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Yttrande över promemorian Offentlighet och sekretess för
uppgifter i domstolsavgöranden (Ds 2014:33)
I promemorian lämnas bland annat förslag på förtydliganden av de
bestämmelser som reglerar domstolars möjlighet att besluta om fortsatt
sekretess, i vilka typer av beslut sekretessen upphör om uppgiften tas in i
beslutet samt hur domstolens ska gå tillväga vid den intresseavvägning som
måste göras mellan behovet av fortsatt sekretess och offentlighet.
Åklagarmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.
I Åklagarmyndighetens verksamhet finns i de allra flesta fall ett uttalat behov
av sekretess under förundersökningen, vilket innefattar exempelvis uppgift om
vem som är misstänkt för brott och vem brottet riktat sig mot. En ordning som
innebär att domstolars beslut under förundersökningen alltid omfattas av
offentlighetsdopet kan, som framhålls i promemorian, bland annat innebära att
misstänkta och målsäganden avstår från att begära att domstolen förordnar en
offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Det är givetvis mycket
olyckligt om en person som är i behov av juridiskt biträde under en förundersökning avstår från det på grund av risken för att uppgifterna blir offentliga.
När det gäller frågor om förordnanden av offentlig försvarare kan det finnas
anledning att även framhålla att möjligheterna att utreda brott kan försvåras om
inte en offentlig försvarare förordnas, eftersom det kan stå i strid med Europakonvention att höra en person som misstänkt för brott utan att denne har
tillgång till juridiskt biträde.
Åklagarmyndigheten är därför positiv till förslaget om vilka beslut som ska
omfattas av offentlighetsdopet.
Åklagarmyndighet ställer sig även positiv till att 43 kap. 8 § andra och tredje
stycket OSL upphävs och ersätts med nya bestämmelser som bättre står i
överenstämmelse med Europakonventionen och med hur domstolarna
exempelvis hanterar frågor om fortsatt sekretess för identiteten på barn och
andra målsäganden vid sexualbrott eller andra brott där det finns ett särskilt
starkt intresse av sekretess.
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Detta yttrande har beslutats av vice riksåklagaren Kerstin Skarp. Föredragande
har varit verksjuristen Roger Waldenström.

Kerstin Skarp
Roger Waldenström

