåtenverkade möjlighetentvärtom överannan atten
diskutera brottsrubricering åtgärderoch med polisen.

M2: Den assistenten jag först då frågade:pratade med /.../ hon "Ja vad det du villär an-
mäla honom för Annars kan nåntinginte lämna anmälan inte harman en om man

anmäla honom för", dåoch jag: dåsade "Ofredande." "Jaha, bra, och vill duatt att-skall komma med besöksförbud" "Just precis"-

Han uppskattade polisen lät honom delta i definitionsprocessen ochatt
"bolla" sina problem åtgärderoch med dem, samtidigt han tyckteegna som

han blev professionellt ansågbemött. En intervjuperson honatt attannan
överhuvud fåtthade mycket bra upplysningar sina rättigheter ochtaget om
möjligheter polisen, vilket hon trodde delvis berodde hon förstattav
träffat polisman själv aktiv i Brottsofferjouren i staden.en som var

polisen dem rådAtt sig i anmäler brott och dem ochengagerar som ger
upplysningar åirriterade andra sidan två intervjupersonerdeen av som
dömts för misshandel. Han övertygad aktivtpolisen övertaladeattvar om
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frånsöka besöksförbud, huvudkvinnor och han kände sig över tagetatt
förfördeladbörjan i sitt kön.poliskontaktema grund av

Alltså vad detskall förundersökningen och allt he-M4: utredningen ochgöraman nu
såförutsättningslöst här: "Endet skall /.../ Polisen förhörde mig sadeter, vara som

sån skall fast" Alltså uppfattning,jävel dig vi det hennes privatasätta ärsom men
färgar naturligtvis förhör. enligt den hypotesenjag det hennnes /.../ Man arbetarmenar
skyldig, det min själär äratt sant.mannen

gånghan kvinna ochHan hävdade dessutom själv misshandlatsatt en av en
i "ta handpolisen komma stället honom självvägratatt utan attuppmanat

henne:om"

så backen.jag iM4: "Det kvinna har slagit mig med vinare i huvudet, stöpär en som en
åttio-Då frågade så lång du" "En ochKan ni komma hit" polisen mig här: "Hur är -då till mig. Detfem." sade vakthavande"Ja kan du väl hand henne själv" Detta om- jagdå, så jag det,finns inspelat band. /.../ Och jag blev och sadejag: "Om görtyst nu

sågår lugnardu henne lusing honin och tar hand henne, säger, t.ex. nersom enom ger
då" dågår "Ja skickarringer händersig, och hon till och polisen. Vadgrannensen -sig.bil direkt" /.../ Dom har bestämten

polisen ochsjälv misshandlats och kränktskvinna berättade honEn att av
"golade" ochdärefter misshandel hon anmälde dethotats med mer om

vå-åtalats våld K10. Honsjälv och dömts för tjänstemanslutligen mot
rådnågon rättsväsendetpolisen eller be inomgade inte själv anmäla om

hondemmeddelats besöksförbudoch har därtill själv mot av somennu
obe-polisen givetvisförtroende förmisshandlade henne. Hennes varmenar

fintligt.

Anmäla eller utreda

Även medinteraktionengäller besöksförbud sker den rättsvä-vad mesta
infor-och anmälningar,ansökningarsendet polisen, tar emotsomgenom

Några intervju-delger beslut.besöksförbud, sköter förhör och avmerar om
besöksförbudansökaframför allt förkontaktade polisen att ompersonerna

eller hot.då rådet för ofredandefick först anmäla den andreattmen

jag skullevad dethadepolisanmält honom jag inteM2: Jag hade inte vetat varomom
besöksförbud, ochnånting hettedet fannskunna förvänta mig /.../ Jag visste attatt som

nån Detfrån kontakt mednågon möjligheten hadet liksom ströps att annan. varattvar
ifred /.../alltså villden andre, jagvill inte medprecis vad jag ville. Jag prata vara

mål ochdå måste med det,jag hadå polisanmäler jag honom,Och jag: OK,tänkte ett
då jagfå mig, och visstehonom sluta jagamed polisens hjälpdet just ter-är att omatt

besöksförbud.men

avvisadebesöksförbudsförfrågningar mindreellerMen ibland blir ommer
inteansökningarbrottsanmälan,de inte förknippas med annarssom omen

skulle kunna emot.tas
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Kl: När jag ringde och frågade hur gjorde för få besöksförbud och vilka reglerattman
sågällde sade polisen: "Då måste du anmäla honom till polisen för trakasserier."som

dåOch gjorde jag det.

frågadeKS: Jag poliserna jag fåvad skulle för besöksförbud. /.../ "Ringgöra ochatt
anmäl" sade dom till mig, det liksom gångdet enda jag kunde anmälagöra,var
gång.

såvälMitt intryck intervjuerna de handlingar jag gick igenomav som var
sig åklagarepolis eller villiga hantera ansökningar besöks-att vare var om

förbud det inte, avseende den för vilken söker beskydd, fannsom personen
tidigare brottsregister, pågående förundersökning åtminstoneellerett en en

misstanke brott den sökande, vilket ofta förutsätter anmälanmotom en
från den sökande. sådan påAven anmälan gjorts direkt uppmaningom en

polisen och bara fåi syfte besöksförbud någonoch förun-ävenattav om-
dersökning aldrig inleds, eller den läggs ned för brott inte kanatt styr-om
kas förefaller den i praktiken villkor för ansökan be-ett attvara en om-
söksförbud skall beviljas. Däremot används sällan material,externt som

skulle tillhandahållakunna för styrka sina berättelser. Besöks-parterna att
förbud handläggs och utreds relativt sällan vid sidan brotts-separat, om en

Ävenutredning. angåendeförhör ansökan besöksförbud, respektiveom om
anmälan brott, ibland nedtecknas på sker oftade vidseparataom papper

tillfälle, och intervjupersonerna skillnaden.sällan medvetnasamma var om
förhållandeMöjligen detta resultat polisens yrkespraxis;är for-ett ettav

mellt utredningsförfarande inleds i regel först bestämt sig förnär attman
Åklagaren"skriva anmälan" vidarese Lundberg å1996. förefalleren

andra sidan sällan utredningar, möjlighetdennagöra trots att togsegna upp
i lagens förarbeten 1987/88,prop. 27.s.

I den närpolisorganisation någotinförs i hela landet förefaller detsom nu
oklart till vilket distrikt alltsåbesöksförbudsansökan hör och haren som
huvudsansvar för utredningen. Två intervjupersonerna hade ansöktav om
besöksförbud hos poliserna områdeni de de bodde och känt sigdär väl be-

fåttoch bra information.mötta Men i dessa fall hade den fortsattaett ut-av
redningen sedan utförts bostadsområdepolisen i det i kommunav samma
där den andre bosatt, vilken inte verkade hennesbetrakta ärendevar som
lika allvarligt. Intervjupersonen ocksåtkände sig osäker denmycket om
information hon lämnat till den förste polismannen verkligen vidarebeford-

till den sedan skötte förhöret den andre.rats som av

Frågan inom vilken lokalorganisation besöksförbud böransökanom en om
utredas hänger med besöksförbud uppfattas anmälansamman om som en

skyddsbehov frågaeller brott. specifika fall inteI detta detettom om var
brottsanmälan, åtminstone inte primärt och i vilket fall helstom en som var

så falli "brottsplatsen" belägen i den sökandes bostad, vilket logiskt sett
borde medfört "tillhörde"ärendet den sökandes distrikt.att
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Inom rättsväsendet det framför alltär polisen enskilda medborgare harsom
kontakt med, vilket betyder fården klä skott för besvikelserävenatt som
åklagaren och ocksåeventuellt tingsrätten och lagstiftningen för.ansvarar
Den nedan citerade intervjupersonen hade fåttjust höra socialför-genom
valtningen hon fått anmälan hennesatt barn inte skulleatten anonym om
må bra, och hon visste den skrivna anmälan frånkom den honatt man ny-
ligen sökt besöksförbud för, eftersom hon kände igen handstilen.

SåK6: jag gick till såpolisen sade dom: niohundra kronor i böter få.kunde han Jag
sade: "Niohundra kronor i böter fåkan han för sån sak Ni dumma i huvudet",ären
sadejag " kan för fan inte honom niohundra kronor för nåt sånt", menadejag. "Jagge

tänk, tänk han hade skickat brev till familj, medmenar: kanske skriv-ettom en annan
maskin, och dåtänk socialförvaltningen inte kände Dåfamiljen hade det varit kön,om
barnen blir Omhändertagna sånt",och "Såsadejag. ni dumma i huvudet", sadejag.är -Nej niohundrakronor nåt sånt,eller det det enda dom få,kunde dåsade dom fre-var
dagen. Och måndan gick jag där och såpratade och sadedom igen /.../ detsen ner att
fanns ingenting dom kunde /.../ går"Jajag härifrångöra. inte förrän jag har medpratat
högste chefen", sade jag. Jag fly förbannad. så"Om jag skall sitta här hela dan",var
sadejag så.Ja skickade dom in honom, så sågoch dom ju: "jo det ärju hans namnteck-
ning sånt,och jaja, hans skrivstil sånt,och fårvi nånting, får skicka in det tillgöra
X".

I den härva anmälningar och motanmälningar förekom i vissaav som av
dessa intervjupersoners berättelser alltsåkunde sådananmälan be-en som
traktas brott den amälda, och föranleda utredning intesom ett baramot om
det först anmälts, också huruvida anmälaren sinutan anmä-som om genom
lan gjort sig skyldig till trakasserier den anmälda.av

Information förundersökningenom

En intervjuperson K9 berättade hon polisanmält överträdelser be-att av
söksförbud, och hon återkomsedan förnär må-anmälangöraatt treen ny
nader den förra spårlöstanmälan försvunnen åklagarenoch hadesenare var
inte heller informerats den. Hon hade ingen förklaring till det änom annan

det kunde ha varit enskild polisatt slarvat eller inte tagit påhenneen som
allvar. Ingen liknande berättelse förekom i intervjumaterialet i övrigt.

Ett problem däremot flera intervjupersoner den bristandetogsom upp var
informationen vad hände i deras ärende. Brottsoffrens intresseom som av
sådan information har framhävts förr ändåse Diesen 1995, 62 f.;t.ex. s.

de flesta intervjupersonemas fåttde kopia sin polisanmä-uppgav att en av
lan och sedan inte hört sig polis åklagare alltsåeller och inte infor-av vare

vad skulle komma ske eller vad redan hänt i derasmerats attom som som
ärende förrän de eventuellt kallades till rättegång. Målsäganden har nor-
malt inte till insyn förundersökningenirätt förrän handlingarna offentli-är

dvs. åtal åklagarenväckts ellernär beslutat förundersökningen skallga, att
läggas ned. frånStudier andra länder har för ocksåövrigt visat brottsof-att
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ärendet Mawbyklagar bristande information i detfer ofta över egna
Walklate 1994, 99 f..s.

Även informationvill hamarkerats på polisanmälan anmälarendetnär att
brista.tycks rutinerna iblandhänder med förundersökningenvadom som

utebli eller försenasförundersökning lagts ned kanBesked att enom en -
åklagarensmånader efter besluthadeintervjupersonerna ännu atttreav

fått vilket i justförundersökningen inte meddelande det,lägga ned om
åklagannyndighetens omorganisationdetta fall förklarades den lokalaav

schablonmässigtSådana formuleradeflyttning. beslut dessutom oftaoch är
kan styrkas"kan upplevas provocerande "brottt.ex.sättett som som

valtåklagare polis helt enkeltoch ibland och/ellertolkas attsom som om
på trodd"den "du känner dig inte Kl.andre;tro mer

ansökanPå vid avslagreagerade intervjupersonerna oftasätt omsamma
besöksförbudansåg ansökanbesöksförbud. dem K8 hennesEn att omav

fått möjlig-där honbetydligt grundligare utredning,borde ha föranlett en
ocksåochandres uppgifter i polisförhöretkommentera denhet attatt man

vadpåståenden, undersöktundersökt sanningshalten i hans attsamt man
skyldig till i relationen till henne.tidigare gjort sigmannen

för-delpåtalade de inte fickmärkligtFlera intervjupersoner taatt avsom
inteandre, deeller polisförhöret med denundersökningsprotokollet om

målsägandebiträdeförst haftmålsägandebiträde. kvinna K9hade En som
rättegångar uttryckte det,avstått honi avsiktoch därefter vid att, somnya

någon informationdå fåttintekonstaterade hon"föra sin talan", attegen
inte gjorthonFormellt kan orsakenförundersökningen. att an-varaom

målet.i För-språk skadestånd därför inte i teknisk meningoch partvar
kallelse tillbarafick hon rättenkopior sin polisanmälanutom enegenav

hon anmälthalvår då de brottinte vilkaHon visste t.ex.ett somavsenare.
rättegången vilkettillåtal. På bevåg bevismaterialhon medlett till eget tog

beaktas isedan kom domen.att

Brottsojferjourer

Utvecklingen

Malmö,Stockholm ochbrottsofferjourer ibörjan 1980-talet startadesI av
efterfrågadesår eftersom de intebåda ned efterfick läggas ett spon-men

ochWiklund 1985,Södertäljebrottsofferjour i1985 öppnadestant. en ny
1990:92,SOUsådana i landetår ungefär 30 jourerfanns detfem s.senare

detårsskiftet 1995/96 fannsökat, och vidantalet stadigt23. Därefter har
1995undertillkommiti landet,98 lokala brottsofferjourer trettonvarav

BOJriksorganisationRiksförbund 1996. DerasBrottsofferjourernas ger
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sedan 1994 tidningen Brottsoffer med fyra år.ut numera Inummer per -andra europeiska och nordamerikanska länder har utvecklingen varit paral-
lell och likartad eller ibland intensivare och accentuerad här seänmer

Mawby Walklate 1994; Fattah 1992.t.ex.

De svenska brottsofferjourema förefaller till del ha utvecklats initia-stor
tiv professionella och myndigheter, bland stimulerat intressetav annatsom
för brottsoffer anordnande konferenser, seminarier och utred-genom av
ningar. Regeringens initiativ kan i sin spåras till FN:s deklarationtur om

BRÅrättigheter för offer för brott och maktmissbruk från 1988 se t.ex.
Apropå 1988. Förutom ideellt arbete finansieras brottsoffer-nr genom
jourema och deras riksförbund bidrag från Brottsoffermyndigheten,genom
Brottsofferfonden och kommuner. påEtt tecken deras närhet till myndighe-

riksförbundet i sin verksamhetsberättelseärterna redovisaratt sina kontak-
med brottsoffer "antalet handlagda ärenden" Brottsofferjouremaster som

Riksförbund 1996, och det beroendet polisen fåför kontaktstora attav
med brottsoffer.

Detta innebär inte brottsofferjourerna enbart fungerar förstärk-att som en
ning framgårvilket de fall där de tolkar brottsoffrensstatsapparaten,av av
intressen annorlunda Om lagstiftarens syfteän med enskilda skade-staten.
stånd varit direkt kompensation från gärningsman till offer, haren
brottsofferjourernas motverkat detta kräva och drivaattrespons genom

skadeståndigenom skall drivas in anmaning kronofogden ochatt utan av
och förskotteras Brottsoffermyndigheten.garanteras Där-statenav genom

med överförs del brottsoffrens kompensationskrav på gärningsman-en av
till i sin kräver gärningsmannen.staten, turnen som

gärningsman-e-- b-% staten

a c Brottsoffer-
/ jourer

brottsoffer

Figur 2: Brottsofferjourernas plats i arbetsmodellen.

åJourerna kan andra sidan språkrörinte betraktas för brottsoff-renasom
ocksåeftersom de utvecklat organisationsintressen, endastren, egna som

indirekt identiska med medlemmarnas. brottsofferjourernasAvenär om

13Det kommer till uttryck i krav offentliga medel till verksamheten, där det f.ö. ver-
kar finnas konkurrens med kvinnojourerna t.ex. Brottsofer 1995, och i in-etten nr

och goodwill för föreningarna sådana.uppmärksamhet ändå"Flopptresse av som men
bingo" rubriken notis knivinsamling i samarbete med kyrkan. Vis-t.ex.var en om en
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långsiktiga mål minska antalet brottsoffer och stödbehov, detderasär äratt
deras kortsiktig öka antalet kontaktar jourema. 14strävan att personer som

flesta intervjupersonerna hade BrottsofferjourenDe varit i kontakt med
någraför dem telefonsamtal. hjälp dedet vid Denäven stannat ettavom

ansåg ocksåhaft därigenom framför information, i flerasig ha alltvar men
Två intervjupersoner lång-fall personligt stöd. haft kontinuerlig ochhade

varig stödpersoner fåttkontakt med de brottsofferjourer.som genom

Information och myndighetskontakter

Information för-olika rättigheter och möjligheter för brottsoffer kanom
målsägandebiträden.medlas polisen, brottsofferjouren och/eller Igenom

flestade fall verkar intervjupersonerna anmälningstillfälletredan vid första
inforrnerats polisenha den lokala brottsofferjouren, och deav om som se-

tagit kontakt organisationen fåttdan med har i regel den utförligaregenom
information brottsofferlagstiftningen. inforrnationsskrift förDent.ex.om

BRÅbrottsoffer, för"Till dig brott", tagits fram ochutsatts avsom som -
fåttför 1997 Brottsoffermyndigheten, flesta inte hellerhade de genom-

polisen.

frågade nån brottsofferjour.K6: Det enda dom polisen jag ville kontakt medtavar om
Och nej, tänkte jag, ingen skall Jag klarar mina själv.problem

nån frånMen fick broschyr polisendu
gången,fick femte för då Brottsofferjouren.K6: Jag det sist, jag kontakt medtognu

Det hade inte gjort innan.

fåttintervjuade hade information ochbrottsoffer jag hjälp medDe mer
frånmyndigheter brottsofferjouren dess stödpersonerkontakter med och än

från målsägandebiträden.

åt, olikaKl: Ja vi har hjälpts jag och letat fram tillstödpersonen och oss en massa
Så nånting har hanalternativ. jag han har aldrig varit omöjlig, har det varitmenar

såförsökt reda det, mycket han bara kunnat.att ta

påtryckningar. be-Ibland bestod hjälpen i kvinna söktEnutövaatt som
två gånger fåttsöksförbud tidigare sedan igenom det vidavslag fickmen

brottsoffer-eftersom den lokalaserligen lämnades ingen kniv in, det blev "bingo"men
Brottsoüfer 1994, l8.fick publicitet i lokalpressenjouren mycket positiv s.nr

4 språkbruk. På diskutera-brottsofferjourernas regionaltDetta intresse märks i möteett
"svårigheten få jouren"anmälda brott överförda till den lokalades ettt.ex. att som ge-

föl-Brøttsojfer 1995, 20, och lokal brottsofferjour sändeproblemmensamt nr s. en
fåttjande har märkbart känna polisens datasystemtill tidningen: "Vi attrapport av nya

fåttförsvårat likamellan stödpersoner och brottsoffer. Vi har inte/.../ kontakterna nya
många vårenbrottsoffer 1994 och 1995 tidigare." Brotamffierunder hösten som nr
1994, 16.
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tredje försöket. ansågHon det delvis vidtack personalatt attvar vare
Brottsofferjouren kontaktat polisen.

gångenK6: Nu sista /.../ allt det gick frånväldigt detjagsnabbt, anmälde honom och
dådet kom till kriminalarna, och måndagenbesöksförbudet,/.../ Ja anmäldeupp sen

hade gåttjag honom, fredagen det redan dåtill kriminalarna, och detsen upp var re-
skulle hadan bestämt jag besöksförbud. SåMen det trädde i kraft liteatt senare.

då,allting bestämt alltingredan gick väldigt dåväldigt snabbt där /.../ Menvar var
det pressade, ochjag pressade honoch Brottsofferjouren, honatt mamma pappa

också så frånpressade det varju mycket håll.allapress-

Personligt stöd

Några intervjupersoner hävdade fåde inte kunnat sig stöd eller in-att vare
någonstans,formation från mångamedan andra empati och stöd olikamött

håll.

