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Summary 
The take-off point for most discussions on the implementation of plea 
bargaining is time and again to be found in the process economy. Plea 
bargaining is frequently presented as a solution to problems like 
overwhelming caseloads and much too long errand times. I find it important, 
without taking a stand in the political aspects, to look at plea bargaining out 
of a pure procedure-principles perspective. How compatible are the Swedish 
procedure-principles affected by an implementation of plea bargaining with 
different aspects of the same? 
 
Plea bargaining, being the negotiation between a representative from the 
judicial system (usually a prosecutor) and the defendant regarding the 
exchange of any actual or apparent concession for a plea of guilty, is still 
something alien to Swedish criminal procedure. For years the penal process 
has been viewed at as the way to find the absolute truth and the truth cannot 
be negotiated. 
 
The Swedish penal process may not have as many inquisitorial features as it 
used to but it remains far from the adversarial system which emphasise the 
parties’ right to govern the process in addition to a quite passive court. The 
courts influence over the process through various material elements is an 
expression of the still present tradition of not leaving the process entirely in 
the hands of the parties. 
 
Whether the prosecution duty in fact remains absolute is a question which 
has been up for debate for centuries. With all the exceptions implemented 
some argue that there is in fact no duty, but an optional or at least semi-
optional prosecution “duty” with a more distinct emphasis on the parties’ 
participation in the process. 
 
When implementation of plea bargaining is being discussed the threat 
against the rule of law is often raised as a reason not to proceed. Closer 
examination of the conception rule of law reveals a number of different 
notions and definitions of what it does and should comprehend. The lack of 
unanimity seriously aggravates the analysis on whether or not implementing 
plea bargaining into Swedish criminal procedure would harm the rule of 
law. It seems however quite clear that foreseeability and equality before the 
law can be forced to take a step back in some stages of the process. How big 
of an impact an implementation of plea bargaining would have on the 
principles of criminal procedure largely depends on how the rules are 
constructed. 
 
The law already leaves the court with the possibility, when determining 
sanctions and punishments, to take in to account a suspects’ voluntary 
offering of information on crimes he or she has committed but not yet been 
accused of. There is however no room for negotiations, neither between the 
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court and the defendant not the prosecutor and the defendant. Apart from the 
room for discretion which is created through the prosecutor’s role in waivers 
of prosecution no decisions are left to the individual prosecutor but are in 
accordance with the principle of legality laid down by law.  
 
The way I see it, implementing plea bargaining into Swedish criminal 
procedure will inevitably be at variance with one or more of our 
fundamental principles. The reason however is not to be found in the 
suitability of plea bargaining as a phenomena, but rather in the fact that the 
Swedish legal system is founded on different perceptions on the role of the 
penal process and has adapted other solutions to overburdened courts. If 
plea bargaining, which undoubtedly requires a certain room for bargaining, 
shall be able to reach its’ full potential, it is inevitable that foreseeability and 
the principle of legality have to take a back seat. The question of whether it 
is worth it or not is up to everyone to decide for themselves.  
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Sammanfattning 
Diskussioner om ett införande av plea bargaining förs ofta med process-
ekonomin som utgångspunkt. Plea bargaining lyfts fram som en lösning på 
problem som överbelastade domstolar och utdragna ärendetider. Jag anser 
det vara viktigt att, utan att ta ställning i de kriminalpolitiska aspekterna, se 
plea bargaining ur ett mer renodlat processprinciprättsligt perspektiv. Hur 
kompatibla är de svenska processrättsprinciper som berörs av ett eventuellt 
införande med olika moment relaterade till plea bargaining?  
 
Plea bargaining, d.v.s. förhandling mellan en representant för rättsväsendet 
(vanligtvis en åklagare) och den tilltalade om strafflättnader i utbyte mot 
erkännande eller andra former av medverkan, är fortfarande ett institut 
främmande för svensk straffprocessrätt. I århundraden har straffprocessen 
setts som ett sätt att få fram den absoluta sanningen. Sanningen är inte något 
förhandlingsbart.  
 
