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Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora 
brottmål, ”Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål” 
(SOU 2017:98)  

 

Tullverket lämnar i det följande sitt remissyttrande över Utredningen om 

processrätt och stora brottmåls delbetänkande ”Tidiga förhör – nya 

bevisregler i brottmål”, (SOU 2017:98).     

Tullverket ställer sig positivt till utredningens förslag om en reform med 

utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevis i 

domstolarna. Tullverket delar även utredningens bedömning att förslaget 

troligen kommer att föra med sig flera nödvändiga förbättringar av 

brottmålsprocessen, bl.a. i form av ökad effektivitet i handläggningen, 

förutsebarhet, minskad press för förhörspersoner och färre i häkte och 

minskad isolering samt bättre förutsättningarna för materiellt riktiga domar. 

Eftersom det kommer ställas höga krav på genomförandet och 

dokumentationen av förhören samt att det vid huvudförhandlingen kommer 

att finnas möjligheter att ställa kompletterande frågor, delar även Tullverket 

utredningens bedömning att kravet på rättssäkerhet kan bibehållas.  

Tullverket ställer sig även positivt till utredningens förslag om utökad 

möjlighet till vittnesersättning av allmänna medel eftersom en sådan 

möjlighet i vissa fall skulle kunna påverka rättssäkerheten för den 

misstänkte.  

Tullverket vill avslutningsvis framhålla att utredningens förslag om en 

reform av bevisreglerna torde få större konsekvenser för Tullverket än vad 

utredningen framhåller i delbetänkandet. Detta eftersom Tullverket utöver de 

brott (tull- och smugglingsbrott) av enkel beskaffenhet för vilka Tullverket 

själva har förundersökningsledarskapet i enlighet med bestämmelserna i 

smugglingslagen, även får hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder 

innan en förundersökning hunnits inledas (primär utredning). Därtill får 

allmän åklagare anlita biträde av Tullverket efter det att denne övertagit 

ledningen av förundersökningen. I alla dessa situationer, om än inte alltid, 

kan man tänka sig att det kan bli fråga om att dokumentera förhör med ljud 

och bild för att dessa ska kunna användas som bevis i domstol.  
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Ärendets handläggning 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson och chefsjuristen 

Charlotte Zackari samt juristen Charlotte Ljung (föredragande). 
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