K6: Nej jag tyckte innan /.../ jag behövde inte deras Brottsofferjourens hjälp, jagatt
nånklarade det själv, och jag hade förställde mig, inte behövde jagvänner ut-som upp

omstående.

rättegång målsägandeUnder där hon hade hon haft informellt stöd,en var
"två såkompisar, hade fick emeller-och jag min pappa" K6. Senare hon

frågadetid kontakt assistent vid vad honmed brottsofferjouren, och jagen
tyckte det.om

alltså, fårK6: fungerar såDet jättebra jag det henne, och kamrat,säga att utan utan
alltså såtrorjag klarat dominte jag hade det. /.../ det kändes riktigt bra, detatt var som

så ändåstöttade -ja alla stöttade förvisso, två dommig domsägerom man men var- tvåjag hade förjag kunde bo hos kamraten, och Ja det dom bästa /.../mest,som var
Jag ringde till assistenten jaghan ville besöksförbudet skulle upphävas,när att

fått så nåntingringde jag hade brev det jättebra. skullejag tycker Mannär är är nog-långttagit före, då, förkontakt före egentligen, egentligen skulle gjort det manman nog
ändå.hade behövt detnog

fått StödpersonEn intervjuperson berättade hon starkt stödattannan av en
fått också målsägandebiträ-hon Brottsofferjouren, sittsom genom men av

två jagde, hon kände sedan tidigare Kl. intervjupersoner hadeDessasom
någravisserligen fått kontakt med Brottsofferjouren, även avgenom men

de från sin deandra entusiastiska stödet jouren hemort, därövervar
tvåfåttkände de empati och samtidigt saklig information. "Detmöttatt var

på bådatjejer Brottsofferjouren, och dom väldigtjag pratade med var
båda två"gulliga K5.

Även poli-känt sig mycket illa behandladintervjuperson, aven annan som
ansåg förutomoch övriga rättsväsendet, hon sin man mött mestatt avsen

efterförståelse från hadeBrottsofferjouren Kl0. En kvinna K9annan
fåttha anmält hon tagit mycket illa vid sigolaga hot,att ett ensom av,

Brottsofferjouren träffat haft tele-Stödperson hon sedan ellergenom som
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fonkontakt med gånger i veckan månadersunder flera tid. Hon hadeett par
erfarenhet många olika former brottsofferskydd, såsom larmpaket,av av
målsägandebiträde och besöksförbud, ansåg kontakten med stöd-attmen

hjälpden betytt Detta stöd hade fungerat bättre änmest.personen var som
fådet hon kunnat anhöriga eller myndighetspersoner, menadevänner,av

hon, just för stödpersonen inte kände den eller någonandre hade förut-att
fattad mening honom inteoch heller använde hennes berättelseom som en
del i utredning, bara talade med henne för hon genuintutan atten var en-
gagerad och ville stöd.hennege

Några intervjupersoner påpekade Stödperson helst skulle ha personligatt en
erfarenhet för brott,utsatthet och ansågdem K8 kontaktper-attav en av

skulle kvinnor själva varit offer för misshandel, intesonerna vara som men
nödvändigtvis hade utbildning. tminstone skulle de ha personliga erfa-
renheter eller kunskaper brottsoffer. gått"Folk inte har igenomom som sa-
ker /.../ folk inte har nåntingmed det eller läst det, domvartsom om om
fattar ingetning, det dom inte. påInte vis" K6.gör samma

Även för det omedelbara stödet direkt efter brott ville intervjupersonett en
ha erfarna lekrnän.

K2: gickJag in efter halvtimme och då nånstängde igen dörren, det kom inen var som
med lillasitt barn och sade: "Kan du berätta för min vad hände" Detson som var-Så dådroppen. slängde igenjag dörren och gick in bakom och tjöt i stället. Men jag

då nånhade det varit bra ha med /.../ med detsamma det händeratt näratt pratamenar,
nån/.../ har vid det hela och liksom folkhur /.../ Människorvetsom vana som reagerar
har lite erfarenheter och lite psykologer helt enkelt, handär kan det he-tasom som om

såla, har känslan inte alldeles därförövergiven, det hade jag.äratt att attman av man

Telefonberoende
tillNamnet förefaller svårt upprätthålla pålitligdet jour, därtrots att getten

brottsoffer kan räkna med omedelbar begångetkontakt efter brott. At-ett
minstone vissa jourer baseras telefonkontakter iblandett system av som

tidskrävande.är

Några intervjupersoner påtalade behovet fåomedelbar kontakt för attav
psykologiskt stöd direkt efter brottet.

K2: försökte fåDet Brottsofferjouren på.med hade telefonsvarare Jagsom en me-
dom fick på dåinte i kvällen. försökte för/.../ Jag kvällen, jagtagnar man var

upplösningstillståndi dåhemma, telefonsvarare:det ring i bittirent men var morgon
igen, såntoch /.../ Vi lasarettet till klockan där hela eftermidda-satt sattsex,

eftersom sådet mycket Sådär kom inte hem förrän kvällen.göraattgen var uppe.

Även kontinuerligt stöd på mångaBrottsofferjouren förutsättergenom or-
i tillgångpraktiken till telefon.ter

påK4: Brottsofferjouren, gånghon där sjukhuset fem endai minuter ochvar en
lämnade sitt attjagvisitkort och sade skulle ringa henne för det kunde jagdagligen, här
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skada och honta till för brottsoffer förav, dom behövervar hjälp. Hon sade detatt vardom fördärvade sig, dom hade tillsom och flyttatmed utomlands och hade hemliga
adresser, och dom kunde bli skadade det för livet sånt.och Jag hade ingen telefon,avsåjag kunde inte ringa henne. Sen kom hon inte mer.

Åtminstone på somliga platser bygger Brottsofferjourens påstöd kon-att
taktbehov förmedlas via telefonmeddelande kontorstid, till stöd-även

redan etablerat kontaktpersoner med. Följden blirsom fåman kanatt man
flera dagarvänta telefonsamtal medett anställda eller frivilliga Stödper-

soner.

Kl: Nu har inte det jag kan ringa dom,att jagman kan ringa via den sitter därsomassistent, och be hennesom stödpersonen skallatt ringa /.../uppSå du ändå hänvisadär till kontorstid
Kl: Ja, dom har det måndag till torsdag. Och jag förstår givetvis skulle jag i detattläget haft telefonnumret till stödpersonen, så hadejag kanske ringt sönder honom full-
ständigt, därför allting akut,att är och det är och det ingenär väntetid. Men detnublir också på ochsätt vis jobbigt, dåför måste jag lära mig tålmodigtvänta, atttillsvänta han hör sig.av

Ibland fordras rad samtal innan det verkligen blir tillfälle berättaen att om
något inträffatsom

K6: Jag pratade med henne innan igår, jag berättade för henne telefonsvararen jagatthade den andre såochsett ringde jagute, igen, dåoch hade hon inte tidsen att prata,så frågade hon hon skulle ringa mig, då sadejag detom inte gick för jag skulleattuppiväg, såoch ringde jag henne idag, såoch telefonsvararen igång, så fåjag skullevar attmed henne dag.prata sen en

En intervjuperson K8 hade kontakt med brottsofferjouren någraför år se-
dan, efter sin första misshandelsanmälan, och tyckte bl.a. fåtthon braatt
information möjligheten söka besöksförbud. förMen stödatt och hjälpom
hade hon föredragit kontaktperson kunde komma hem till henneen som
och också träffat hennes barn som bevittnat misshandeln koppta en
kaffe, låtaochtröst henne igenom vad hänt.ge prata som

Övrigt stöd

Förutom till polisen och brottsofferjourer hade flera intervjupersonernaav
sig tillvänt andra samhälleliga institutioner och ideella organisationer för

få rådstöd, och ibland praktisk hjälp.att En intervjuperson visade sig ha
fått stöd kurs för anhörigagott till missbrukare, gåtthongenom en ettsom
och halvt år innan hon polisanmäldeett sin före detta och ansökteman om
besöksförbud.

Kl: En grundstenarna går dennär här utbildningen anhörigav är jagman attsomskall inte skämmas för hans beteende, alltså det inte fel offentliggöraär det.att
Om du inte hade varit den utbildningen
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såDå fruktansvärt med-hade jag antagligen inte anmält honom heller. För jagKl: var
härifrån.beroende innan han flyttade

fåttde stödkunde ingen just mina intervjupersoner berättaDäremot attav
några dem försökt.Kvinnojouren i närbelägna städer, trots att avgenom

dådet här ansökan besöksförbud, det liksomKl: Precis jag höll mednär varom
på, då "dåoch kan inte hjälpa dig", honegentligen inget konkret sade hon attatt ta att

Då ringde jag kvinnojouren i X, det jagkunde inte mig. ettta emot nog var nummer
sade dom, skulle dom gjort. Menfick. kunde inte hjälpa mig det heter detDom attmen

uppfattningen dom inte kunde hjälpa mig.hon hade den att

fåså småningom funnit fanns akut hjälpkvinna hade detDenna attut att
kunde slussa vidareför hotade Kvinnohälsan, sedankvinnor genom som

tillfällignågon tillfällig logi och fortsatt Behovettill form stöd. av enav
både föremål förbostad i situationer fanns hos demakuta ansö-ensom var

kan besöksförbud, och för de sökande.om

nånstans flyt-intresserad bo, tills han hadeK5: Vad jag framför allt det attav, varvar
Såså långt ohållbart bodde jagdet för mig och barnen.För det gick att ett tagtat. var

då. Brottsof-också X. /.../hos bekant bor i Jag kunde inte bo hemmauteuppe en som
nånstansmig med Kvinnojouren, ochferjouren hjälpa bo, detkunde inte att utan var

otrevliga.så och där väldigt /.../det liksom blankt nej, domjag ringde ditnär var var
gick bara inte, ochoch det fanns ingenting till mig, och detOch dom hade ingen plats,

tack och hej.jag kunde ringa till Y och

åhade andra sidan haft stöd kuratorFlera intervjupersonerna genom enav
årendem K8 haft ständig kon-En hareller socialsekreterare. av genom

försökt henne och barnen, ochtakt med kurator stötta en annansomen
familjekon-också gått hos kurator orka medhade samtal förK5 atten

hade tredje sigfliktema. Socialjouren använtpersonen av:

Dendär.K7: Socialjouren harjag haft bodde i X,kontakt med närnär varungarna
då den andrepratade jag medandre drogad där, och dom ringde, ochdomnärvar var

Dåfårsade det jag inteoch sade jag kommer och och hanhämtar dom, göra.att att
ringde jag socialjouren.

på grundgått terapi hos psykologerintervjupersoner hade vidare iTre av
problemen med den andre.av
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Målsägandebiträdetsl insatser

Information

De flesta intervjupersoner haft målsägandebiträde förordnat för sigsom
hade ansökt detta polisen. I akterna fann jag emellertidom exempelgenom

åklagaren tagit initiativ tillatt sådant förordnande ochett sänt en pro-
memoria till tingsrätten kvinnas behov målsägandebiträde medom en av
hänvisning till hon visat sig mycketatt rädd för sin miss-man, som nu var
tänkt för misshandel henne.av

Enligt den lokala tingsrätten förekommer det aldrig eller intenästan alls att
Åtingsrätten avslår ansökan målsägandebiträde. andra sidan sadeen om

det sällsyntär med begäran målsägandebiträde.att Någraman inter-om av
vjupersonerna visste inte vad det och förstod först inte frågor.minavar

Men det ingen frågade då du ville målsägandebiträdehavar som om
K4: Nej. Det hade inte människa hos mig. Och jagvart hade inte nåntagit advokat,en
det ingen advokat.var

Inte heller de intervjupersoner faktiskt målsägandebiträdehaft förord-som
för sig kände alltid igen beteckningen.nat De hade kanske kontinuerlig

kontakt med advokat i andra sammanhang varit deras juridiskaen som om-
bud i familjerättsärende eller i barnavårdsmålett i länsrätten, ochett som

formellt förordnad målsägandebiträdenu deras klientervar som utan att
riktigt förstod skillnaden; de kallade helt enkelt frågajuristen i för sin "ad-
vokat". Det också rimligtär sådana jurister ibland informeraratt anta att
sina klienter de kan ansöka de förordnas målsägandebi-attom attom som
träden, och aktmaterialet döma målsägandebiträdetskrev ibland självattav
med hänvisning till fullmakt ansökan sådant förordnande.en etten om
Dessa förhållanden påtyder de redan har kontakt med advokatatt som en
lättare får information möjligheten målsägandebiträdetill ochom att san-
nolikheten för de ansöker detatt är större.om

målsägandebiträdeAtt välja

målsägandenOm redan någonkänner advokat dem irepresenteratsom
andra sammanhang, verkar dessa jurister föredras också målsägande-som
biträden. Ett intervjupersoner hade alltså valt advokater varit ellerpar som
fortfarande deras ombud i skilsmässa vårdnadstvist,och och devar en som
därför redan kände och insatt förhållanden.i derassom var

Kl: Henne har jag känt innan, och eftersom hon har den kunskapen och utbild-sen
ningen inom just sådet här, kan hon det. hon har tid Sådet. /.../acceptera att taom
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jag har den tryggheten det viset. Eftersom jag känner såhenne, nåntingdet såär
påpekar också.hon det Hon vetju hon skall nåtnär och inte nåt.göra göra

De övriga intervjupersonerna fåtthade jurister förordnade målsägan-som
debiträden polisens försorg. En intervjuperson bad dock få bytagenom att

den redan förordnade obekanta juristen advokatut hennes fa-mot en som
milj tidigare anlitat i andra ärenden.

brottsmålsadvokatK2: Han inte nåt hanär affärsjuristsätt, och hanär har inte med
sånt så han väl lite grand felgöra, ställe. Jag inteatt han gjordevar vet rättom menjag för kändes det bara det nån mänska vi kände, såtryggt attmenar oss var attsom

nånhade där förut.hade /.../ Förjag menar har aldrigsett varit där iman som man
jag haderätten, ingen aning hur det gick till.om

målsägandebiträdenaVad gör

målsägandebiträdenaFlera intervjupersoner sade inte gjort särskiltatt
mycket och de blivit besvikna de fåttinte informationöveratt att mer av

rättegången. Någradem före andra hade däremot erfarenhet mycket ak-av
målsägandeiträden,tiva och underlaget för litet för andra slutsatserär än att

insatserna uppenbarligen varierar kraftigt i omfattning. De intervjuade hade
inte alltid haft målsägandebiträdetkontakt med före rättegången och endast
sällan efter den för diskutera vad utspelat sig eller den avkun-att t.ex. som
nade domen. ansågDäremot flestade det känts bra ha biträdeatt att ett eget
vid rättegången.sin sida under själva

Den fas rättegången flesta målsägandebiträdende aktiva iär ärav mest
skadeståndstalan, och flera intervjupersonerna trodde skadeståndetattav
skulle ha blivit lägre målsägandebiträdet.utan

rättegångenFöre

viktig målsägandebiträdetEn uppgift för enligt lagens förarbetenär för-att
bereda målsäganden vad kommer hända i rättegången. En inter-attsom
vjuperson, kände sin advokat privat hade henneäven blivitsom genom 0r-

måletdentligt insatt i fåttoch relativt utförlig information.

fåttKl: När hon hade frånalla tingsrätten, vad skulle så fårtaspapprena som upp, man
gå igenom lite grand, hur skall lägga det, jag har inte egentli-papprena man upp men

såbehövt mig mycket i det, för hon har skött det själv.gen engagera
Så träffade första gången dådu hennenär

Kl: Ja någon gångegentligen för detta fjorton dar, rättegångenveckor innan /.../trevar
ändåMen ofta telefon,vi i /.../ Och måndagen rättegångenutöver.pratarsen sen -tisdagen då genomgång, fåtthade vi hon hade reda då,lite fakta vad kri-var nya-
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minalen hade rekommenderat, och det handlade jag kunde det. För jagaccepteraom omdå behövde hon inte ändra i sitt upplägg heller.menar

Även intervjuperson K9 hade blivit väl informerad tvåen underannan
sammanträffanden med sitt målsägandebiträde i god tid före rättegången.

målsägandeEn däremot mycket besviken på hon kommitannan heltvar att
oförberedd till rättegången, honäven trodde det kunde bero påattom att
hon själv begärt målsägandebiträde egentligenett saknade vidsom vana
brottmål.

K2: Jag kände mig frånanklagad början till slut den här försvarsadvokaten. Jag haravaldrig känt mig nåt så fruktansvärt dum i hela mitt liv. Jag gick dit bara för berättaattvad hade hänt mig. Det jag försom brott, ju. Och det hade fak-utsattvar ettsom vartiskt inte målsägandebiträdet mig för det kunde på detvarnat viset alls,att hanvarahade inte nånting, han hade bara visat- femsagt minuter innan gick in det där-protokollet hade kommit, med tjusiga bilder och alltihop.som

Honhade inte haft kontakt målsägandebiträdetmed i förväg, de träf-utan
fades först i tingshuset:

K2: Han korn fem minuter innan rättegången Så/.../ hade fåtthan det här protokollet
förundersökningsprotokollet, såoch sade han: vill du titta igenom sådetta länge, och
så gick han igen fem minuter och kom såut tillbaka, Sågick in. det i alltstort settvar/.../ En gång innan ringde frågadeoch nåntingdet vi bordeupp om veta,var som mendå sade han: "Nej, får bara ställa och berätta vad hände".er upp som

En intervjupersonannan mycket förgrymmad målsägandebi-sittövervar
trädes uppträdande, han uppenbarligen utverkattrots mycket högtatt ett
skadestånd för hennes räkning.

K4: Han varken gjorde eller nåtsade heller, frågadehan mig inte händelsen elleromnånting innan kom till rätten.
Men han kom och besökte dig sjukhuset

K4: Nej, bara den gången hannär presenteradesig. frågadeHan inte efter mig sen.

De hade alltså inte träffats förrän precis före rättegången, dåoch inte ens
hade de vid.pratats

K4: Han pratade inte med mig. /.../ Inte dugg fick jag hjälp, inte dugg. Han gickett ett
inte igenom händelsen, vad hade hänt, och ingenting: jag fick allting för migsom svarasjälv.