Den svenska straffprocessen må för all del inte uppvisa lika starka inkvisito-
riska drag idag som förr, men står fortfarande långt ifrån det ackusatoriska 
systemet med sin betoning på dispositionsprincipen och parternas rätt att 
styra processen tillsammans med en tämligen passiv domstol. Domstolens 
materiella processledning är ett tydligt tecken på att officialprincipen är 
högst närvarande inom svensk straffprocessrätt. 
 
Huruvida åtalsplikten i Sverige i realiteten fortfarande är absolut är en fråga 
som debatterats i årtionden. Med alla undantag till åtalsplikten som införts 
successivt finns det de som menar att åtalsplikten i själva verket är relativ, 
eller åtminstone semi-dispositiv, med en allt tydligare betoning på parternas 
medverkan i processen. 
 
Då ett införande av plea bargaining diskuteras är det ofta hotet mot rätts-
säkerheten lyfts fram som argument för att inte skrida till verket. Vid en 
närmare studie av rättssäkerhetsbegreppet så uppdagar sig omgående olika 
uppfattningar och definitioner av vad rättssäkerhet egentligen är och skall 
vara. Bristen på konsensus försvårar onekligen diskussionen angående 
huruvida rättssäkerheten skulle bli lidande om plea bargaining blir verklig-
het inom svensk straffprocessrätt. Tydligt torde dock vara att principer som 
förutsägbarhetsprincipen och likheten inför lagen kan komma att behöva stå 
tillbaka i vissa skeden i processen om en förändring kommer till stånd. Hur 
stor påverkan på straffprocessprinciperna som ett införande av plea 
bargaining får beror också till stor del på hur man väljer att konstruera 
reglerna. utpekad 
 
Redan idag finns det utrymme för domstolen vid påföljdsval och straff-
mätning att beakta om en misstänkt frivilligt lämnat uppgifter om brott som 
han eller hon inte redan stod misstänkt för. Det finns däremot inget utrymme 
för någon egentlig förhandling mellan varken domstolen och den tilltalade 
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eller åklagaren och den tilltalade. Bortsett från det diskretionära utrymme 
som skapas genom åklagarens roll i bedömningen av åtalsunderlåtelse 
lämnas inte några avgörande beslut upp till den enskilde åklagaren utan 
regleras i legalitetsprincipens namn i lagen.  
 
Jag ser det som oundvikligt att ett införande av plea bargaining i svensk 
straffprocessrätt inte skulle stå i strid med flera av våra grundläggande 
principer. Skälen till detta anser jag inte nödvändigtvis går att finna i 
(o)lämpligheten i plea bargaining som sådant utan beror helt enkelt på att 
det svenska rättssystemet bygger på andra uppfattningar om straffprocessens 
roll och har valt andra lösningar på exempelvis överbelastade domstolar. 
Om plea bargaining, vilket kräver ett visst förhandlingsutrymme, skall 
kunna uppnå sin fulla potential, är det oundvikligt att förutsägbarheten och 
legalitetsprincipen kommer att få stryka på foten. Huruvida vi anser det vara 
värt det eller ej är upp till var och en att avgöra. 
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Förord 
När jag var liten fick jag ibland följa med min mamma till hennes jobb. Jag 
minns en gång när hon hade en sammankomst med en grupp äldre damer. 
Jag vet inte om ni kommer ihåg hur det var, eller om det ens var så för alla, 
men jag fick ofta ett nyp i kinden och frågan – ”Och vad skall du bli när du 
blir stor då?” Jag antar att de lika lite som den som tagit sig tid att läsa detta 
förord förväntade sig svaret de fick. Tanterna förväntade sig troligtvis att jag 
skulle svara som många andra små flickor –”Jag ska bli prinsessa när jag 
blir stor!” och ni förväntar er säkert att jag ska berätta en liten söt historia 
om att jag redan då, vid sex års ålder, visste att jag ville bli jurist. Så lyder 
dock inte denna historia. Istället så svarade jag med ett citat jag hört i en 
film (vilken jag än idag inte vet namnet på). Citatet lyder: -”Jag ska bli en 
börda för samhället!” Tanten fick en minst sagt förvånad min och min 
stackars mamma log lite ursäktande och skuffade mig åt sidan. 
 
