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Skälig misstanke
När föreligger skälig misstanke. Detta begrepp är ganska oklart och kunskapen om
beviskravet för detta rekvisit saknas hos berörda myndigheter. Exempelvis åklagare
och polismyndigheten.
Simon Andersson som är verksam vid Stockholms universitet har i en avhandling,
Skälig misstanke, analyserat detta begrepp. Beviskravet skälig misstanke är
grundläggande i en förundersökning omkring ett brott. För att t.ex. åklagare och
polismyndigheten ska kunna vidta vissa åtgärder krävs det omständigheter som är så
omfattande att dessa gradmässigt måste nå upp till det beviskrav som gäller för skälig
misstanke.

Avhandlingen finns nu i en liten kortare version som en handbok, Skälig misstanke En handbok, 2017.

Vad som krävs för att beviskravet, skälig misstanke, ska anses föreligga
framgår inte så tydligt av lag eller förarbetena. (23 kap. Rättegångsbalken).
Ett flertal JO beslut visar dock att det finns bristande kunskaper och klarhet
när poliser eller åklagare ska göra sin bedömning om det finns en skälig
misstanke för att en person har begått ett brott. Det finns en stor risk för att
bedömningen grundar sig mera på en magkänsla istället för det jurikdiska
regelverket som förvisso inte alltid är så klarläggande. Simon Anderssons
handbok ger ett bra och handfast verktyg som kan vara ledsagare till ett mera
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rättssäkert beslut när det krävs ett ställningstagande om beviskravet uppnått
graden skälig misstanke.
Boken vänder sig sig kanske främst till personer som i sin yrkesverksamhet i
någon form sysslar med förundersökningar i brottmål. Poliser, åklagare och
domare som i samband med en förundersökning om brott behöver ta ställning
till om skälig miksstanke föreligger eller ej. Boken kan förstås också vara en
ledsagare för en försvarare och enligt min uppfattning även till gemene man.
Flera JO beslut visar ju klart att gemene man bör känna till de rättigheter som
en misstänkt för brott har. Och särskilt känna till när träder graden skälig
misstanke in eftersom det med detta beviskrav följer flera möjligheter att vidta
mera integritetskränkande och kraftfulla åtgärder mot en person.
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