Två intervjupersoner åtalats för kvinnomisshandel hade diametraltsom
skilda uppfattningar de olika målsägandebiträden de haft erfarenhettreom

"från andra sidan" och deras kontakt med brottsoffren.av om

M3: Hon målsägandeden hade inte begärt någonting sånt. såMen det här: honvar vardålig, så hon kom inte rättegången,till så den blev uppskjuten dåvecka. Och be-enstämde alltså åklagaren och domaren här det skulle målsägandebiträde.tillsättasatt ett
/.../ Hon ringde den andra och sade: "Jag målsägandebiträdeditt och skallärupp

i så så"rätten och Så/.../ träffades dom i rätten.vara
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andreDen förvånad målsägandebiträdetvärtom över att ettmannen var
förordnats för hans sambo redan efter då han gripits förnattmorgonen en
misshandel i lägenhet. Han hade sedan uppfattningen hon varit medatten
och påverkat förundersökningen.

Möjligheten undan i samtalsrummen i tingshuset tycks i prak-att ett av
tiken förknippad tillgångenmed till juridiskt biträde. En intervju-ettvara

inte hade ansökt målsägandebiträde, upplevde detperson, som om som
obehagligt den åtalad för trakasseriernär henne kom framman som var av
för rättegången.med henne föreatt prata

K6: rättegångNu det skulle jag fånär egentligen sitta i detettvar annat rum, men
blev aldrig fickJag sitta där med honom.öga ögamotav.

Satt ni och väntade tillsammans där utanför också då
K6: Ja /.../ Det obehagligt, därför han försökte med mig, han korn bortatt pratavar
till då.där vi sattoss

En intervjuperson hade mycket positiva erfarenheter mötaannan att ettav
"vittnesstöd" i tingshuset, verksamhet bedrivs Brottsofferjouren.en som av
Vittnesstödet kom fram till henne frågadeoch hennes målet,roll iom pre-
senterade sig och bjöd henne kaffe lite rättegången.avsides före

rättegångenUnder

I rättssalen hade flera intervjupersonerna drabbats olustkänsla.av av en

K2: Jag kan känna sig anklagad själv sitta där, för ändådettror att ärattman av ensån där väldigt seriös omgivning, och alla sitter där du den där och tit-vetsom uppe
såoch det såsjälv-och sitter därtar är och känner sigteaterner en som en man-väldigt liten

Uttrycket "kände sig liten" återkom i målsä-intervju, däratt man en annan
ganden K9 också hamnat obehagligt den tilltalade, hon räddnära som var
för. Liksom kvinna K6 hade hon förgäves fåbegärt slippaatten annan att
förhöras i den andres närvaro.

Placeringen i rättssalen har möjligen viss betydelse för upplevelsenen av
rättegången ocksåoch målsägandebiträdets åtminstoneroll, symboliskt.av

målsägandenIbland sitter åklagaren målsägandebiträdet,mellan och vilket
honom eller henne central och omgärdad position "Man blev liteger en

backad. Man har på håll domhar vid varsinrätt sida" Kl.närryggen man
gånger målsägandebiträdetAndra sitter åklagarenmellan och sin klient,

avståndetvarigenom åklagarenmellan målsägandenoch ökar. intervju-En
varit placerad detta K9 kände hon dels kom obe-sätt attperson som

hagligt den svarande,nära hon mycket rädd för, och dels honattsom var
någoninte fick åklagaren.kontakt med En kvinna K4 berättade attannan
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hon inte suttit tillsammans målsägandebiträde,med sitt honens som mera
uppfattade biträde åklagaren.tillettsom

K4: målsägandebiträdetHan pratade inte med mig. Han vid sidan åklagarensatt om/.../ dom gick ihop dom två /.../ dåoch fick jag sitta själv i skranket mitt framför, och
han hade gjort det åtaladeden där med offentlig försvarare.som satt Målsägan-/.../
debiträdet vid sidan åklagaren,satt sida. /.../vänster Jag precisom ochsatt ensam,fick själv, vartenda dugg, från början till slut.svara

Målsägandebiträdet uppfattades denna kvinna del helaav mer som en av
den hon känderättsapparat visst främlingskap inför, där alla övrigamen
tycktes ha given plats. Hon vid tillfället inlagd på sjukhus för skadoren var
efter den misshandel, i rätten.som var uppe

åkteK4: Jag klockan nio från sjukhuset, därifråntaxi och kom intetogmorgonen
hem förrän klockan fem, åttajag fick sitta timmar oavbrutet. Ja det timmes mid-var endag, visserligen. då åklagarenDet och han, målsägandebiträde,mitt dom säll-var togpâskap lunchen och jag mig i väntrummet precis utanförsatte ute rättssalen, där i
gången, påmig bänk där och hade dropp vidsatte sidan det i påen om, var armenmig. Och dom gick förbi dåoch sade dom till mig: "Skall åkainte du tillbaka till sjuk-
huset och middag" " Nejäta det skall jag verkligen inte", sadejag, "jag har min mid--dag här, gå och /.../ät" Jag där utanför hel timma, tills domsatt började igenmen en
i Hovrätten. Och han den andra, dom hade anhållit honom dom hittade honomnär
efter fyra-fem sådar, han hade suttit häktad sådess, han fångvaktarehade medsen
sig. Dom gick in i bakom, vid sidan där, ochett hadeannat väl såmed sig,rum mat
han fick därinne.mat

Kommunikationen målsägandenmellan målsägandebiträdetoch under själ-
rättegången tycks variera mycket. Vid rättegång där jagva närvaran-en var

åhörarede hade målsäganden målsägandebiträdetoch diskretsom en men
tydlig kommunikation under själva rättegången.

Hade nånni kontakt rättegångenunder Jag tyckte hon viskade till dig några gånger
Kl: Ja, oja, hade konversation under tiden. /.../ Det väl "nu kommer detmest att:var

komma frågor ifrån mig, obehagliga."att är Lite grand hon förbereddenog migsom att
på, hon märkte hans försvarare lite grand gick utanför linjerna såattom pushade hon
liksom på, så jag skulle orka för mig så.ochatt svara

nånHade det betydelse för dig såhon gjordeatt
Kl: Ja, för jag lite förberedd. Det vissa sakeratt försvararenvar togvar som upp somegentligen inte hade med saken dåvi tyckte.göra,att som

Just den stöd och förberedelser, före eller rättegången,undertypen av var
vad intervjuperson saknade mest.en annan

K2: Jag tycker dom här biträdena kanske skulle och förklara hur rättegångattnog ta engår till det gångenförstanär hamnar såntär ställe, för det inte. Manettman vet man
har ingen aning. Jag trodde bara jag skulle kort berättelsegöra vad hände,en om som
jag visste inte jag skulle korsförhöras försvarsadvokat dessutomatt faktisktav en som

lite otrevlig. Jag sånt kan förklara för gårmänniska dit förstavar menar man en somgången, så det inte kommer överraskning.att som en
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Även andra intervjupersoner hade denupplevt offentliga försvararens frå-
oväntade och obehagliga, och dem ocksåhade känt sig hun-gor som en av

sad ordförande.rättensav

ÅklagarenK4; och den andre de enda fick sig. Närjag nåntingsade såyttravar som
sade dom: "Han så fårdu senare." Jag kunde inte ord.pratar prata sägaettnu,

Även i de fall målsägandebiträdena varit relativt passiva kunde dock inter-
vjupersonerna någonuppskatta ha vid sin sida rättegången;under "Huratt
gammal så känns det lite nånän haär liksomtryggare attman vetsom man

med" K2.är

K2: I och för sig tyckte jag väl nåndet bra ha där min sida, hade jag suttitatt attvar
sådär hade det känts väldigt fårjagegendomligt, det Men eftersomsäga.ensam

jag inte visste hur det såskulle har jag inget jämföra såmed, jag tänkte baraattvara
det kändes bra målsägandebiträdet,jag kände för honom hadeatt jagatt huvudöverÅklagarenträffat förut. visste jag gånginte dettaget hon korn in ochens en vem var,

presenterade sig hastigast innan vi gick till rättegången /.../ Det kändessom som
inte där.att man var ensam

Det förefaller målsägandebiträdet ofta aktivt framför alltär detnärsom om
skadeståndstalan.gäller dåHan eller hon kan vända sig direkt målsä-till

frågorganden med personlig derasär känslor iart, t.ex.som av en mer om
samband med och efter brottet. frågade intervjupersonernaJag hur de upp-

målsägandebiträdetslevde frågor till dem själva.

Kl: Jag tyckte dom berättigade. Hon fåville väl fram också Jag har vissattvar en
förmåga bli totalt ställd jag hamnar i situationer nånting,när inteatt när ochvetman
kanske hon fåförsökte fram det här, dåjag kanske kan förberätta dig, ärsom att man
jätteledsen, ärjättetrött, blir kanske lite Man också,resignerar förman men man att

får fårinte fram det, inte den Jag fick känslan dom lyssnademan man attresponsen.
ändå, såinte det spelade ingen roll jag sade attjag såaldrig rädd.om var

åhörareSom vid rättegånghennes tyckte målsägandebiträdetsjag frågoratt
lyfte sådantfram tidigare rättegången,inte under intervju-nämntssom som

känslor efter frånskilsmässan den andre och hennes psykiskapersonens re-
aktioner efter brotten. målsägandenKändes det bra för sådantett attav
kom fram rättegångenunder

Kl: Ja, faktiskt, för måste nåt ocksåvis för den här människanpoängteraman som
står åtalad, går spårlöstdet inte förbi. Det detju inte. Och kanske detgöratt tarsen ex-

hårt också därför det har gift med och hela den här andraärtra att varten person man
biten, har andra relationer. Jag inte nånjag hade likadantvet reageratman om om annan
hade gjort det, det vetjag inte.

målsägandenMen alla förberedda målsägandebiträdetsintevar mer per-
frågor.sonliga

K2: Det förjag målsägandebiträdetvarjag lite överraskad visste inte skulleöver, att
någraställa frågor till mig, det tyckte jag lite egendomligt. Jag inte det hörvetvar om

till det normala, för allt jag fick reda innan jag skulle berätta precis vadattvar som
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hände, därefter så skulle jag gå, för det vittnesmål. Såhela mitt det jagmen sen var varlite överraskad frågadeöver mig.att man
Förstod du varför

K2: Jag funderade väl inte vidare det. Efteråt förstod jag jag skulle jagatt sagt att
inte hade sovit fjorton dar och jag jätterädd, såjag dåjust fattadeatt var men menarjag liksom inte riktigt vad hände.som

En intervjuperson beskrev målsägandebiträdets frågor underannan rätte-
gången "väldigt jobbiga" blev till ändåsist besviken för honsom attmen
inte "pushade mer" K9. hade tvåHon haft förberedande måls-samtal med

dåägandebiträdet hon berättat sin relation med den andre och hansom
brott henne. När biträdet sedan inte gjorde för fåemot fram hennesattmer
berättelse i kändes deträtten, det inte varit dessa förberedel-värtsom om

hon upplevt påfrestande. Dessutom plågsamtdet redo-ser, som attsom var
för sina känslorgöra och reaktioner efter brottet för ändåsedan upplevaatt

hon inte blev trodd, "som skulle psykologutlåtandeha haftatt påom man
rädd" K9.att man var

tvåDe varit svarande i rättegångar där deras målsägande-haftsom motpart
biträde hade helt skilda erfarenheter. ansåg målsägandebi-Den att ettena
träde inte gjort någonting alls; princip lämnade hon bara fram räkningen

Ändåtill nämnden hon skulle ha betalt" M3. förmodade denna inter-att
vjuperson målsägandebiträdet stöd för sin klientatt under rätte-ett gottvar
gången. Till slutsats kom den andra intervjupersonen, docksamma som
konfronterats med mycket aktivt målsägandebiträde:ett

förståM4: Jag kan hennes såroll, jag målsägandehade suttit såsäga, själv,att om som
kan förståjag hennes roll.

Skulle du målsägandebiträdevelat ha såi fall
M4: Ja det hade varit bra. Det hade det absolut mångavarit. Därför sitter i denatt som
situationen kanske sitter fördär första gången, och inte riktigt vad det handlarvet om,
ja, hur det gåröverhuvud till i rättssal. Det kan brataget t.ex. ävenen nog vara om manhar kontakt med brottsofferjouren. Målsägandebiträde, målsägande skulle jagsom
tycka det mycket positivt. Där har dom funktionatt fylla. Men svarandevar atten somså skullejag vilja dom försvann.att

ansåg målsägandebiträdetHan delvis åklagarenstagit roll och insi-att över
begåtthan brott inte målet.hörde tillnuerat att som

rättegångenM4: Under så försökte denna målsägandebiträdetkvinna hela tiden snärja
mig. /.../ Hon åklagaren.aktivnästan Och det finner jag synnerligenänvar mer som
märkligt /.../ Det hon föreslog och försökte fåmed hela tiden, det mig bliatt attvar
dömd för iäven rättssak, och det åtaladövergrepp lyckades hon inte med. Jag intevar
för det.
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Efter rättegången

Förordnandet målsägandebiträde med rättegångenupphör i och attsom av-
slutas, och därmed ocksåupphör mestadels kontakten. "Han kom ochner
lämnade kopia protokollet fått"jag redan hade K2. Däremoten som
kan givetvis återupptasfungerande frågakontakt det blir över-en om om
prövning, anmälan överträdelser besöksförbud eller familjerättsligaavav
processer.

åklagaraktema målsägandebiträdenaAv framgick ibland begärde över-att
åklagarensprövning beslut inte överklaga dom,tingsrättens de kundeattav

också för sin klients räkning lämna in besöksförbud,ansökan ing-om men
mina intervjupersoner någon sådan rättegång-hade haft kontakt efteraven

en.

En intervjuperson någon målsägan-K4 hade knappt haft kontakt med sitt
åklagarendebiträde rättegången.varken före, under eller efter överkla-Att

tingsrättens dom den andre fick hon heller förräninte hongat mot veta
kallades till muntliga förhandlingar i hovrätten.

Målsägandebiträdets betydelse målets utgångför

Intervjupersonerna uppfattning målsägandebiträ-hade ingen huruvidaom
det påverkat tingsrättens skadeståndet.dom beträffande intervju-Enutom

ansåg det målsägandebiträdeemellertid faktum hon haftatt attperson pas-
siviserat åklagaren.

Skadestånd

skadeståndstalan målsägandebiträdenaDet framför allt beträffandeär som
aktiva. Flera skadeståndetintervjupersoner verkade dock inte uppfattaär

någon fråncentral angelägenhet, de ville ha kompensationbortsett attsom
för direkta åsamkatkostnader brottet dem. "Jag ville ha för mina ut-som
lägg, givetvis, jag han skall inte komma hit och smälla itu rutamenar en
och jag betala informeradför den" Kl. Denna intervjuperson var om
vilka ansågsbelopp brukliga och rimliga beträffande de brott honsom var
varit för, och vad hon därför sig.skulle kunna väntautsatt

påKl: Det ärjag dåmedveten lägger ganska högt dom högstasig gränsernaattom man
får nånstansdet finns värde för, för du hälften och sjuttiofemmellanatt procent.som
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bedömningHennes målsägandebiträdehon inte haft sitt skulleattvar om
fåtthon "nog varken för någonting,sveda och värk eller för försvararen var

inte alls villig betala nånting" Kl.att

En intervjuperson målsägandebiträdet frågadenoterade efterattannan mer
kostnader, blåmärken och synliga skador:

K2: Målsägandebiträdet ville bara vad hade blivit stulet, och hur längeveta som sen
hade haft /.../ Och läkarbesök. /.../ fåttstängt. Jo, han sade i och med hadejagatt att

lite blåmärken och jag jag fortfarande sålite stirrig där eftersom vi inteär vetmenar-han har AIDS eller inte, det ganska hemskt.ärom

Å andra sidan skadeståndetinte i detta läge det väsentliga, däre-mestvar
fåhade hon velat ersättning för förlorad arbetsinkomst för sin inställel-mot

i rätten.se

SkadeståndK2: väl inte det första så,tänker det det klartär det inte -Jaär ärman
det kostar så det besvärligt,när och det den besvärligaste tidenatt ärpengar nu var

såoch vidare Det glömde vi dessutom på rättegången.vi där dan,denta attupp, var-Det glömde vi det liksom inte så såmed, jag det väl inte välorga-ta upp, var menar var
niserat kanske.

En bidragande skadeståndsfrågananledning till kändes oviktigatt attvar
ändåhon inte trodde få någrahon skulle eftersom den dömdeatt pengar,

saknade arbete tillgångar. få någraoch "Vi kommer aldrig att pengar,
/.../ Försäkringsbolaget betalar inte, han har inga pengar" K2. Hon hade
inte målsägandebiträdesitt tillupplysts vilka möjlighetergenom om er-
sättning fanns försäkringar och i sista Brottsofferrnyndig-handsom genom
heten. En intervjuperson, åbättre informerad, hade andraannan som var
sidan upptäckt fådet fordrades hel del föransträngningaratt att uten egna
ersättningen ården skadeståndetoch efter domenvägen, ännu nästan ett
hade hon fått någrainte ut pengar.

För kvinna målsägande rättegångarK9 varit flera andrei denmoten som
skadeståndethade känts viktigt vid tillfälle, blivit mycket allvar-honnärett

ligt hotad på lång efteråt.till livet och grund mått dåligt Viddet tid ettav
åtal för brott brydde ska-hon sig däremot inte begäraett attsenare omens
destånd, dåeftersom det inte kändes särskilt angeläget.