Med denna uppsats och efterföljande examen så hoppas jag att risken för att 
jag ska bli en börda för samhället minskar, åtminstone om ni frågar oss 
jurister! 
 
Tack alla ni underbara människor som finns i mitt liv! 
 
 
Ida Forss 
 
Lund, 3 februari 2009 
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1 Inledning  
”The truth cannot be negotiated or compromised.” 

Máximo Langer1

 
Är det inte så vi tenderar att se på sanningen som något absolut som finns 
där ute någonstans. Bara man letar tillräckligt länge och väl så går den att 
finna. I ett system där utrymme finns för domstolars materiella processled-
ning, fri bevisföring och en stark objektivitetsprincip är det inte svårt att se 
sanningen som det absoluta målet med rättsprocessen. På samma gång har 
den svenska rätten många dispositiva inslag som gör att sanningen inte 
längre är något absolut utan snarare något relativt, beroende av vad parterna 
väljer att presentera2.  
 
Beroende på vilket system straffprocessen grundar sig på, det inkvisitoriska 
eller ackusatoriska systemet, så tenderar synen på sanningen och processens 
funktion att variera. Den svenska straffprocessen har länge präglats av en 
önskan att den absoluta sanningen skall komma fram och att det är 
domstolens uppgift att så sker. I ackusatoriska system är det parterna som 
styr processen och lämnas fria att bestämma hur information skall tas fram 
och vad som skall presenteras för rätten, vilket öppnar upp för förhandlingar 
mellan åklagare och misstänkta. 
   
Som övergripande begreppsförklaring kan man säga att plea bargaining 
innebär att en åklagare kan besluta att inte väcka åtal för vissa gärningar mot 
att den misstänkte erkänner andra gärningar eller att väcka åtal för ett 
lindrigare brott mot att den misstänkte erkänner det brottet. Åklagaren har 
även utrymme att beakta om den misstänkte lämnar uppgifter om andras 
brott.3 För en mer utförlig definition se avsnitt 5.3. Plea bargaining 
presenteras ofta som ett sätt att minska belastningen på rättsväsendet genom 
att underlätta utredningen av större och mer komplicerade brott. Detta 
samtidigt som belastningen från den lindrigare brottsligheten skulle kunna 
minskas genom exempelvis förenklade brottmålsförfarande och en 
möjlighet för misstänkta att erkänna brottet och undvika onödiga utred-
ningar och rättegångar.4

 
Diskussionerna om plea bargaining sker ofta med processekonomin som 
utgångspunkt och med fokus på om det kommer att spara tillräckligt mycket 
resurser för att utgöra en lämplig lösning på problemen med överbelastade 
domstolar. Den andra vinklingen på diskussionen tar sitt avstamp i huruvida 
                                                 
1 Langer, Máximo, ”From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of 
Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal procedure”, 45 Harvard 
International Law Journal (2004) s. 22.  
2 För kortare diskussion se avsnitt 3.3.2.1. 
3 SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder, s. 49. 
(härefter: SOU 2005:117) 
4 Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål – en idéskrift, Edita 2006, s. 
84ff. (härefter: ”Idéskrift”) 
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Sverige fortfarande kan påstås ha en absolut åtalsplikt eller om den i reali-
teten redan är relativ till sin karaktär och huruvida detta är av betydelse för 
ett införande av plea bargaining. Då ett införande av plea bargaining tvek-
löst skulle behöva innebära förändringar i till åtalsplikten kringliggande 
lagstiftning kommer frågan om överensstämmelsen med de grundläggande 
processprinciperna in i bilden.   
 
Det är lätt att i effektivitetens namn och av processekonomiska intressen bli 
fascinerad av ett institut som plea bargaining vilket har potentialen att skapa 
en mer effektiv straffrättsprocess till en lägre kostnad. Är då inte detta ett 
eftersträvansvärt ändamål när vi ser att belastningen på våra domstolar ökar, 
färre brott blir utredda och de utredningar som kommer till stånd blir allt 
mer komplicerade och resurskrävande?  
 
Både förespråkare och motståndare till att införa plea bargaining i svensk 
processrätt talar om vikten av att ett sådant införande inte sker på bekostnad 
av rättssäkerheten. Uttalandet kan verka okomplicerat och okontroversiellt 
vid första anblick men vid närmare granskning så väcks frågan om vad 
rättssäkerhet egentligen innebär och om det finns en enhetlig uppfattning i 
doktrinen. 
 
Att införa undantag till etablerade regler så som den absoluta åtalsplikten 
innebär alltid att gamla och rådande värderingar ifrågasätts. Ibland blir 
resultatet att man frångår principerna helt och hållet, ibland ersätts 
principerna av nya och ibland blir de kvar i modifierad form. Det är dock av 
yttersta vikt när man står inför en förändring i en del av processrätten att 
sätta den i sitt sammanhang och se hur väl resultatet överensstämmer med 
de fundamentala principerna för densamma. 
 
Jag kan inte låta bli att citera Nils Jareborg när han som ett inlägg i en 
diskussion om införandet av plea bargaining, med sina amerikanska rötter, i 
det svenska straffprocessystemet uttryckte ett mått av skepticism. Om jag 
inte missminner mig så var de exakta orden ”att införa plea bargaining i vårt 
svenska system är som att försöka transplantera ett vildsvinshjärta in i en 
människa”.5  
 
Personligen har jag alltid haft en förkärlek för principer, de ger struktur till 
något som annars kan vara väldigt otydligt och ostrukturerat. På samma sätt 
som principer kan agera något att luta sig mot kan de också utgöra hinder 
för förändring om de upprätthålls då en förändring är nödvändig. Oavsett 
hur man ser principerna så finns de där, de utgör grunden till systemet och 
är därför inte att bortses från. Jag anser det därför vara av stort intresse att 
avstå från rättspolitiska ställningstaganden med sin grund i t.ex. process-
ekonomi, och istället undersöka hur ett införande av plea bargaining står sig 
mot de fundamentala straffprocessrättliga principerna.6

                                                 
5 Muntligt inlägg av Nils Jareborg på Nordiskt seminarium – Effektivare hantering av stora 
och komplicerade brottmål, Stockholm 25 september, 2008. 
6 För diskussion om principernas betydelse se avsnitt 3. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att behandla en liten del av den problematik 
som kan uppkomma när ett processrättssystem står inför förändringarnas 
brant och förslagen på lösningar duggar tätt. Ett införande av plea bargai-
ning lyfts ofta fram som ett sätt, bland många, att lösa problemet med den 
ökade belastningen på rättssystemet. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen 
är att undersöka hur ett institut som plea bargaining, vilket härstammar från 
ett väldigt annorlunda rättssystem än vårt eget, fungerar tillsammans med 
flera av de straffrättsprinciper i svensk rätt som ligger till grund för hur 
regleringen på området ser ut idag.  
 
Min huvudsakliga frågeställning lyder som följer: 
 

Hur fungerar de, i anslutning till plea bargaining, olika momenten 
tillsammans med de grundläggande straffprocessprinciperna?  
 

För att kunna besvara min frågeställning måste jag först besvara en rad 
hjälpfrågeställningar: 
 

Vilka principer ligger egentligen till grund för svensk straffprocess-
rätt då det kommer till åtalsplikten och eventuella inskränkningar 
som exempelvis plea bargaining?  
 
Vilka karaktärsdrag hos plea bargaining är avgörande för en 
kompatibilitet med svenska processprinciper? 
 
Vad har den misstänkte egentligen att köpslå (bargain) med och 
vad står de att tjäna? 

1.2 Metod och material 
I mitt arbete så har jag använt mig av klassisk juridisk metod. Som ett sätt 
att försöka identifiera eventuella mönster och ”lägerbildningar” inom mitt 
område, studerade jag inledningsvis de förarbeten som föregått förändringar 
i åtalsplikten. Mycket av debatten som pågått över tiden finns lättillgängligt 
i dessa källor.  
 