Skadeståndet blev enligt till trakasserierintervjuperson K4 orsaken nya
från den kronofog-andre, sökt henne och henne meddelatvingatsom upp
den de gjort i godo.att upp

Så införsel,K4: hittade han skulle fylla i de skulledär det stod jag göraett att attpapper
så slängde han det framför skriver du här", sade han, "attmig och stod mig: "Nuöver

några Sådu vill inte flyttar ihop. betalar jagha det vi emellan vigör närpengar, upp oss
Såfem månaden, Såhundra kronor i avbetalar det stället. blir klart," sade han. hani det

tvingade mig åkt så kronofog-till det. Men han hade skrev jag brev tillgöraatt ettsen
den hur det gåtthade till, och jag skrev attjag hade blivit tvingad till skriva det.att
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intervjuperson ansågEn ådömtshan ovanligt högt skadeståndatt ett pga
målsägandebiträdet:det närvarande "hon gjorde ingenting honän attmer

begärde skadeståndhelvetes /.../ Det hennes förtjänst det blevett attvar
Ävensåpass skadestånd"högt M3. intervjuperson ådömtsen annan som

skadestånd framhöll målsägandebiträdet begärt "fantasisummor" iatt ska-
destånd, "men det hade bort. Alltsårätten /.../ det jag ñckvett att ta som
betala det del bara, läkarbesök och sveda och värk"typ M4.var en

mångaförDenne hävdade fängelsermän självaatt ansökanman ger om
skadestånd anledning misstro frånanmälan kvinna.att en en

M4: alltså mångaMan inne linjen ocksåkvinnorär detta häratt sätter kanske inte i-utnyttjar anmäla för få isystem mänsystemet, /.../ jagatt attmen tag pengar. menar-det lätt, anmäler för våldtäkt såär blir han fälld. Så Sådetju. det.är ärom man en man
Det kvittar såvidavad han inte kansäger, visa han Kiruna ochattmannen typ,var

frågadamen Dåi Mallorca. kanske han klarar sig, blir han fälld. dåOch harannars
kvinnan varit för och alltsåskall haövergrepp, skadestånd.utsatt grovt Detta är,pengar,

lyssnar i baracken, det tyckernär de intagna helt vansinnigt.är Uppfattningennu man
Vad kan såbota Och såär: säga. mycket efterär dåatt detute ärpengar man pengar,

iscensatt.

skadeståndDen begärde misstänktes för falskanmälan, vilket i sinsom tur
skäl "dåmisshandla henne, har bestraffaett rätt den indivi-att attvar man

den" för hon "luras och bedrar, det alltså denär syndenatt största när
på kåken"sitter M4.man

Enligt alltsådenna intervjuperson tolkas skadeståndsanspråken den till-av
talade inte markering offret lidit skada, belägg föratt utansom en av som

det ekonomiska intressenlegat bakom polisanmälan, vilken därför inteatt
heller trovärdig.är

Åklagarens agerande

En kvinna K9 målsägandebiträdetyckte hennes förberedelseratt trots- -
inte fungerade tillräckligt stöd för hon rättegångenunder skulleett attsom
våga berätta fritt brottet och hur hon upplevt det. Samtidigt hade honom en

åklagarenkänsla inte måletengagerade sig i förlitade sigatt utanav
målsägandebiträdet. Hon valde därför vid rättegångar den andremotsenare

där försvarsadvokat åklagareoch avstådeltog från måls-attsamma- -
ägandebiträde. Det medförde, enligt hennes bedömning, åklagarenattegen
engagerade måletsig betydligt i och "offensiv" under rätte-mer var mer
gången. hade ocksåHan vid dessa tillfällen tagit kontakt med hennesenare
före rättegången. Själv känthade hon sig stärkt delvis föra sinattav egen
talan.
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Målsägandebiträdets betydelse stödsom

Målsägandebiträdet har vissa funktioner med Brottsofferjou-gemensamma
åt.medan andra skiljer sig tvåEn uppgift de institutionerna delarren som

bistå informationmed och kontakter myndigheter,medär att attannanen
rättegång-fungera personligt stöd förundersökningen införunder ochsom

en.

intervjupersoner målsägandebiträdenEtt berättade deras formuleratattpar
åklagarmyndigheten.skrivelser och ansökningar till bl.a. deAv genom-

gångna åklagaraktema ocksåframgick ovanligtdet inte heltäratt att ett
målsägandebiträde för sin klients räkning skickar skriftlig ansökan omen
såväl besöksförbud målsägandebiträde.förordnande begäranAvensom av

åtaleller omprövning inte överklagabeslut inte väcka elleröver- attom av
tingsrättsdom målsägandebiträden.hade ibland ingivitsen av

få från håll:Brottsoffren kan personligt flera olika anhöriga,stöd vänner,
målsägandebiträden.Stödperson eller anställd vid Brottsofferjouren In-och

tervjupersonerna målsägandebiträdet sigmedvetna att togsom anvar om
återhållsammaderas fall yrkesmässigt, i med själva sökadock regel attvar

frågor.kontakt målsägandebiträdenmed sina i strikt juridiskaänannat

även fåttstöd deMen de intervjupersoner mycket positiva till detsom var
ansåg det be-personal eller stödpersoner vid brottsofferjouren attgenom

hövdes juridiskt utbildad deras rättsliga intres-tillvaratogen person som
sen.

får någon förjag kanKl: Det har möjlighet tillvara intressen,minaatt tavara som
jag har ingentänka mig hade varit kanske -jagännu värreutsattom menarman

fårmåste nån detaning, vad och inte Man ha kan till ärär rätt rätt. att sommansom se
framfört.rätt

målsägandebiträdena olikaFörväntningarna Brottsofferjouren och är
ansågoch intervjupersonerna skilde roller. intervjupersonderas En att

föroerhört viktigden Stödperson hon haft Brottsofferjouren varitgenom
rättegångenAndå inte med underhenne. hade hon velat ha stödpersonen

många rättssalen, ochså henne ieftersom det redan människor omkringvar
K9. Förändå något publiken""hon kunde inte hon där igöra sattom

hennesbetydelsemycketintervjuperson hade det tvärtom attstoren annan
också hadeåhörare på rättegången, honfannsstödperson med trots attsom

målsägandebiträde:mycket stöd sittgott av

så fick därså för övrigtstödpersonen där,Kl: För mig det viktigaste att var senvar
många trygghet, för hansitta hur helst. /.../ För mig det ärär sompersonen ensom

bryr barasig mig.om



575Bilaga 8sou 1998:40

l33

Hon hade också haft mycket kontakt med sin Stödperson både före och ef-
rättegången,ter och honnär sig inför rättegångoroat hemfridsbrotten omoch överträdelse besöksförbud vände hon sig ocksåav i första hand till ho-

Men lika viktigt det förnom. henne ha målsägandebiträde,var att ett efter-
detta hade funktion.som Därför ansåg honen annan inte det gickatt be-attmin fråga målsägandebiträdetsvara eller stödpersonenom varit viktigast

för henne.

Kl: Det knivig fråga, jag intevar en tror kan välja. Man kan inteman välja. Därför attstödpersonen korn in redan brottetnär har hänt, målsägandebiträdet kommerinte förrän bestämmerstaten det skall hända nånting medom det.
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Målsägandebiträdets12. funktioner

Stöd och expert

Information och stöd

Erfarenheterna intervjupersonerna,med polisen blandade hosmötetav var
polisensammanfattningsvis antyds vissa problem i att ansvararmen ensam

bådeför ochinformation brottsofferskydd, mottagandet anmälningarom av
fågenomförandet olikautredningar besöksförbud. enskilda kanDeav om

råd Polisen tenderaroch bemötande beroende de har kontakt med.vem
råd ii enlighet sin information ochmed yrkeskunskap formuleraatt termer

så delbrott och bevis, till inte litenoch deras upplysningar handlar omav
vilkade informerar arbetsbelastning,sitt arbete: prioriteringar,att egetom

olikauppgifter de behöver för utredning, de vidsin hur typer av an-agerar
förutsåg skulle behövamälningar intervjupersoner deDe göraetc. attsom

informationanmälningar receptiva för den härmycket typen avnya var
för kon-och anpassade efter uppgifter och tidenhand sina berättelser och

takt till polisens behov.

på både samarbete ochhaft förväntningarIntervjupersonerna hade stora
Åfrån ville de inte självasjälvständigt agerande polisens sida. sidan taena

åtvångsåtgärder anhållande, andra sidanför gripande ochansvaret som
åt-påverka polisensville förlora definiera problemet ochde inte rätten att

svårlöst Polisengärder givetvis dilemma.och utredningar. Detta är ett an-
sågs några bedömningar, och denockså i fall ogrundade eller orättvisagöra

han ellersig felaktigt behandlad polisen visste inteupplevde vartsom av
hon skulle vända sig.

vadfick informationFlera intervjupersoner klagade de inteatt somom
föranleddeöverhuvudhände polisanmälningar och demed deras tagetom

någon förundersökningar framstodnedlagdautredning. Besked somom
ansåg de självade oftaotillräckligt eller felaktigt motiverade, eftersom att

fått läsaåtal målsäganden ofta intehadehade bevis. När väcktspresenterat
haftde intepolisförhör,vad den andre i sittoch kommentera ettsagt om

delmålsäganden intemålsägandebiträde. Enligt gällande lag har rätt att ta
åklaga-offentligt, dvs. förränförrän detförundersökningsprotokollet ärav

enskiltåtalsfrågan. målsägande för talanfattat beslut i En an-omsomren
denspråk målet handlingar,får i del tingsrättenspart sommensom av

hänvisning tillskadestånd måste dem medalltså begärainte självbegär ut
med-i regel inteIntervjupersonerna verkadeoffentlighetsprincipen. vara

möjlighet.dennavetna om
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Intervjupersonema fick kontakt med och information brottsofferjourer-om
polisen. brottsofferstödAtt erbjuds först efter det någon kon-na genom att

taktat polisen vanligt också i andra länderär och kan villkor förettses som
hjälp. Enligt Fattah 1992, 4 detta uttryck förär huvudsyf-ett att statenss.

med stöd till brottsoffer förstärkate är och förvissarättsapparaten sigatt
brottsoffrens medverkan i och därmed form socialom processen, om en av

kontroll Pådem. skulle kunnasätt tolka det förhållandetav samma attman
mâlsägandebiträdets insatser och tidpunkt för deras förordnande i praktiken

så starkt förknippatär med själva rättegången. intervjupersonernaMen
hade också behövt hjälp innan det blev åtalbestämt skulle väckas, ochatt

ocksåeventuellt för påtryckningar så åtalutöva faktiskt väcktes,att elleratt
vid besked förundersökningen lades ned.attom

intervjuernaAv framgick inte brottsofferoväntat hade behov inteatt av
bara information, också såväl juridiskt psykologiskt ellerutan av som per-
sonligt stöd. Men de trodde egentligen inte de skulle kunna få allt dettaatt
från och För stödet under själva rättegången, hjälpenen samma person. att
tillvarata de intressena i förutsattesrättsprocessen utbildad juristegna en

dessutom hade ingripa i själva rättegången.rätt Aldrig så mycketattsom
psykologiskt stöd kunde inte detta. Det personligaersätta stödet åkunde
andra sidan behövas vid olika tillfällen, kanske uppstod med flera må-som
naders mellanrum återkom dåoch dåoch år.under flera Härvidlag verkade

förutom familj och anhöriga brottsofferjouren och dess stödpersoner- -
eventuella andra kontakter via socialförvaltningen eller sjukvårdsamt so-

cialsekreterare, kuratorer, psykolog fungera bäst. Det periodvisa men o-
förutsägbart återkommande behovet psykologiskt och medmänskligtav
stöd svårt förenaär med formellt förordnande, vilket i sinatt för-ett ärtur
utsättningen målsägandebiträdenasför arvodering.

Tillgängligheten

Ett problem flera intervjupersoner påtalade i kontakten såvälmedsom
brottsofferjouren målsägandebiträdenpolisen, åklagarmyndighe-ochsom

tillgängligheten. En kvinna hadeten, ingen telefon hadeoch därförvar an-
mält hemfridsbrott skriva varpåbrev, detett tid innan poli-att toggenom

kunde komma hem och förhöra måstehenne. Hon sedan sköta allasen
kontakter brevledes, och nämndes kunde hon inte heller fåt.ex.som ovan
stöd brottsofferjouren eftersom hon inte hade telefon.genom

För dem hade möjlighet ringa det ändå svårt komma framattsom attvar
telefon till kunde eller aktuella upplysningar.taper emoten person som ge

En intervjuperson fåtthade länge ivänta växeln innan hon huvudöver ta-
kunde pågående brott och tyckte det hade varitget bättrerapportera ett om

i stället kunde larma polisen i det området.man egna
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här,patrullerarpoliser/.../ Domsvårt till polisenframhade kommaK2: Jag somatt
stället fördirekt dit ihaftnånstans, hadeochsitt kontor häruppehar numretdom man

så detsån tid, hadehimlapolishuset,växelnhålla och kladda taratt somgenom
jättebra.varit

kontorstid,varifrån ringade inte kanhar arbeten,brottsofferDe som
intekontaktererforderligaför kunnamåste ledigtibland taatt varta som

inte visstekvinna honberättadeuppföljningskontaktVidakuta. attenen
halvår tidigare "menhon gjortpolisanmälningarmedvad hänt ett nusom

det."försöka redadå har jag tänktvecka, ochledigtskall jag tanästata
Kl.

Även tillgänglighetenbristandedenmyndighetermed andrai kontakten är
citeradeDenför brott.problem för demtelefon utsättsett ovansomper

hemfridsbrottefteravbryta kurshade tidigare tvingatskvinnan ett mm.,en
anmält till polisen:honsom

påbörjade och tänkteoch denså kursdå två månader, fick jagdetKl: gick en nysen sådar, börja-gått fjortondär knappthade jag vällugnt. Ochskall det välatt senvaranu tillskulle ringaskadestånd jagochramla in,då dom här runtde alla attompapprena sådärifrån där jagringaingen möjlighetmänniskor, och vi hade satt,alla diverse att ut
två sakerorkade intejag göradå det precisdå ledig. Och blevskulle jag attsomvara därochdagis,flå lille,alltså han, deninte och lämnajag orkadesamtidigt, varasen

innedet skallpressadringa. /.../ Ochoch ärstund, och hem igen att varamansenen så jag intefår idag kan sättaså jagdetjuviss tid, ochinom tyvärr är ettatt papperom
domsäkertinteför dettill advokaten,åklagaren och är attringa först tillmig och sen

tyckte jagdagarså och vissapressad,kände sigefter varandra. /.../ Man atthar tid alla
föroch ringaoch ringaringafrån förskolan barai hela danjag hemma attstort settvar

få folk.iatt tag

Skadestånd

huranalyseraföranvändastriangeln kanskisseradeinledningeni attDen
för-brottsoffer till slutanslås tillindirektdirekt ellermedelde statliga som

delas ikunnasig härvisarStateninvolverademellan olikadelas parter.
brottsoffretersättningdenbetydelse förolika instanserminst somtre av

Brottsoffermyndig-ochtingsrättenmålsägandebiträdet,faktiskt tillerkänns:
heten.

ska-medförde högremålsägandebiträdenansågintervjupersonerFlera att
förkostnaderökadetillskadestånd indirektleder staten,destånd. Höjda

föranletti sinhardel dem. Detfår betalapraktiken turi storut avensom
möjlighetendvs.flitigare,sinBrottsoffermyndigheten regressrättutövaatt

Målsägande-från gärningsmännen.skadeståndetini efterhand krävaatt

under det58.000 kronor,detta endast15 drev sättBudgetåret l993/94 menman
inbringaderegressfrågor, vilketpersonal för hanterasärskildåretföljande attavsattes
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biträdets funktion vad enskilt skadestånd alltsåhar bäring på fleravser re-
lationer i triangelförhållandet mellan gärningsman, brottsoffer och rättsvä-
sendet.

Samtidigt bidragit till ökade skadeståndstaten utdöms till brottsof-attsom
fer, kan den i gestalt sig de utbetalasmotsatta fullt Omen attannan ut.
brottsoffret inte frivilligt eller indrivning får ersättning direkt frångenom
gärningsmannen, kan skadeståndet krävas Brottsoffermyndigheten. Sta-av

går därmed in mellanhandten och bryter den länk mellan gärnings-som
och brottsoffer skadeståndet ursprungligenman som upprätta.avsett attvar

Brottsoffermyndigheten emellertidgör prövning inkommandeen egen av
krav och kan besluta endast betala delatt utdömt skadestånd.ut etten av

Inom Brottsoffermyndigheten utvecklas kriterier så likartade skadoratt av
likartade brott skall berättiga till likartade belopp. Dessa kan komma att
fungera slags talar vad olika formerett kränk-som normer, som om av
ningar och lidanden "värda". De brottsofferär tilldömts högre beloppsom

tingsrätten Brottsoffermyndighetenän betalar kan tolka dettaav ut som en
misstro grunderna för deras anspråk, särskiltmot de kanske tidigaresom -gärningsmannen och del sin omgivning har förav misstan-utsattsen av -ken de "ute efterär pengar" deatt anmälernär brott och begär skadestånd.

Eftersom skadeståndet konfliktobjektär i kan målsägan-ett rättsprocessen
dens yrkanden komma avvisas ifrågasättasoch tingsrätten,att även vil-av
ket kan uppfattas domstolen ställer sig den tilltalades sidasom om mot
brottsoffret, erfarenhet beskrevs både onödig och olustig någ-ien som som

intervjuerna. Häri ligger risk för "sekundär traumatisering",ra av en en
nämligen brottsoffren upplever sig kränkta inteatt bara gärningsman-av

också rättsväsendet. Uppfattningenutan tingsrätten vad gällernen, av att
skadestånd helst kompromissar mellan medför målsägandebi-parterna att
träden ibland yrkanden "prutmån",gör med vilket direkt tilluppmuntrar ett
ifrågasättande målsägandens berättelse.av

Det förekommer också tingsrätten vid avgörande i skadeståndsfråganatt
brottsoffretsprövar skuld till brottet. målI 1996 "våldsamettegen om en

uppgörelse" mellan två åtaletgällde denmän, förkla-parten,unga ena som
rades skyldig till misshandel och dömdes till års fängelse. Däremotettgrov
ogillades målsägandens anspråk ersättning för integritetskränkning, och
yrkat belopp för sveda och värk halverades med motiveringen måls-att
äganden "medvållande till sina skador", eftersom han "medvetetvar utsatt
sig för risken bli misshandlad". Skadestånden alltsåtycksatt aktualisera
brottsoffrets eventuella moraliska för brottets konsekvenser i rätts-ansvar
processen.

436.000 kronor Brottsoffermyndigheten 1995, I9, och under 1996 bestämdes. manförsig bli på"tuffare krävaännu tillbaka frånatt ersättningen gärningsmännen"att Ar-
hete Nyheterna 960803.
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Skadeståndstalan föranleder prövning sanningshalten idärutöver aven
målsägandens något fleraredogörelser för kränkningar,lidande och avsom
mina på.intervjupersoner inte underbyggaförberedda De förväntadesvar
anspråken med självutlämnande berättelser i rättssalen för sedan kan-att-

ifrågasattes.ske dessatvingas uppleva att

Skadeståndets åberopadeinverkan relationerna i den tidigare "triangeln"
alltså komplicerad. Samtidigt brottsoffrens positionekonomiskaär som

såvälförstärks förhållandei till gärningsmannen kan det skestaten,som
bekostnad "moraliska" bådaderas position i relationerna. Däremotav

innebär höjning utdömda beloppen första handioavsettav vemen som-
betalar dem förstärkning rättsväsendets krav gär-ut gentemotaven-

skadeståndningsmännen, för till Brottsofferfondenlövilka liksom bidrag i
första uppfattashand straff.ett extrasom

Målsägandebiträdets plats triadeni

Brottsofferlagstiftningen andra länder beskrivits resultathar i ett ensom av
få medlös allians mellan dem ville brottsoffer samarbeta bättreattsom

behandlingoch de ideella rörelser krävde bättre stöd ochrättsväsendet som
brottsoffer 1992, triaden rättsväsendeGreenberg Ruback 4. Iav s. -

målsägandebiträdet ågärningsman brottsoffer kan sidan placeras inena-
förhållandeinstrument förstärka brottsoffrets position iett avsett attsom

till rättsväsendet beviljar, förordnargärningsmannen. Eftersom det är som
målsägandebiträden förstärk-och bekostar kan institutet betraktas som en

ning brottsoffrens rättigheter eller krav gentemot staten.av

Å ocksåförväntas målsägandebiträdet underlättaandra sidan råttsprocessen
målsägandensförbereda och uppträdande under rätte-att styragenom

gången. målsägandebiträdets rollintervjuade beskrev iblandDe mer som
del personligt stöd.rättsapparaten, än etten av

målsägandebiträdenEnligt förordnasDomstolsverkets utvärdering mesta-
föravåldsbrott huvudsaklig uppgift talandels för offer för med att om en-
målsägandebiträ-anspråk Hälftenskilt Domstolsverket 1996, 15. avs.