Materialet består av lagtext ur rättegångsbalken7 (RB) och brottsbalken8 
(BrB) och förarbeten i den mån de har berört åtalsplikten och eventuella 
förändringar till densamma över tiden. Övrigt material är böcker och artiklar 
författade av flera av de mest framstående namnen på området. Då plea 
bargaining vanligtvis diskuteras i samband med åtalsplikten och dess 
begränsningar så har det känts naturligt och varit användbart att studera 
cirkulär och föreskrifter från riksåklagaren. Jag har även använt mig av ett 

                                                 
7 Rättegångsbalk (1942:740). 
8 Brottsbalk (1962:700). 
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antal utländska källor då jag studerat plea bargaining och dess härkomst. Av 
särskilt intresse är det att studera de problem och svårigheter som upplevts 
av de europeiska länder som valt att införa plea bargaining. Då uppsatsen 
inte har som syfte att presentera en utförlig komparativ studie så har jag 
dock kraftigt begränsat omfattningen av utländska källor.  
 
Det råder utan tvekan ingen brist på material som rör frågan om vad 
rättssäkerhet betyder, särskilt författade i tider där ytterligare utrymme för 
åtalsunderlåtelse har diskuterats. Då uppfattningarna om vad rättssäkerhet är 
och om principernas innebörd går isär, i kombination med att det är ett 
välbehandlat ämne i doktrinen så kan materialet te sig som lite 
överväldigande och det kan vara svårt att avgränsa det. Vad som vidare 
försvårar diskussionen angående principerna är att de ofta har en något 
annorlunda betydelse och uppgift inom andra områden än straffprocessrätten 
vilket inte alltid är lätt att urskilja. Jag har begränsat materialet på 
rättssäkerhetens område till de källor som på ett så konkret sätt som möjligt 
diskuterar rättssäkerheten i perspektiv av åtalsplikten och inskränkningar i 
densamma.  
 
Det finns en omfattande mängd litteratur gällande åtalspliktens historia, hur 
den har förändrats genom tiderna och varför. Jag ämnar endast behandla 
detta omfattande material i den del jag anser det vara av värde för att se på 
hur våra straffprocessrättsliga principer har diskuterats då tidigare föränd-
ringar har gjorts. Genom att inledningsvis använda mig av förarbeten blev 
jag snabbt varse om den omfattande litteraturen. Då jag studerat ämnet en 
tid så började jag se ett mönster i hur olika författare behandlat ämnet. Där 
jag har identifierat lägerbildningar har jag ansträngt mig att få till stånd en 
tillfredsställande spridning av källorna för att kunna presentera en så nyan-
serad bild av synsätten som möjligt, utan att för den sakens skull bli för om-
fattande och spretig. 
 
Det finns väldigt lite praxis på området. De relativt få rättsfallen kan bero på 
att åklagare generellt har varit försiktiga med att tillämpa möjligheten att 
besluta om åtalsunderlåtelse och således har frågan om lämpligheten inte 
väckts i domstolarna. Inte heller hos justitiekanslern (JK) och 
justitieombudsmannen (JO) har frågan väckt någon nämnvärd 
uppmärksamhet. Frågan om lämpligheten av att använda sig av kronvittnen 
har tagits upp i ett fåtal fall varav det kanske mest tydliga fallet tas upp i 
avsnitt 4.5. Bristen på praxis kan även bero på att frågan om förhandling 
mellan en åklagare och tilltalad inte är en fråga som är öppen för diskussion 
eller tolkning, utan är något som är uttryckligen förbjudet i lag. Frågan torde 
komma upp hos lagstiftare och i doktrinen förr än att den lyfts i domstol 
med legalitetsprincipen i åtanke. 

1.3 Avgränsningar 
Det är inte min ambition att ge en fullständig redogörelse för alla olika 
åsikter om hur begrepp som rättssäkerhet skall definieras och särskiljas från 
andra närbesläktade begrepp. Jag ämnar endast behandla begreppsdefinitio-
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nerna i den mån jag anser det vara av relevans för att kunna analysera de i 
plea bargain olika momentens överensstämmelse med våra olika straffpro-
cessprinciper. För läsare som har ett ytterligare intresse för den otroligt 
intressanta diskussionen som förs i doktrinen angående rättssäkerhetens 
innebörd och definition, så hänvisar jag till några av de källor som jag 
använder mig av. Bara detta ämne skulle vara nog för en doktorsavhandling.  
 