J missförstås med skade-något och blandasför övrigt oftaDet är sammansomsenare
lågtstånd; belopp.så kronor förödmjukandei fall 300 ettvaraanses

7 måls-i tillBudgetåret knappt 27 miljoner kronor arvoden1994/95 betalade staten
arvoden1996, i genomsnitt uppgick derasägandebiträden Domstolsverket 15, ochs.

år miljoner36. betalade drygt 42till kr/ärende ibid., Sammadrygt 7.000 staten uts.
årskadestånd brottsoffer Brottsoffermyndigheten 1995, 1995/96till 13.;kronor i s.

Arbetet Nyheternamiljoner, fördelat drygt 5.000 ärendenhade ökat till 53summan
skadeståndgenomsnittligt betalade drygt960803, innebäravilket bör att staten
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åtal vil-väckts,sedanförordnades förstadvokater,mestadelsdena, ärsom
kontaktenhjälp vidstöd ochtill handsfannsket innebar de inteatt som

förundersökningen.polisen eller undermed

positiva tilllagemellertidadvokateråklagare och överDomstolar, var
för-målsägandena bättreansåg medfördedenochverksamheten att att var

målsägandebiträ-rättegången ibid., 42 ff.. tyderDetberedda vid atts.
ochtvå öka kvalitetenfunktioner, nämligensinauppfyllerdet väl atten av

målsägandens medverkan. Attoch underlättaieffektiviteten rättsprocessen
medderasstödja brottsoffren i rättsvä-också funktionen mötede fyller att

för.entydiga belägg In-finns det integärningsmannensendet och samma
målsägan-någon hjälpansåg flera fall de inte haftitervjupersonema att av

skadeståndstalan.rättegången iochstödet under självadebiträdet utöver

målsägandebiträdetmedvärdetframhöll detIntervjupersonema störstaatt
såväl symbolisktsidaombud vid sinjuridisktför dem ha ettatt somvar -Även viktigtkunde kännasrättegången. detsjälvabokstavligt under om- rättssalen dessamed ifannseller Stödpersonanhörigavänner, varatt en

förhandlingarna.någon hjälp iinte till

både tillstödskallalltså dubbel, defunktionMålsägandebiträdenas är ge
målsägandenkonstruerarättsskipningen. Attbrottsoffret och underlätta

förlidandehenneselleråtalade och framhäva hansför denoffer attettsom
funktio-till denskadestånd hör egentligenmotivera begärtett senaremera

rollin ipå paradoxaltmålsäganden sättDärmed tvingas ett somennen.
"målet, dvs.har rätt-för "ägeri ställetoch behövande, somen personsvag

rädslasinistället talapå tvingasandre. Denmätiga krav den är omsom arg
Även effektivtdettaupplevts.kränkning ärredovisa hur djuptoch omen

för vissa inter-skadestånd, kunde detpåverka högreför rätten ettatt att ge
irriterande.efterhandförödmjukande och ivjupersoner kännas

målsä-påskadestånden grundtroddeflesta intervjupersonernaDe att av
ansåg inteallavarit,skulle hablivit högre degandebiträdet än menannars

frå-personligaformpriset iviktigt, eller detdet värtattatt av mervarvar
målsägandenrättegången, därföreeventuelltställdes under ochsomgor

införlidandenkänslor och ögonenpersonligabeskriva sinaförväntades
särskiltiSkadeståndstalangärningsmannen. är processen, somprocessen

ochde synligaframlyftermålsägandens offer, ochrollbetonar osyn-som
inteuppskattadeintervjupersonertill. Men allabrottet lettliga skador som

principdet inågon tyckteoffentligt,rollentvingas inta den attävenatt om
obehagligtSärskiltsig.vidtagitilla honkom fram hurviktigt detattvar

of-sedanlidit förhurtala attdet först öppetatt manatt omuppmanasvar
försvaret.ifrågasättasfentligt av

betalar tillgärningsmännende beloppHärtill kommerfall.i dessa10.000 kronor som
indrivning.anmaningefterbrottsoffren ellerdirekt om
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målsägandeFlera intervjuade ansåg försjälva fick delta lite ividare deatt
rättegången, de blev andresnedtystade de ville dennäratt argumentera mot
berättelse eller de inte fick ochtillfälle beskriva sammanhangetatt taatt

sådant föremål åtal rättegången.inte för Slut-vid den aktuellasom varupp
ligen tyckte de de hade behövt utfrågades för-de självastöd näratt avmer

vilket flerasvarsadvokaten, dem oförberedda och tyckte obe-av var var
reaktioner kanhagligt. Dessa tolkas brottsoffren upplevde rättenattattsom

dess och de alltföroch juridiska ombuden i hög gradrepresentanter satte
definierade tvistefrågor.dagordningen och samtalsämnen och

målsägandebiträdetintervjupersonerna detEtt upplevde inteav ompar som
förstärkte deras position i trädde inderätten utan attegen snarare som av-

åklagaren. målsägandenfalletlastning I det upplevde det attsomav ena
åklagaren förhennes biträde lierade sig med visa respekt henneutan att

ansåg målsägandebiträ-klient. det andra fallet intervjupersonenI attsom
åklagaren från henne,dets innebar passiviserades och fjärmadesnärvaro att

också avståtträttegångar,och hon hade känt sig starkare vid där honsenare
från målsägandebiträde. ansåg åklagaren hävdade hennes intressenHon att

frågor målsägandebiträdet,inför försvarets ochoch stöd bättre änettvar
målsägandebiträdebäst inget fanns i rättssalen.när

Målsägandebiträdet på offentligaförefaller slutligen, densätt somsamma
mellan tilltalade ochförsvararen fylla funktion buffert i relationenen som

målsägande. skadeståndsanspråkåtalas kan uppfatta detDen som som om
från målsägandebiträdetoch anklagelser enbart kommer och vänder even-

målets utgång målsägandebiträdet istället för dentuell bitterhet över mot
målsägande På buffert för brottsoffretssjälv. blir försvararensättsamma en

förgärningsmannen. tillfälligt i skugganreaktioner Själva brottet ställsmot
såMålsägandebiträdet symmetriaggressiv advokat. bidrar här till attenen

båda stället riktakan sin frustration den andre för isidor över atttona ner
den den andres ombud.mot
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13. Avslutande reflexioner

l detta sista kapitel vill jag bara avslutningsvis någraframkasta förslag till
alternativa tänka och hanterasätt de situationer idagatt strävarsom man
efter lösa med besöksförbud målsägandebiträden.respektive Idéernaatt ut-
går från problem med de nuvarande framkommit undersystemen som un-
dersökningens gång, dels intervjuer, såsomi dels i dokument akter och do-

och dels slutligen, vad jag uppfattar inneboende motsägelser ochmar, som
begränsningar i lagstiftningen.

De problem jag skulle vilja lyfta fram för diskussion, och alla behand-som
lats utförligare tidigare i denna l besöksförbud hanterasärrapport, att som

straff och leder till brott överträdelser ansökningar ofta avslås;ochett att
2 barnens rättslösa situation vid besöksförbud; påbristen3 lättill-samt
gänglig och samlad, personlig information åt-rättsväsendet och dessom
gärder för den anmält brott. De förslag till alternativa lösningarsom som
skisseras nedan går på besöksförbudet ömsesidigt och civilrätts-göraattut

låtaligt, någonsocialtjänsten eller myndighet, eventuellt viaatt annan en
god bevaka barnens försvårasvarken besöksförbudumgängeattman, av
eller leder till överträdelser det, det inom rättsväsendet erbjudssamt attav
möjlighet till enkel information och såvälupplysning lagstiftningom som

åtgärderrättsväsendets till enskilda, också måste fåhur de skallvetasom
information i sina ärenden.egna

Besöksförbud konfliktlösningsom

En straff, brotttyp typny av en ny av

Det rättsligt sanktionerade förbudet kontakt medatt ta en annan person,
uttryckligen undanber sig detta, och upplevt tidigare kontaktersom som
trakasserier, sluter till gamla sociala respekt för densom an normer om en-

skildes integritet ocksåoch bryta vänskaps- och familjeband,rätt att men
till möjligheten låta opartisk auktoritet slita tvister mellan enskilda.att en
En intervjupersonerna påberättade liknande verksamhet sin hem-av om en

landsorten afrikanskti land, där konflikter mellan enskilda, famil-ort ett
jer och mellan medlemmar på förasi familjer begäran kundepartensena
till domstol för slags skiljedomsförfarande.ett

Traditionella åstadkomma försoning mellanmetoder soning brott ochatt av
alltsågärningsman brottsoffer återoch idag i hela världen, ochprövas även

i Sverige, benämningenunder "medling". Tanken brottsoffret del iär att ge



586 Bilaga 8 1998:40s0U

|42

åsam-andrerättsskipningen. skall förstå skada denGämingsmannen vilken
någotkats, och erbjudas återställa balansen t.ex.attatt reparera somgenom

förstörts någon ersättning, ieller slags samhällsnyttigt arbeteutföra utan
stället för Brottsoffret få för sinastraffas. skall tillfälle uttryckatt att ge
känslor förlåta.inför föroch efter brottet därefter beredd Unge-att attvara
fär så tankemodellen bakom för närvarandede medlingsprojektutser som
bedrivs många begåtti städer, och där framför ungdomar mindreallt som
allvarliga brott deltar.

förhållandeBesöksförbudets också isyfte auktoritativt gripa inär ettatt
tvåmellan radikaltanatagonistiska lösningen har härparter annor-men en

lunda de olikaform. Besöksförbudet har bli förlängningkommit att aven
insatser för misshand-vidtagits för stärka den rättsliga positionenattsom
lade våldsbrott.kvinnor och för offer för syftar inte till sig förso-Den vare
ning eller auktoritärmedling eller lösning konflikt, tillutan mar-en en
kering den farlig för fara,och den andre ettutsatt genomav ena som som

definierasensidigt förbud för den farlige signärmaatt somen annan, som
vämlöst offer.ett

passivtDen skyddade i lagen besöksförbudbehandlas ettparten somom
skydds-brottsobjekt, kringgärdas medslags "frestelse", extraettsom som

speci-anordningar föreskrivsbrottsbenägen individ, vilken i sin turmot en
fikt formlämna i fred. utvecklasdetta objekt kölvattnetIatt aven ny
brottslighet eventuellt kommeröverträdelse besöksförbud, attav som
spridas områden.andraöver även

Mina intervjupersoner svartvita bild. Jagpassade inte riktigt in i denna är
väl för hela denmedveten de sannolikt inte representativaatt gruppom var

del demsöker besöksförbud, de inte desto mindreutgörsom avmen en
känslor dedet upplever besöksförbud. Deoch behovgör ettsom som av

förmedlade främst, rädsla ochemellertid inte bara, och kanske intevar ens
ångest, ocksåde uttryckte och känslavrede, harm orätt-attutan av varaen
färdigt ocksåbehandlade framför den iblandallt andre, rättsvä-avav men

försendet. något redogjorde deDe ingalunda passivt intryck, tvärtomgav
åtgärder pårad olika de vidtagit för få trakasserierna, därslutatt etten an-

sökan konflikten.besöksförbud kom i ganska stadiumett sentom av

i intrång såTrygghetsutredningen föreslog olagautvidgning bestämmelser omen av
upprätthålla portförbud förfårföretag och myndigheter med polisens hjälprättatt att

inågon be-enskilda, de anledning vill besök Förslagetinte ha presenterassom av av.
fyllerskyddsåtgärd från vilken "dessutomtänkandet "en naturlig enskildas sida",som

praktiken skulle det inne-vissa allmänpreventiva funktioner" SOU 1995:146, 24. Is.
privatpersoner.bära företag myndigheter erbjöds skydd enligt logikochatt somsamma

alltså tillhandahållit form förBrottsofferlagstiftningen besöksförbudethar en nygenom
brottsde-och legitimering brottsskydd individuellt och rumsligt preciseradgenomav en

finition.
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Även från avsåg framförlagen skyddbesöksförbud början attom geom
gångerallt kvinnor flera misshandlats deoch hotats somav en man,som

gång formulering.för vill bryta kontakten med, den generellalla haren en
mångaSannolikt idag besöksförbud riktigtsöker inte överensstämmer som

Ökningenmed det typfall förespeglades lagens infördes. antaletnärsom av
ansökningar besöksförbud har varit betydligt kraftigare ökningenän avom
antalet misstänkta för misshandel bekanta kvinnor inomhus.motpersoner

Tabell Antalet meddelade besöksförbud anmälda brott besöksförbudoch antalet mot
1988-1296, antalet för kvinna inomhusmisstänkta misshandel bekant samtpersoner av
andelen de misshandel 1994. Hela landet.1988-av senare som grovavser

Ar antal meddelade brott förantal antal varav grovanm. personer
besöksförbud besöksförbud för kv.missh. misshandelmisst.mot

1988 62 488 2402-1989 2613 272170 318
1990 396 695 237327 2
1991 373 723 760 2772
1992 761 904 278545 2
1993 719 1180 3 216 322

3381994 515 1461 045 1 3
1995 1 437 2 547
1996 2 2691 718

BRÅ brottmeddelade besöksförbud avs. anmäldaKälla: Rikspolisstyrelsen avs. och
respektive anmälningarl.

ändå berättigande iMycket talar för besöksförbudet institut haratt ettsom
och intemodernt samhälle, där människor har rättigheter individer,ett som

familj, sådana fysisk miss-bara i i fall där direktmedlemmar ävensom en
såvälhandel sådan kvin-inte befaras. rättighet tillkommaEn bör män som

någon för kunna värja sigi behov offentligt stödformär attnor som av av
från påfrestande från dessa föräld-psykiskt andra,kontakter äroavsett om

före arbetskamrater.detta makar, ellervänner t.ex.rar,

förhanteras inomDärmed det problem besöksförbudetär ett att ramen
det har idag. sinbrottsutredningar och har ensidiga utformning Iden nuva-

sociala konflikter,kriminaliseringrande form medför förbudet slags aven
ställerinnebärden sedan fullföljs Deträttsapparaten. attutan att manav
formerallakrav bevisa och vittnaden skyddade anmäla,parten att om

varefter förundersök-betydelselösa tyckas,överträdelser, hur de kanänav
åta-kanske ogillarned, eller domstolenning kanske inte inleds eller läggs

till brottetnågon påföljd hänvisninglet inte utdömer medeller att var
till kontakten. Avenringa, skyddade delviseller till den näruppmuntratatt

upptänkliga medalladen "lydig" och samarbetatskyddade varit sätt
och överträdelserbesöksförbudet skall efterlevasrättsväsendet för att an-

ändå med den andredet uppenbarligen oftamälas och beivras, slutar att
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undgår överträdelser,såväl åtal förrättsliga sanktioner sinaandra omsom
åtal.de inte bara flera brott underutgör ett av

effektivtlångsiktigtdå utformas förHur skulle besöksförbud attett vara
konflik-fördjupademed minimum negativa sidoeffekter i termerett avav

från där tredjesituationdubbla budskap rättsväsendet, ochter, manen -
här förbudstidenframför allt barnen lämnas rättslösa under-

förfarandeCivilrättsligt

på såväl civilrättsligaI de flesta delstater i USA kan besöksförbud utfärdas
fallet kanförrastraffrättsliga Daly 1992. I detgrunder Chaudhurisom

också skilsmässorhandläggerde meddelas s.k. familjedomstolar,av som
trädde ivårdnadsmål. halvår besöksförbudoch Bara innan lagenett om

ömsesidigtkraft i äktenskapsbalkenSverige infördes bestämmelser i om
emeller-härStraffmaximumbesöksförbud i samband med skilsmässa. var

kvar-månads Möjligheten1987/88:l37, 10.tid bara fängelse prop. s.en
behandlas idagstår, äktenskapsbalkenbrott besöksförbud enligtmotmen

besöksförbud.överträdelser förbud enligt lagensätt omsamma som av
dessfram tillgifta under tidenDen gäller dock endast att enpersoner

skilsmässodom vinner laga kraft.

för civil-modellSkilsmässolagstiftningen skulle dock kunna utgöra etten
två individerbesöksförbud. äktenskapsbalken kan ärrättslig Enligt som

min-Finnsdom skilsmässa.skiljas ansöka tingsrättensatt omense om om
minstderåriga betänketidskall dockbarn i äktenskapet omgemensamma

tänkamånader baraförväntas inte övergälla. Under denna tid parternasex
vårdnad,också framtid:sitt barnensbeslut, komma överensutan um-om

förblirframställningskall bo. Om ingen särskild görsoch degänge var
inblandning;vårdnaden och bestäms rättensumgänge utan omgemensam

stånd. oenig-ändå Vidtillvill skiljas skilsmässanbara kommerpartenena
familjerådgiv-ellertill socialtjänstenhet barnen kan vända sigom man

kon-remitteras ditningen för samarbetssamtal, eller presenterarom man
efter inhäm-ändå beslutarflikten för domstolen. inteKan rättenenasman

lämpli-denvadfrån utredertande yttrande socialnämnden, ärsomsomav
lösningen för barnen.gaste

Även strid,eskalerandeoftavårdnads- innebäroch umgängestvister en
inteför barnen,bästkonflikten efter vadallt äravgörs somtrots sommen

skyldig, ochfarlig ellerbesöksförbud,vid mot-är somvemav vem som
offer.definieras oskyldig ochsvarande sätt som

redanalltså innebäraskulle kunnabesöksförbudEn ansökan att manom
ochkontakten,från ömsesidigt avbrytandeföreslogbörjan attett manav
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förhållan-därvidlag också, någon begär det, reglerar vissaparternaom av
den framför också sådantallt beträffande barnens kontakter, t.ex.sommen

bostaden, kaneventuella tillhörigheter ellerrör annatgemensamma som
skäl till oönskade kontakter, eventuella nöd-hursamt attvara man enas om

vändiga kontakter skulle kunna ske.

Överträdelser besöksförbud skulle kunna hanteras inom förvaltnings-av
domstolar vitesföreläggande påföljd.med överträdelse sker iOmsom an-

intrång,slutning såsomtill andra brott, olaga misshandel, olaga hem-hot,
alltsåfridsbrott försvårandeskulle de omständighet, ingetetc. vara en men

brott ändåi sig. Sannolikt har det aldrig någon till fängelse ihänt dömtsatt
år enbart för överträdelse Administrativa beslutbesöksförbud.ett av om

så långvite skulle inte heller bli relativt snabbkräva handläggning, utan en
"reaktion" i de flesta fall skulle kunna medan förbudetutdömas ännusom
gällde, alltsåoch ha möjlighet leda till efterlevnad.skärptatt

civilrättsligt alltså förstärkaEtt besöksförbud skulle relativt "gär-sett
ningsmannens" förhållande minskarättigheter i till "prottsoffret" och rätts-

mångaskulleväsendets kontroll "gärningsmannen". andra sidanAöver av
dem, får lyckats bevisa denidag inte besöksförbud eftersom de intesom

förhållandeändå få till denandres farlighet, kunna stöd rättsväsendet iav
potentiella gärningsmannen.

ensidig föreskrift ellerbesöksförbud inte heller behövaEtt skulle vara en
för avsiktrestriktion. besöksförbud haIngen söker antagligen utan att att

avstå från för förbudetsjälv kontakter med den andre. Om villkoret attvore
skulle utredningdet ömsesidigt- skilsmässaär sätt ensamma som en -

föremålets inte behöva Itidigare brottsbelastning och trakasserier göras.av
likhet medling kunnamed vad fallet med separerande makar skulleär er-
bjudas samarbetssamtal beträffandebeträffande deras relation, ochegen

med bam.umgänge

Ömsesidigt besöksförbud

besöksförbud delade. IIntervjupersonernas ömsesidigtuppfattning varom
räkningtvå besöksförbud för varandrasfall, där faktiskt söktett personer

ändå bådabåda sådant fick de avslagkunde förbudtänka sigparter ett -
med sedvanlig motivering.

besöksförbud.rådet, skulle begärahenne det honM: Jag inte har attvet gettvem som
frågade ansökanaccepterade hennesHon begärde mig. /.../ Polisen jagdet innan om -"Förstår innebär" Nej jag förstod inteSå vad detta"Ja visst" sade jag. sade han: du - ocksåskulle söka det.så tillsammans. Och sadejag jagriktigt, vi läste det attsenupp
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varandra justpolisanmälerMed tanke det inte ovanligt enskildaär attatt
besöksförbud,för beviljasförutsättning fördet betraktas attatt som en

denförvärratskommer harelationen mellansannolikt att snarastparterna
blirdag angående besöksförbud dettameddelasbeslut ävenett av-om-

slag.

ingetha upphörtdet relaterade fallet verkar trakasseriernal trots attovan
också sigkunna tänkabesöksförbud meddelades, skulle att ett en-men man

överenskom-ömsesidigkelt medlingsförfarande hade kunnat leda till en
fallandravarandra. akterna imelse upphöra kontakta Av ettatt att parom

åkla-framgickdär ömsesidigt sökt besöksförbud för varandra attparterna
begärdefalletdetvalt bara bifalla den ansökan. Ipartensatt enagaren ena

leddeprövning, vilketdå besöksförbudden meddelats tingsrättenspart som
Vidbesöksförbudet.fallet överträddestill förbudet hävdes. det andraIatt

skydda-denangåendeförhör den anmäldadetta att sompersonenuppgav
"dubbladärföribland ochbesöksförbudet tagit kontaktdes själv gettav

alltsådärbesöksförbud,fråga ömsesidigtsignaler". kan sig inteMan ettom
haftsådant förbud, skullebåda störrebegärt och meddelats ettparterna

såbestå längeockså angiven tid,efterlevaschanser och parter-att att en av
önskat det.na

sökande där-påföljd denkanbesöksförbudet istället uppfattasNär ensom
intervjupersonbeslut. Enömsesidigtkomma vägra ettemot, att acceptera

besöksförbud, eftersomömsesidigtsade hon skulle ha sigatt motsatt ett
rollnågot spelade ingenK8. Dethon aldrig gjort den andre attontparten

ansåg dethonom, honhon faktiskt ändå tänkt kontakt medinte attta vore
ef-fått besöksförbud,hadeförödmjukande för och orättvist honhenne om

intervju-andraanvändeuttryckssätthon oskyldig. Samma äventersom var
sig själv"boven" ochnågon andretalade dent.ex. somsompersoner, om

"oskyldig" K6.

besöksförbu-funktionsvårigheterna tvetydigaHäri ligger i den somen av
på-respektiveinteraktion,regleringdet har idag, nämligen somav ensom

två el-mellanavtalföljd. Om handlade besegladet enbart parter,ettattom
skullesituationerotrevligaförebygga skrämmande ellerler brott och ettatt

inter-fleraMenproblematiskt.uppfattas mindreömsesidigt beslut avsom
ocksåbesöksförbudetuppfattadevjupersonerna, alla,inte ettän somom

till inteskyldigsigför gjortstraff, skulle denbara utmätas omsomsom
denintegritetskränkningarså åtminstone förkastligabrottsliga, moraliskt av

andreskäl denofta precissökande. detDilemmat mot-ärär att sammaav
intepå dekontakt,intesig besöksförbudet: de attsätter ansermenpropsar

de sökande.trakasserat den

kanske kortupprättelsemoraliskbesöksförbudet sökerDe som genom
kränk-uppfattar detnågot andradensikt inte har partenemot att ensom
ochaggressionerförhållande tillkan upphovning. just dettaMen ennyage
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förstärkt återkommandefixering med uppslitande ochhos den andre, om-
grund förprövningar följd och iblandbeslutet utgöra tra-nysom enav -

anspråkkasserier kon-sökande. När besöksförbudet iden etttas somav
fliktobjekt försvagas.i dess förebyggande effekt paradoxalt lsig kan nog
detta ömsesidigt kanske fungera bättre,avseende skulle besöksförbudett

slåreftersom förutsätter fast trakasserardet inte att vem,man vem som
därför underbara kontakterna mellan varit destruktiv ochutan att parterna

besöksförbudtillperiod helt bör upphöra. Dessutom skulle möjlighetenen
Polisanmälningarandre.lika brottsbelastningen hos denstor, oavsettvara

för drivahot och ofredande skulle inte heller nödvändiga att ge-om vara
besöksförbud.ettnom

skyddadeIdag kan besöksförbud i princip kontrolleras denett parten,av
anmäla denkan välja han själv vill kontakt respektiveeller hon tasom om

rådande skulle inte längreandres kontaktförsök under besöksförbud; Det
sidan förefallermöjligt ömsesidigt. andrabesöksförbudet Avara om vore

åklagaren häva besöks-praktiken. Delsdenna kontroll inte existera i kan
andre, delsförbud kontakt med denden skyddade själv ten-parten tarom

kanåtal straff den andrevarje fall inte leda tillderar ogillas eller iatt om
tillräckligt avvi-visa den inte konsekventskyddade uppträttatt personen

sande.

besöksförbudetReglera barnens iumgänge

ochmellan barnbesöksförbud försämrar kontaktenFör undvikaatt ettatt
indirektför detföräldrar och förvärrar konflikten mellan attparterna, t.ex.

vissaförsvårar uppgörelser skulleekonomiskamed barn ellerumgänge
angående till förbu-kunna knytasöverenskommelser, framför allt barnen,

det.

föreslå kontak-ansåg skulleintervjuperson andra myndigheter aldrigEn att
för-föreligger, vilketbesöksförbudmellan barnen och den andre medanter

de hade förbudet.kännedomutsatte att om

så informerad,då välfrån inteK7: Det ringde socialförvaltningen, väl varen man som
redadå, dom intesocialförvaltningen i sinoch det tycker jag felär taratttur merav

så klara digkan du intedrogberoendet,sina klienter /.../ Ofta har det härom om man
Alltså socialsekreterare,mångaekonomiskt, kan inte det i alla fall. har mansomman en

så Och jagbistånd och här.träffar, ekonomi, eller beviljareller sköter ensom ens
innan.dåligt har hänttycker det för dom inte vadär att vetatt somom

flyttaden andresocialförvaltningen hjälptDet henneupprört attattsom var
"frågat hur jagochockså socialsekreterare ringtefter hanshenne, attmen

för det villebarnen,medställde till den andre hademig umgängesrättatt
han ha".
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Det i ochär för sig rimligt daghem och skolor, omfattas utvid-att som av
gade besöksförbud, får information det. Däremot det problematisktärom

besöksförbudet tolkas absolut hinder alla diskussionerettom motsom om
angelägenheter. l stället borde olika institutionergemensamma man genom

förebygga besöksförbudet skapar konflikter och oklarheter mellanatt nya
Framför allt borde förvissa sigparterna. det fanns godtagbaraattman om

överenskommelser hur eventuellt skall kunnaumgänge genomförasettom
under besöksförbudstiden.

Om kopior beslut meddelade besöksförbud rutinmässigt sändes förav om
information till socialnämnden i de kommuner där bosatta, i deärparterna
fall de har barn, skulle socialnämnden i den kommun därgemensamma
barnen bosatta åläggaskunna vid biståär behov vid barnensatt parterna

falll de umgängesfråganumgänge. olöst fråganskall kunnaär diskuteras
under besöksförbudstiden handläggare utsedd för förmedlaattgenom en
sådana kontakter. Sannolikt mångaskulle överträdelser besöksförbudav
kunna förebyggas sådana frågor kunde riktas till kontaktperson vidom en
socialförvaltningen i stället för till den skyddade. I gengäld bör den skyd-
dade upplysas telefonsamtal från sådanparten kontaktpersonatt ettom en
under inga omständigheter skall uppfattas överträdelse besöks-som en av
förbudet.

skullelocksåMan kunna tänka sig socialnämnden i den kommun där deatt
barnen vistades fick i uppdrag "god bådaman" ditgemensamma att utse en

kunde frågorvända sig med rörande medparter bamen.umgänge

Juridisk upplysning till enskilda

Målsägandebiträden sällsynta i rättssalarnaär ännu och möjligen-
grund sitt yrke advokater starkt inriktade rättegången och dessav som -
utfall. De förordnas dessutom mestadels först åtal väckts, och offer förnär
brott mindre allvarliga har inte sådanatill biträden. Deträtt ärsom anses
alltså något motsägelsefullt målsägandebiträdetförväntar attom man som
institution skall kunna för information och personligt stöd tillsvara
brottsoffer i allmänhet. I praktiken fick intervjupersonerna information om
lagstiftning åtgärderoch rättsliga framför allt polisen, ochgenom person-
ligt stöd förutom och anhöriga framförvänner allt brottsof-av genom- -ferjourerna.

Som offer för brott, föreller integritetskränkande handlingar, som man
kanske inte de brott, kan behövautgör hjälp och inforrna-vetens om man
tion innanäven polisanmälan. rådgivningenOmgör leder tillman atten en
polisanmälan kan det betyda dengörs, enskilde bättre förbereddäratt
vad det innebär. I andra fall kanske polisanmälan visar sig onödig elleren
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inadekvat varför hänvisning till andra samhällsinstitutioner, såsom fa-en
miljerådgivning, socialtjänst eller ideella organisationer kunde vara mer
fruktbar.

I USA det vanligt brottsofferär och de söker besöksförbud kanatt som
byråervända sig till juridiska för kostnadsfri eller subventionerad informa-

tion och hjälp ansökningarupprätta besöksförbud. kanDessaatt t.ex. om
offentligt finansierade och/eller ideellt bemannade se Emersonvara t.ex.

1996; Chaudhury Daly 1994. Fördelen jämfört med det svenska syste-
den enskilde påär billigt obyråkratisktoch fåkan in-met att korrektsättett

formation och juridisk hjälp innan han eller hon blivitäven indragen i en
brottsutredning, sådanaoch i fall målsägandebiträdendäräven inte kan
förordnas.

Flera intervjupersoner kände behov information inte baraett stort av om
rättigheter, möjligheter och skyldigheter, också konkreta de-utanegna om

taljer i anslutning till förundersökningar rättegångar,och de visste intemen
de skulle frågor.vända sig med sina Ofta tvingades de ringa tillvart runt

polisen, åklagarmyndigheten och tingsrätten måsteoch ibland de ringa fle-
gånger innan de fick någonkontakt med ansåg sig kunna och viljara som

på frågorderas så"och måste förklara och förklara gåoch ige-svara man
och gång"berätta, varje K7.nom

intervjupersonEn ansåg det hade underlättat informationen och kontak-att
med myndigheterna åtminstone fler inom myndig-ten om personer samma

het hjälpligt insatta åtminstonei ärendet, eller kunde besvara allmännavar
frågor.

Kl: fler hade lite bakgrundsinformation så dom kanske kundeatt detatt svara
enklaste i såalla fall länge, frågorna dyker oftastFör har inte sånär märk-upp. man
värdiga frågor, dom kanske blir för mig /.../ därför sitter medstora attmen nog man
kanske krångligalite sånt.och litepapper

Obehaget flera beskrev vittnesmålinför och efter i handlade irättensom
utsträckning otydliga förväntningar och de oförbereddastor attom om var

rutiner och ritualer och osäkra sin och övriga aktörers roller.egen
Denna bristande förberedelse beskrevs måls-somliga haftäven av som
ägandebiträden förordnade för sig. Här förefaller vittnesstöd möj-vara en
lighet använda, inte bara för klara väntetiden före denatt rätte-att egna
gången, också för få påreda lite generellt de "ritualer"utan att om som en
rättegång till del formasstor av.

Även målsägandebiträden skulle kunna fylla funktion för sinastörreom en
klienter vad information och förberedelse rättegångarinför kommeravser
problemen kvarstå för alla dem inte berättigade stöd i dennaäratt som
form. En möjlighet tillgodose allmänhetens behov information ochatt av
förklaringar före och under brottsutredning och rättsprocess atten en vore
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ochförordna i tingshuset,exempelvis kunde sitta"konsulent", somen som
såvälinformationskulle kostnadsfri rådgivning ochtillgänglig för ge-vara

skulle bemannastelefon. tjänstpersonliga besök Denna avnom som per
skullenågon också möjligeneventuellt socialt skoladjuridiskt och person;

emeller-förutsättningtingsnotarie funktion. viktigkunna ha denna En ären
fåförtid både mottagning,finns möjlighet till personligdet attt.ex.att

ocksåtelefonkontakthjälp tillformulera skrivelser, ochtyda eller utan-att
för ordinarie kontorstid, kväll i veckan.t.ex. en

fåockså kunnasådan rådgivningsverksamhet skulleEn konsulent- eller an-
ledabesöksförbud. skulle kunnainformation Detför i ärenden rörsomsvar
ock-lagområdena, till vilkentill inom de relevantaexpertis utveckladesatt

söker be-Påfallande många demså familje- och socialrätten hör. av som
vårdnad ellerpågående konfliktsöksförbud har barnens ännu van-en om -

och moti-mellankonfliktenligare och ibland verkarumgänge, parterna-
konsu-handla detta. Enbesöksförbud första handtill ansökan i omven om

lösamöjligheterpå alternativalent insatt i familjerätt skulle kunna visa att
därkunnaform medlingproblemen. I andra fall bör prövas, parternaen av

giltigtkonstruerasjälva försökeri tredje, neutral ettnärvaro personav en
detmöjlighettredjeformer kontakt dem emellan. En äravtal för attom

till vidåterkommade skulle kunnaförordnas förgod parterna,en man som
oenigheter.nya
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brottsskadeersättningfrågorNågraDepartementspromemorian om
1997:Ds 45

Ju96-3325

fram iläggssynpunkter de förslagföljandeUtredningen har som
promemorian.

i arbetetför skada har uppkommitErsättning som

promemorian,ii den bedömningUtredningen instämmer görssom
intetills vidarei arbetetbrottsskador har uppkommitnämligen att som

tillämpningsområde.från brottsskadelagensskall undantas

kommerframtiden intei arbetet ifall brottsskadorFör det attatt
framhålla detsärskiltbrottsskadelagen vill utredningenomfattas attav

underlåterarbetsgivareför det fallmåste undantag attgöras att en
brottsoffrensförförsäkring. Dettecknafullgöra sin skyldighet äratt
skadelidandeså denutformassådant undantagdel väsentligt attatt ett

försumlighet.arbetsgivarensinte drabbas av
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Jämkning brottsskadeersättningav

brottsskadeer-uppfattningen det vid jämkningUtredningen delar att av
medvållanderegler,skadeståndslagensutgå frånsättning naturligtär att

jämkamöjligtkriminalpolitiska skäl bördet bl.a. attatt varamen av
följer devadutsträckningbrottsskadeersättningen i änstörre som av

någonutredningen intereglerna. Således harskadeståndsrättsliga
få skeför jämkning skallsärskilda skälerinran kravet attmot att

skälighetsrekvisit.allmäntbort och medersätts etttas

ärenden brottsskadeersättningPrövning av om

RolfavgjortEuropadomstolenharpromemorian publiceradesSedan
23196/94, 46.måljuli 1997 iSverige, dom den 1Gustafsson mot p.

rättighetcivilutgjordebrottsskadeersättningenfannDomstolen att en
tillämplig.därförEuropakonventionenioch artikel 6.1att var
dåvarandetill denmed hänsynGustafssonDomstolen farm vidare att

ochnämndenförfarandet isammansättning,Brottsskadenämndens
domstolprövad irättighetfått sin civilamotiveringen i dess beslut

överklagande.någon tillinteartikel 6.1 rättgaranterarsamt att

brottsskadeersättningsärendenordning för prövningDen somav
attBrottsoffermyndighetenspromemorian och innebärföreslås i som

tillfredsställa Europa-tordetillvaratasorganisation och kompetens
domstolsprövning.domstolens krav

Ansökningsiid

fallflestaansökningstiden i deden föreslagnaUtredningen timer att
ansökansinin medtid kommamöjligheter iökar brottsoffrets rättatt

innebärregleringensamtidigtbrottsskadeersättning attsomom
avvisasskallansökanprövningBrottsofferrnyndighetens av om en

motsägel-dock någotresurskrävande. Detblir mindreförenklas och är
inte hardå brotteträknas fallfall i 14 §sefullt bland övrigaatt

författningskommentaren,idetsamtidigtpolisanmälts s.angessom
tid-paragrafen angivnafrån de iräknasansökningstiden77, att

två år från detpolisanmälan attpunkterna ängörsäven senareom
bristen kanInnebördenbegicks."brottet att reparerassynes vara

förlängs tydligeninleds,förundersökningOmpolisanmälan.genom en
uttryckas tydligare.bör kunnaansökningstiden. Detta
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brottsoffretspromemorieförslaget det skärnackdel medEn är att av
harfall då brottet intei detmöjligheter ansöka ersättningatt om

preskriptions-tioårsperioden, den allmännaföre utgångenupptäckts av
påpekasbörför ansökningstiden. Detvilkentiden, är gräns attyttersta

preskriberasbrott intefordringar i anledningskadeståndsrättsliga av
inte fråganför åtalspreskription,före utgången tiden om ansvaromav

preskriptionstidenRegeln innebäravgjorts dessförinnan.för brottet att
tiobetydligt längrebliskadeståndsrättsliga fordringar kan änför vissa

förarbetenapreskriptionsregel enligtmed särskildaår. Syftet denna är
skall haåsamkats skadaharf. den1979/80: l 19 94prop. att soms.

påföljd kanstraffrättsligsåskadestånd längemöjlighet begäraatt
inteuppfattning bör detutredningens övervägasådömas. Enligt om

princip bordebrottsskadeersättning ipreskriptionstiden för vara
medminstgrund brott, detta ickeskadeståndviddensamma avsom

sexuellapreskriptionstiden förden utsträckta övergrepptanke mot
vi enligtföljdnaturligsig ocksåsådan regelbarn. En attter avsom en

Europakonventionenartikel i6.1Europadomstolens tolkning av
civil rättighet.brottsskadeersättningbetraktamåste ensomnumera

harpå detkan sättfrån sådan görasUndantag gränsyttersta somen
inletts.förundersökning harelleråtal väcktsför fall då harföreslagits

fall liksomiväljs, bör detinteföreslagna lösningenOm den vartnu
möjligtdetventil prövafinnasenligt gällande gör atträtt ensomen

promemorian innebäriFörslagetförhar kommit inansökan sent.som
Brottsofferrnyndig-förfarande förresurssnåltochvisserligen enkeltett

Som detkommit in föransökan sägsprövninghetens sent.av om en
brottsskadeersättning enligtansökningarpromemorian kommeri om

rättsligagrund denförkommaförslaget inte längre sentatt av
enligtheller börtiden.dragit Intehar ut pro-manprocessen

på grundförinbefara ansökningar kommermemorian attsentatt av
sjukdom.till följdansökahar varit förhindradden skadelidande att av

problemetBrottsoffermyndighetenpromemorian vidareEnligt attantar
eftersomminska alltansökningar kommerinkomnamed för attsent

förkändblirbrottsskadeersättningerhållamöjligheten att mer
allmänheten.

ansökningarinkomnaantalet förtyder dettaSammantaget sentatt
torde iantal. Detuppgå till någotochminska inte störrekommer att

barnpåsexuellafall därsig övergrepphuvudsak komma röraatt om
utgång.preskriptionstidenstioårigaefter denuppdagats förräninte har

brottsskadeersättningfrån tilluteslutassådana fall skulleAtt rätt vore
Brottsoffermyndighetenfå fallsåledes i relativtblirstötande. Det som

försärskilda skälföreliggerdetnågon prövning attbehöver göra om
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för Utredningenansökning har inkommitta sent. menarupp en som
förslag innebär inte detde fördelar promemorians uppvägeratt som

i vissaförhållande skadelidande kan bli ersättningatt utanen
därför ventil förundantagsfall. Utredningen denatt somanser

kannärvarande finns i brottsskadelagen ansökan prövas ävenattom en
skallsärskilda skälför det föreliggerden har inkommit sentom om

behållas.

ikraftträdandeförslagen ochkonsekvenser6 och Ekonomiska av

ochpromemorianserinranUtredningen har ingen mot resonemang
förslag i dessa delar.

Bishoputredaren Karinden särskildaDetta yttrande har beslutats av
sekreterare,Utredningensefter samråd med utredningens experter.

Karin Jungerfelt, har varit föredragande.

Karin Bishop
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Moberg,Stajfanförbundsjuristenupprättadpromemoria ärDenna av
utredningeniexpert

personskadavidbrottsofferFörsäkringar för

utvecklingBakgrund och

överfallsskyda i1960-taletinfördeFörsäkringsbranschen ett
personskadaförför deavsnitt 2hemförsäkringen utsatts genomsom

denkorneller ersättaokändskadevållaren attdärbrott och var
överfalls-underErsättningförsäkringstagaren.åsamkatsskada som

skadevållarenutgårvillahemförsäkringen närochi hem-skyddet
gällerFörsäkringsskyddersättningsskyldighet.sinsigundandrar om

uppsåtligen.begåttsgärningen
arbetsutöv-underdrabbaröverfallsskada,Eftersom personensom

Trygghets-TFAsådana skadoromfattasarbetsskadaning, är aven
inomdärförharArbetsmarknadensarbetsskada. parterförförsäkring

beslutatavsnitt 3försäkring attkollektivavtalsgrundadförramen
ochfärd tillunderarbetstid ochunderska finnasförsäkringsskydd

från arbetet.
innehålleravsnitt 4 ettreseförsäkringarochföretags-Vissa

tecknasellerinkluderat separat.vilket antingenöverfallsskydd, är
försäkringerbjudabörjatförsäkringsbolagenär harUnder senare

dvs.överfallsskada,ochrånefteravsnitt 5behandlingskostnaderför
psykolog,konsultationavseendekostnaderförutbetalasersättning av

försäkringarresekostnader. Dessaförenadedärmedsamtalsterapi och
tillföretagsförsäkringar,till vissaanslutningiblanderbjuds annat

försäk-kallasPopulärtbankförsäkring.ochbutiksförsäkringexempel
"krisförsäkring.ringen

iingår ävenbehandlingskostnaderFörsäkringsskydd för numera
för-dennaGenomavsnitt 6.gruppolycksfallsförsákringarvissa

behandlingskost-försäkringsskydd förmångaerhållersäkringsform ett
nader.

AP-kalladnedanAnsvarsförsäkringensPersonskadenämndInom -
blanduttalanden annatauktoritativaavsnitt 7nämnden görs om-
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bedömning ersättning under försäkringsbolagens Överfallsskydd.av
Något befrämjar enhetlig praxis vad gäller bedömning skadorsom av
och ersättning till brottsoffer. AP-nämnden har välpraxisen som

medstämmer Brottsofferrnyndighetensöverens praxis.
Det förekommer viss utbildning brottsoffers situationom m.m.

inom försäkringsbranschen avsnitt 8.

Överfallsskydd2. i hem- villahemförsäkringoch

Överfallsskydd föringår inärvarande samtliga hem- och villahem-
försäkringar säljs på den svenska marknaden. Detta innebär attsom
de allra flesta boende i Sverige har Överfallsskydd. Hem- ochett
villahemförsäkring innehas ungefär 95 de svenskaprocentav av
hushållen, enligt beräkningar SCB avseende åren 1992/93.av
Försäkringsförbundet har konstaterat mellan åren 1993 och 1996att
har det tillkommit 700 hem-115 och villahemförsäkringar.

I uppskattningar gjorts Försäkringsförbundet pågrundatsom av
upplysningar från försäkringsbolagenskilda utbetalades under 1995
omkring 50 miljoner kronor i ersättning i 3000 ärenden underca

Överfallsskydd i hem- och villahemförsäkringar. Medel-momentet
skadeersättningen ligger således 16 000 kronor. Uppskattnings-ca
vis skedde 50 stycken skadeutbetalningar på belopp överstigandeca
100 000 kronor.

Härunder följer jämförelse under 1996 gällande villkor fören av
Överfallsskydd i tolv svenska försäkringsbolags hemförsäkringar
Allianz, Ansvar, DIAL, Folksam, Holmia, Lita, Länsförsäkringar,
Skandia, Sockenbolagen, Svenska Brand, och WASA.Trygg-Hansa

det följandeI beskrivs enskilda villkor. Inom hurparentes anges
många de tolv bolagen i likalydande ellerharstort ettav som
motsvarande villkor.

Det bör bolagen olikastundom använder sig litepoängteras att av
skrivningar i sina villkor. Men allt döma så omfattningenattav synes

densamma. delEn bolag försöker dessutom på olika sättattvara
tydliggöra villkoren med ytterligare kan givetvis påverkaDettatext.

villkors omfattning.ett
I den mån villkor med omfattning tillanvänds i anslutningannan -

de standardiserade detta i den mån lägreIomnämns texten.mer en-
siffra tolv 12 visar detta något eller några bolag saknarän attanges,

motsvarande villkor.ett
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förÖverfallsskyddet gällerVad

ochprivatperson,såsomförsäkringstagarengäller förFörsäkringena
för-ellertjänsteutövningochmed yrkes-sambandinte i annan

bolagvärvsverksamhet. 12

misshandelförförsäkringstagaren utsättsgällerFörsäkringenb om
då denFörsäkringsbolaget ersättervåld.uppsåtligtoch person-annat

bolagEtt11skadeståndslagen.enligttillharskada rättmansom
skadeståndsla-enligtersättningsbarinträffatskada ärnärersätter som

uppsåtligtfrågaskadetställer kravbolagFyra att omvaragen.
våld.fysiskt

för-tillanhörigföljdtillpersonskada attbolagTvåc ersätter av
införtharbolagYtterligaredödats.uppsåtligen ettsäkringstagaren

dödats.dråpellermordanhörigliknandeersättning sätt när genom
ochförbolagetsistnämndabeträffande detutgårErsättning sorg

kr.000till 25dock begränsatsaknad,

skadeda-frånbetalaskallgärningsmannenersättningd Ränta som
9försäkringen.inteersättstum genom

förgällerförsäkringen inteII. Vad

ellersönmmedelalkohol,påverkanunderskadasOma avman
dettavisaskanintesåvida det attskadan,medelnarkotiska ersätts

dockharbolagTvå12skadan.betydelse försaknadeförhållande
sömnmedel.förundantag

siganledningÖverfallsskyddet skälig utsattintegäller när utanb man
vidregeldennaintetillämparbolag12 Ettskadas.för risk att

tvång.sexuelltellervåldtäkt annat

uppsåtligmedsambandÖverfallsskyddet harskadangäller intec om
eller högredagsbottillledakanförsäkringstagarengärning somav

fängelse.tillledakunnaskagärningenbolagstraff. ll Ett attanger
svensk lagenligttillersättninginskränkerbolagNågra ansvar

frågaskalldetrekvisitetmedräcker enomdet attoch/eller varaatt
gärning.straffbar

försäkring-Överfallsskyddet omfattasmellan demgällerd avsom
medkombinationiellerenkomuttryckerbolagAndra8en.
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ovanstående överfallsskyddet inte omfattar dem sammanbor.att som
6 Ett bolag inskränker villkoret till överfallsskyddet inte omfattaratt
närstående make, sambo, föräldrar, barn ellert.ex.personer,
syskon. En ytterligare variant överfallsskyddet inte omfattarär att
händelser mellan den skadelidande och försäkradannan person.

Överfallsskyddete subsidiärt till arbetsskadeförsäkringenär och lagen
statligt personskadeskydd. 4 Ett bolag har villkor endastettom som

omfattar subsidaritet till arbetsskadeförsäkring.

f Försäkringens begränsas vid varje skada till visst angivetansvar
belopp. Begränsningen gäller fler dem omfattasäven om av som av
försäkringen berörda skadan. 8är av

III. Vad försäkringstagaren skall iaktta skada intrajfarom

Skadelidandea skall visa han berättigad till skadestånd ochäratt att
den skyldig skadeståndär kan betala eller okänd.äratt utgesom
12 Något bolag ställer krav på polisanmälan skall göras,att annat
bolag på dom eller slutförd polisutredningatt presenteras.

b Försäkringsbolagen kan ställa krav på gärningsmannen skallatt
inför domstol den skadelidande. fallstämmas I dessa ersätterav

bolaget rättegångskostnaderna. 11
,

IV. Ersättning

Överfallsskyddetsa maximala ersättning varierar mellan de tolv
Åttabolagen från 375 000 kronor till kronor basbelopp.544 500 15

försäkringsbolag har lagt sig på nivån kronor. bolag500 000 Ett har
vid tecknande s.k. allriskförsäkring höjt ersättningstaket tillav
700 000 kronor.

b Om domstolen på grund medgivande eller anledningav av annan
utdömer högre belopp praxis enligt skadeståndslagen,än ersätter
försäkringsbolaget högst det belopp skulle utdömts enligt reglernasom
i skadeståndslagen. 4

c Om domstol jämkar åtar fullersättning sig bolaget skades-att ge
tåndsersättning. 2
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tillsubsidiärtöverfallsskyddet ärersättningd bolagEtt att uranger
försäkringsersättning.annan

omfattningGeografisk

omfattninggeografiskhar likaförsäkringsbolagenflestaDe av
skadoromfattarhemförsäkringenvilket innebärvillkoren, somatt

vidinträffar över-skadorochNordeninominträffar resasom
skydddettafrånavvikerbolagTvåvärlden.i övrigadagarstigande 45

inträffarskadoromfattarendasthemförsäkringsvillkor somattgenom
får hosNordenutanförFörsäkringsskydd förNorden.inom resor

tecknasbolagtvâdessa separat.
konstateraskan detomfattningen attgeografiskagäller denVad det

såvälgällerdetskydd vadharhemförsäkringstagare ett gotten
falldeutomlands. Ivistelserättsskydd vidöverfallsskydd ensom

såNorden,utanförtid 45 dagarlängreska vistas änförsäkringstagare
hemförsäkringenutanförförsäkringsskyddsärskiltskaffa sigdennebör

Sverige.i

SammanfattningVI.

försäkringsbolagensangåendebeskrivitsvadbakgrundMot ovanav
snarliktrelativtöverfallsskyddet ärkan detöverfallsskydd attnoteras

försäkringen äromfångethuvudsakligaSyftet och detbolagen.hos av
preciserapåarbetelagtdock attharVissa bolagdetsamma. ner mer

skadereg-inför vidställaskommakanfrågeställningar att enmansom
lering.

innehållervillkorenkonstaterassamtidigtEmellertid kan det att en
kanskadaochinnebärakandetaljeri attskillnaderdel sammaensom
Dettillämpas.villkorbolagsvilketberoendeutgångfå olika som

iolikhetermindreytterligaregivetvis finnsdetanmärkasbör att
formuleringar.villkorensisåsom nämntsinte minstvillkoren ovan- dettaiskillnaderdessaanalyseralångtfördock attDet attvore

sammanhang.

överfallsskydd försäkringarkollektivavtalsgrundadei3.

företagare000200 utanoch cirkaanställdamiljoner3Mer egnaän
arbetsskadaförTrygghetsförsäkringTFA somomfattasanställda av
AMF-trygghets-AgareAMF-trygghetsförsäkring.administreras avav
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försäkring arbetsmarknadensär SAF, LO och PTK. För-parter
säkringen omfattar de anställda inom de privata och kooperativa
områdena avseende TFA anställda inom kommuner ochsamt
landsting avseende TFA-KL. AMF-trygghetsförsäkring administrerar

skaderegleringen föräven liknande avtal på det statliga områdetett
Statens personskadeavtaLbenämnt PSA omfattande 250 000ca
anställda. Nedan beskrivs överfallsskyddet med utgångspunkt i TFA,

med beskrivning avvikelser finns i TFA-KL och PSA.men av som
försäkringsvillkorenI utarbetas arbetsmarknadens partersom av-

finns inte några bestämmelser särskilt reglerar överfallsskador.som-
Blir för brott i arbetet detta i försäkringsvillkorensärutsattman
mening jämställa med olycksfall i arbetet. Inträffar överfall påatt ett

till eller från arbetet,väg betraktas det s.k. färdskada ochsom en
omfattas också försäkringen.av

Ersättning för sveda och värk lämnas vid arbetsoförmåga varatsom
30 dagar. Ersättning länmasän dock alltid svedan och värkenmer om

grund skadans varit svår. Skadeståndsrättsliga regler liggerartav
till förgrund beräkning ersättningen. För psykiska skador iav
samband med brott, rån, lämnas ersättning för individuelltt.ex. en
beräknad läkningstid. Sådan ersättning utgår skadan inteäven om
medfört sjukskrivning. Kränkningsersättning omfattas inte TFA.av

För kommun- och landstingsomrâdet finns särskild bestämmelseen
för skada uppkommer våld eller misshandel och medförsom genom
sjukskrivning minst åtta dagar. dessa fall förI lämnas ersättning
inkomstförlust enligt skadeståndsrättsliga regler någon föroch självrisk
kostnader tillämpas inte. Det behöver inte alltid frågavara om en
skada brott. Våldet kan ha förvirrad patient.utövatsgenom av en
Särreglerna för våld/misshandel finns inte i själva villkoren, TFA-KL,

förhandlingsprotokolli mellan arbetsmarknadensutan parter.
PSA har regler för ersättning vid våld/misshandelsamma som

TFA-KL. Dock med den skillnaden det inte finns något påkravatt
minsta sjukskrivningstid.

Från och 1988med har AMF-trygghetsförsäkring systematiserat
information alla arbetsskador omfattas de försäkringarom som av man
administerar och leder till minst 30 sjukskrivningdagars eller därsom
den skadade får bestående Vid mottagande skadeanmälanmen. av en
kodas händelseförloppet vid skadetilltället. Händelseförloppet beskrivs
med på förhand bestämda verb och substantiv för aktivitet vad den
skadade sysslat med direkt före olycksfallet, mekanism hur olycks-
fallet utlöstes och kontakt vad skadat sig på.man

informationDen nedan skadeuppgifterpresenterassom avser
rörande år 1995, anmält till och med december 1996.

Ett typiskt händelseförlopp för sittskada kan iatten vara man
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liknande.rån ellerförellerfrån någonvåldför utsattblirarbete utsatt
timereller djurfrånVåldmekanismverbetpå manSer personman

yrkesgrupperna ärvanligasteDekodning.dennamedskador576
58,försäljare61,banktjänstemänskador,76postkassörer

ochoch buss-väktare 2526,husdjursskötare55,polispersonal
representerade.yrkesgrupper81Totalt finns18.personbilsförare

reaktionfysiskellerPsykiskkontaktverbettittaVäljer attman
postkassöreryrkesgruppernavanligastedeHärskador.407 ärfinns

banktjän-53,försäljare54,motorvagnsförarelok- ochskador,79
ochkonduktörs-järnvägspersonal i25,polispersonal38,stemän
tillhärkanNoteras13.väktare attoch22 synsstationstjänst

hopparnågondärtåg ochkörtunnelbaneföraretåg- ochexempel som
beskrivnatidigarei denmedfinnsintevilkaframför tåget,

gruppen.
264finnsskjutvapenrån ellerkontaktsubstantivetväljerOm man
37försäljare72,banktjänstemänskador,76Postkassörerskador.

övning.medsambandioftaskadasVärnpliktiga30.värnpliktigaoch
måstesiffrordessatolkningvidanmärkas varamanbörDet att av

banktjänstemän,postkassörer,t.ex.vissamedveten att grupperom
skadeorsa-förregisterasväktareochpolispersonal sammaförsäljare,

olikadeihopläggaintesåledeskanMansökbegrepp.olikaker i tre
allvarligaendastihågkommaockså viktigt attDettalen. är att

börDet även attredovisning. noterasmed i dennaolycksfall finns
30bedömningfår motsvararför rån somutsatts ensompersoner

kortare.frånvarotiden ärfaktiskadenfrånvaro ävendagars om

reseförsäkringarÖverfallsskydd ochföretagsförsäkringi4.

Iställetöverfallsskydd.hemförsäkringensintegällerarbetstidUnder
kollekti-överfallförsäkrade gentemotarbetstagare genomflestadeär

ovan.TFA seexempeltillförsäkringar,vavtalsgrundade
överfallsför-emellertid ävenfinnsmarknadensvenskadenPå

överfallsskydd kanSådantföretagsförsäkring.inkluderade isäkringar
företagsgrupperför vissapaketförsäkringarblandiåterfinnas annat

VillkorenBankförsäkring. motsvararochiAffärsförsäkringt.ex.
hemför-överfallsskydd iunderfinns momentetvillkordei stort som
omfattarförsäkringenskillnadenmed2,punkt attsesäkringen

lokaler.bankensaffärens,försäkringstagarenssker iöverfall som
överfallsförsäkringteckna ensomfinnsMöjlighet även att

Även villkor ärdessaföretagsförsäkring.tilltilläggsförsäkring annan
hemförsäkringen.iöverfallsskyddetmedidentiskai settstort

tjänsteresor.avseendeÖverfallsförsäkring försäkringiingår även
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Vad gäller utlandsplacerad personal ingår överfallsskydd regel isom
sådan personals hemförsäkring.

5. Behandlingskostnadsförsäkring företagsförsäkringi

Behandlingskostnadsförsäkring, också kallas krisförsäkring ellersom
brottsofferförsäkring kan tecknas tilläggsförsäkring tillsom en annan
företagsförsäkring. För vissa företagsförsäkringar ingår behandlings-
kostnadsförsäkring i paketlösning. Detta gäller framför allt ien
försäkringar för viss verksamhet där anställda i högre förgrad utsätts
överfall affärer, banker, taxi och bevakningsföretag.t.ex.

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes anställda.
Försäkringen kostnaderersätter kan uppstå till följd överfallsom av
där den skadelidande har behov behandling psykolog ellerav av annan
form samtalsterapi för bearbeta den inträffade händelsen.attav
Ersättning utgår således för kostnaderna för behandlingen och
resekostnader förknippade därmed. I regel nämnda konsultationsynes

begränsad till tio behandlingstillfällen.vara
Behandlingskostnadsförsäkring innehåller vissa undantag vilka i

med de undantagöverensstämmer gäller för överfallsskyddetstort som

6. Behandlingskostnadsförsäkring i gruppolycksfallsförsäkring

Sedan några år inkluderas i vissa gruppolycksfallsförsäkringar
ersättning för behandlingskostnader till följd försäkringstagarenattav
drabbats psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan kan bland haannatav
sin grund i ersättningsbar olycksfallsskada, anhörigs död,nära
överfall, hot, rån, våldtäkt polisanmälts ofrivilligoch arbetslöshetsom

månader.varatsom sex
Behandlingen i regel begränsad till tio behandlingstillfällen ochär

ska godkänd i förväg försäkringsbolaget. Något bolag hjälpervara av
via uppbyggt kontaktnät i landet till finnamed lämplig psykolog iatt
den drabbades närområde. kontaktnät kallas förDetta Kriscentrum.

Försäkringen tillämplig på tillfogatsskadorär som annanav
familjemedlem. Försäkringen gäller endast för den försäkrade i dennes
egenskap privatperson.som

Genom försäkring för behandlingskostnader inkluderat iäratt
gruppolycksfallsförsäkringar, så har skyddet spridning.storen



60910Bilaga1998:40SOU

AP-nänmdenPersonskadenämndAnsvarsförsäkringens7.

till1947 och harPersonskadenämnd inrättadesAnsvarsförsäkringens
påpersonskadereglering,skäligenhetlig ochuppgift verka föratt

för-övrigaochansvarsförsäkringgrund, inomskadeståndsrättslig
Trafikskadenämnden.jämförtrafikförsäkringsäkringar utgörsom

Försäkringsförbund.Sverigesför nämndenHuvudman är
Allianz,nämnden;tillnärvarande anslutnaförFöljande bolag är

Försäkringsaktiebo-EuropeiskaCommercial Union,Atlantica,Ansvar,
Holmia,Guardian-försäkring,Accident,Generallaget, Folksam,

SockenbolagensSkandia,Phoenix Assurance,Länsförsäkringsbolagen,
WASA,Brand, Trygg-Hansa,SvenskaFörsäkringsaktiebolag,

Zürich.Sverige, ochStorebrand
ärendenhänskjutanämndenskall tillbolagenanslutnaDe an-

gående:

ochkostnaderochlyteinkomstförlust,ersättning för samtmen-
minstuppgår tillinvaliditetsgradenmedicinskadå denolägenheter

basbelopphalvtuppgå till minstberäknas10% eller förlusten ett

underhållförlustersättning för av-

inkomstförlustskadeståndslagen§kap 5omprövning enligt 5 av-
engångsbeloppellerlivräntaunderhåll i formeller av

personskadeersättningfrågaskall också iyttrandeNämndens omannan
det.begärskadelidandedeninhämtas om

ochlägstordförandeviceordförande,bestårNämnden samt sexav
skallordförandenoch viceOrdförandenledamöter.högst elva andra

övrigaförsäkringsbolag. Deanställda ilagkunniga och får varavara
personskadereglering.erfarenhetingåendeskall haledamöterna av

Bolagettill bolaget.yttrandenrekommenderandeNämnden avger
skadelidandedenmedöverenskommelseträffarskall somom man

Försäkrings-nämnden härom.beslut underrättanämndensavviker från
undantagslöst.iyttrandennämndens sättföljer dockbolagen stort

ersättningangåendeärenden400-500behandlar årligenNämnden
med blandöverfallsskyddetcirka 80personskadai vid avservarav

kränkningsersättning.annat
överfall initierasgällerdetnämndeniärenden närDe tas uppsom

Överstiger % måste10invaliditetsgradenskadade.denregel avsom
Domstolar harför prövning.nämndentillanmäla ärendebolagen ett

stundomförekommerprövning. Det atterhålla nämndensäven rätt att
ärenden.dennautlåtande inämndensockså begärdomstolar typ av
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Nämndens praxis i kränkningsfallen i överensstämmandeär stort
med de ersättningsnivåer tillämpas Brottsoffermyndigheten.vidsom

Ett urval nämndens avgöranden publiceras rättsfallssamlingeniav
Rättsfall Försäkring och Skadestånd sammanställsRFS. Dessutom
och halvårsvis samtliga ärenden dels kränkningavseendeutges genom
brott och dels sveda och värkersättning till närstående till den som

för brott.utsatts

8. brottsoffers försäkrings-Utbildning situation inomom m.m.
branschen

Utbildning kring brottsoffer kan aktualiseras framför allt två sätt.
tillDet information till brottsoffret och det andra informationär ärena

den personal på försäkringsbolaget kommer i kontakt med brotts-som
offret.

inledningsvis konstate-Vad gäller kontakterna med brottsoffret bör
skadelidandeförsäkringsbolagen oftast kommer i kontakt medattras

brottsoffer i skede efter det bl.a. polis och sjukvård redan harett att
ovanligt det går avsevärd tidvarit i kontakt med denne. Det inteär att

försäkringsbolaget. Behovinnan skadeanmälan inkommer till aven
brottsofferfrågor till den skadelidandeallmän information kringmer

för-informationdärmed oftast passerad. Mer givetär är att om
säkringen sådan meddelas.som

Brottsoffers försäkringsbolag oftast föranlettkontakt med ärett av
Härvidöverfallsskyddet.avsikt yrka ersättning det s.k.atten ur

Personska-regleras skadeanmälan i regel personskadereglerare.av en
medskadelidandedereglerare har erfarenhet hanterastor attav

utbildning har dessapersonskador. Någon beteendevetenskaplig
grundutbild-bolagenssällan, då sådan kunskap inte ingår ipersoner

överfallsskyd-självfallet gedigen kunskapning. Däremot har de omen
övergripandesådant sällan i samband meddet och harsom

medkontaktvidareutbildning för personskadereglerare kommit i
skallföreläsare beteendevetenskapliga bl.a. hurmed teman, man

förhålla kris.sig igentemot personer
fåtalöverfallsskyddsärendenVissa bolag har valt samla ettatt

någothandläggare. Härigenom erhåller dessa störrepersoner en
brottsoffer.erfarenhet vad gäller hantering justav

försäkringsbolagsådan hos respektiveVad gäller utbildning sker
IFU.för försäkringsutbildningeller via Institutetgemensamt

genomfört1997Beträffande så har under årutbildningen hos IFU man
Brottsof-föreläsare fråntvâ dagars överfallsseminarium med bl.a.ett

återkommande.avseddfermyndigheten. utbildningDenna är att vara
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Brottsoffer-häfte benärrmtproduceratförsäkringsbolag harEtt ett
ochtill hjälpmöjlighetervilkabeskrivs bl.a.vari dethandboken,
ochrättegångennågotbrottsofferförfinnsstöd samt omsom

informationgrundläggandebrottsoffrenSyftetskadestånd. är att enge
har.rättigheter devilkaom

mellanSammanträffande skett representan-1997 harhöstenUnder
riksförbundBrottsofferjourernasförsäkringsbranschen ochförter

för-Såväldiskuterades.utbildningfråganvarvid bl.a.BOJ, om
med BOJsamarbetaföruttalat intresseharIFUsäkringsbolag attsom

utbildningsinsatser.gällervad
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RECOMMENDATION 97No. R 13

OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES

CONCERNING INTIMIDATION OF WITNESSES

AND THE RIGHTS OF THE DEFENCE

Adopted theby Committeeof September 1997Minister.: 10on

600the Meeting Deputiasof theat Ministers

The Committee Ministers,of under the of Article l5.b of the Statute of the Council of Europe,terms

Recalling that the aim of the Council of Europe achieve unity its Members;to greater amonga
Aware of the need for member States develop crime policy in relation witnessto toa commonprotection;

considering that in of criminality, such organisedcrime and crime within family,thesome areas asthere increasing risk that witnesses will be subjected intimidation;an to
defendantsconsidering that unacceptable that the criminal justice might fail bringsystem to to

trial and obtain judgment becausewitnesses effectively discouraged from testifying andfreelya aretruthfully;

Noting that there growing recognition of the special inof witnesses criminal proceedings androle
that their evidence oñen crucial securing the conviction offenders, especially in ofto of respect
organised crime and crime the family;

Convinced that while all have civic duty witnesses,give sincere testimonypersons toa as sorequired by the criminal justice there should recognition rightssystern, also be given theirgreater toand needs, including the right be subjectnot to interference be placed risk;personalto atany or
Considering that member Stateshave duty interferencewitnesses against such byto protectaproviding them with specific of protection effectively theirthat safety;measures ensure
Bearing in mind provisionsthe of the European itsConvention of Rights and the ofHuman case-law

which recognize the rights of the defenceOrgans, examine the witness and hischallengeto totestimony but do provide for face facenot confrontation witness the allegedto between the andaoffender;

Taking into Recommendation No. R 85 violence inaccount 4 the family, Recommendation No.onR 85 1l position of the victimthe the framework of criminal law and procedure,on
Recommendation 87 21 assistanceNo. R victims and prevention of victimisation,toonRecommendation 91 ll sexualNo. exploitation, pomography and prostitution traffickingof, andonin, children and adults and Recommendation 96 crimeNo. 8 policy in time ofEurope inyoung on achange;

Rccommends that Govemments of member States:
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be guided, when formulating their intemal legislation reviewingand their criminal policy andpractice, by the principles appended thisto recommendation;

ii. that all the publicityensure for theseprinciplesnecessary distributed all interested bodies,tosuch bar associations,judicialas law enforcement agenciesand social institutionsOrgans, involved mfamily care.

Appendix Recommendationto No. R 97 13

concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence

Definitions

For the of this Recommendation:purposes

"witness" irrespective of his undermeans nationalany person, status-criminal procedural law, who information relevant criminaltopossessesproceedings. This definition includes interpreters;wellexperts as as
"intimidation" direct, indirect potential threatmeans witness,any to- or awhich lead interferenceto with his duty give testimonymay free fromtoinfluence of kind whatsoever. This includes intimidationany resulting either

i from the existence of criminal organisation havingmere stronga areputation of violence and reprisal, ii ñom the fact that the witnessor merebelongs closed socialto and in position of weaknessa therein;group a
"anonymity" that the identifying particulars of the witnessmeans remain-totally unknown the defendant;to

"collaborator of justice" who facescriminal charges,means- any person orconvicted, of having takenwas in associationof criminalspart otheran orcriminal organisation of kind, in organisedcrime offences butany or agreeswith criminalto justiceco-operate authorities, particularly by giving
information about the criminal association organisation criminalor or anyoffence connected with organisedcrime.

II. General Principles

Appropriate legislative and practical should be taken that witnesses testifymeasures to ensure mayfreely and without intimidation.

2. While respecting the rights of the defence,the protection of witnesses, their relatives and otherclose them shouldbepersons to organised, where including the protection of their life andnecessary,personal security before, dunng and añer trial.

Acts of intimidation of witnesses should be made punishable either criminal offencesseparateas orof thepart offence of using illegal threats.as

4. While taking into the principleaccount of free of evidence byassessment procedural lawcourts,should allow for consideration of the impact of intimidation testimonies.on
Subject legal privileges, witnessesto should be encouraged relevantto informationreport anyregarding criminal offences theto authoritiescompetent and thereafter give testimonytoagreecoun.
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methodsalternativewithprovidedrespecting therights beWhile of the defence, shouldwitnesses
confrontationfacefacefromwhich resultingevidence them from tointimidationof protectgiving

by allowing witnesses inaccused, separatewith the give evidence room.toe.g. a
mightwitnesseswherewithdealjustice personnel should have trainingCriminal adequate to cases

intimidation.risk ofbe at

relation crimebe in organisedIII. Measures taken toto
procedureofspecific rulescrime,organisedofframework combatdesigningWhen tomeasuresa otherapplicablebealso to seriousintimidation.with Theseadoptedshould be to maymeasurescope thebetweendemocratic societyinshall the balanceoffences. Such rules aensure necessary trial.fairaccusedof theright tothecrime and the safeguardingofprevention of disorder aor

bygivenevidencethechallengeopportunity adefence has adequatetheWhile ensuring that to9.
consideredintershould, alia, befollowingwitness, the :measures

examination;pre-trialduringwitnessesaudio-visual of made byrecording by statementsmeans-
whenin notevidence courtbefore judicial authoritygivenusing pre-trial statements asa- andresultmight greatappearing in courtbefore the when inpossible for witnesses to courtappear or them;closeother torelativessecurity of witnesses,theirlife andactual danger the personsto or

releasingand/orproceedingstheofwitnesses possibleidentity of the latestrevealing the stageat- details;only selected

trial.ofpublic from themedia and/or the allexcluding the partor-
givemightwhoofanonymityaccordance with domestic law,and inavailable10. Where persons

requestedbybeenanonymity hasofexceptional Where theevidence should be guaranteemeasure.an- shouldprocedural lawcriminalauthorities,ternporarily granted byand/or thesuch competentpersons criminalofneedsthebetweenprocedure maintain fair balanceveriñcationprovide for to aa theprocedure, havethisthroughshould,of the defence.The defenceproceedings rightsand the
originand thecredibilityhiswitness,of thealleged need for anonymityopportunity thechallengeto

of his knowledge.

hearing theafterauthority,judicialonly be granted when theAnonymity shouldll. competent
parties, finds that:

undercoverofin thethreatenedinvolved seriouslythe life of thefreedom ancaseor,personor
future threatcned;his work in the seriouslypotentialagent, to

and

credible.besignificantii. evidence likely be and thethe toto appearsperson
evidence,givingwitnessesavailableappropriate, further should be12. Where protecttomeasures hisdisguisingusingbyidentification ofthe defencewitnessincluding preventing by the screens,e.g.

face distorting his voice.or
decisivesolely extentbasedbeshallgranted, the conviction tobeen13. When anonymity has not or a

the suchevidence of persons.on
should beprotection setwitnessspecial such14. upWhere appropriate, programmes,programmes, as

objective of thesemainThewho needprotection.and witnessesmade programmesavailable to
their relatives and otherand of witnesses,should life personal securitythe personsbe safeguardto

close them.to

includeprotection; thisofmethodsshould various15. offerWitness protection mayprogrammes
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witnessesgiving their relatives and relocation,other identityclose them change,to anpersonsobtainingassistance jobs, providing body-guards other physicalthem with andin protection.new

Given the prominent16. role that collaborators crime,in the fight against organisedof justice play
givenshould bethey adequateconsideration, possibility of benefitting fromincluding the measures

provided witnessby protection includesuch alsoWhereprogrammes. progranirnes maynecessary,specific such special of servingpenitentiary justiceregimes for collaboratorsarrangements as a
prison sentence.

IV. Measures withinin relationbe taken especially in crimevulnerable witnesses, ofto to cases
the family

Adequate legislative practical17. and protection againstshould be taken tomeasures ensure
intimidation, against familyand relieve witnesses members ingiving evidenceto pressureon
criminal cases.

Suchl8. should be designed shouldfor vulnerable witnesses. Theydifferent categoriesofmeasures
take into that in the family environment and affects theintimidation often latent usuallyaccount
witness psychological and/or emotional of of intimidation,well-being. the absenceIn overt acts
preference should therefore be given non-criminal lawto measures.

19. Special protection should be made abuseavailable with againstchildren together supportto any
of authority in the family. Children should rights, in particular, rightbe their themade of toaware

crime.report

20. The specific interests of the child should proceedings by socialbe throughoutprotected agencya
and, appropriate, through specially trained lawyers.

21. Women who suffer domestic violence ill-treatment theirand elderly subjected bytopersonsfamily should receive adequateprotection reportingfrom preventingintimidation aimed them fromat
crimes and giving evidence.

22. Programmes should be assistwitnesses ofthegiving evidence against other membersset toup
family. Such could provide framework for:programmes a

legal, socialpsychological and assistance,and, ifappropriate, financialand assistance;care-

accused fromthe the vicinity ofthe witncss order furtherto avoidmeasures toremove-intimidation; altematively witness;thetomeasures remove
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offending.furtherpsycho-social accusedsuch psychiatric for the preventtraining tomeasures as-

theythatbe madeshoulddifferent institutionsThe within criminal justice23. the cansystem aware
effect.thattraumatic effect witnesses;have they should suive countertoa on

immediateshould betherepolice,witness ñrst allegations theWhen24. vulnerable reports toa byconductedwitness should beof theFurthermore, the examinationprofessional help.toaccess
suitably staff.trained

criminalearliest of thetheexaminedshould, whenever possible, be stageVulnerable witnesses at25.
examination should beSuchreported.possible after the factsproceedings, have beensoon asas

careful, respectful thoroughcarried particularly andinout manner.a

in theconducted byshould beshould be examinationSuch examination repeated.The26. not or
thischallengeopportunitysufñcientauthority, and the defenceshould have toof judicialpresence a

testimony.

faceavoidvideorecorded by tomade the should be27. If pre-trial toappropriate, statements at stage
trial,theDuringfaceconfrontation and repetitive examinations that trauma.causemayunnecessary

authority hear theaudio-visual be used intechniques order enable the tocompetent personstomay
physicalconcemed of each othefsout presence.

judge.supervised by theexamination closely28. the hearing, of the witness should beAt court
might haveoffences,sexualespecially allegations ofcross-examination, inWhere concerningcases

appropriatetaking tothe witness, considerunduly traumatic effect the judge should measuresan on
questioning.control the ofmanner

itself,be, inshouldby children oathevidence under29. The fact that given not reasonanotmere
for its exclusion.
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co-operationV. International

should benationalaiming foster international well laws30. Instruments co-operationto asas allowandintimidationrisk ofin facilitatesupplemented order the toexamination of witnessesto at
should,followingTheprotection be implemented borders.witness to measuresprogrammes across

example, be considered:for

facilitate simultaneousvideo-links,of modern of telecommunication, such touse means as- requestinginin the stateexamination of protected witnesses witnesseswhose court lSappearanceor
of the defence;rightstheotherwise difficult safeguardingimpossible, costly, whileor

protection;theirensuringwitnessesassistance relocating protected andin abroad-

protectionwitnessforauthorities responsibleinformation betweenexchange of programmes.-
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