Förundersökningsbegränsning med allt vad det innebär kommer inte att 
behandlas mer än på ett övergripande plan. 
 
Då plea bargaining är ett begrepp som kommer från det ackusatoriska 
systemet så anser jag det vara nödvändigt att i korthet beskriva hur systemet 
är uppbyggt för att förstå på vilka straffprocessrättsliga grunder som plea 
bargain vilar på och vilken funktion det fyller. Jag gör dock inget anspråk på 
en fullständig redogörelse utan begränsar mig till den del som är relevant för 
att identifiera likheter och olikheter i systemen och utifrån detta kunna dra 
paralleller.  
 
Avsnitt med internationell prägel med exempel och paralleller är inte 
ämnade som en uttömmande komparativ studie. Däremot är det relevant för 
frågeställningen att ta upp exempel på hur plea bargaining fungerar i andra 
system för att kunna se på hur moment som kan komma att införas i svensk 
rätt skulle passa med våra processprinciper. Trots att plea bargain-systemet 
om det införs i svensk rätt med största sannolikhet inte kommer att vara en 
exakt kopia av något annat systems så kommer influenserna någonstans 
ifrån och beståndsdelarna torde vara ungefär de samma. 
 
Jag anser inte det vara nödvändigt för att besvara frågeställningen att redo-
göra för det exakta innehållet av alla lagförändringar som gjorts och ämnar 
därför endast presentera detta kortfattat där det går att skönja mönster ut-
ifrån processprinciperna. 
 
Huruvida man anser att plea bargaining skall införas eller inte, och med 
detta modifiera åtalsplikten, är till stor del en rättspolitisk diskussion som 
jag inte har för avsikt att ge mig in i. Jag skall försöka hålla mig till huru-
vida de olika momenten av plea bargaining överensstämmer med princi-
perna och därifrån hur lämpliga åtgärden är utifrån ett sådant perspektiv. 
Mycket av debatten om huruvida det är lämpligt eller ej att införa plea 
bargaining i svensk rätt har rört sig om ekonomisk brottslighet.9 Min 
ambition är att lyfta frågan om lämpligheten av plea bargaining i svensk rätt 
till ett principiellt plan och lämna frågan om eventuell begränsning i till-
lämpningsområden till andra. 
 
Diskussionerna huruvida åtalsplikten idag är absolut eller inte, om det 
egentligen spelar någon roll i praktiken vad man kallar den och om plea 
bargaining går att införa utan att göra åtalsplikten relativ pågår för fullt.10 
                                                 
9 Se exempelvis SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet. 
10 För kortare presentation se avsnitt 2.3, För en utförligare genomgång hänvisas till 
”Idéskrift”, 2006. 
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Föregående frågor skulle var för sig kunna utgöra grunden för en uppsats, 
dock inte denna. Jag kommer onekligen att beröra frågorna när det krävs i 
sammanhanget men vill klargöra att detta inte är fullständiga eller uttöm-
mande beskrivningar.  

1.4 Disposition 
Kapitel 2 redogör för det inkvisitoriska och det ackusatoriska systemet, de 
två olika huvudtyper av system som rättsordningar kan grunda sig på. I 
kapitlet beskrivs även den absoluta respektive relativa åtalsplikten som 
hinder eller grund för ett system som plea bargaining. Avslutningsvis sker 
en genomgång av den svenska åtalspliktens lagreglering, vilka undantag 
som är möjliga, ansvarsfördelningen vid påföljdsbedömning och åt vilket 
håll åtalspliktens utveckling är på väg. 
 
Efterföljande kapitel behandlar de principer som kan anses vara relevanta då 
ett införande av plea bargaining övervägs. Begreppet rättssäkerhet utreds 
och behandlas tillsammans med några av våra mest grundläggande straff-
processprinciper som likheten inför lagen och förutsägbarhetsprincipen. 
Diskussionen omfattar såväl begreppens innebörd, debatten om dem och 
utvecklingen. Vidare behandlas de ansvarsfördelningsprinciper vilka regle-
rar processansvaret mellan parterna, domstolen och åklagaren.  
 
Fjärde kapitlet utreder vad en misstänkt eller tilltalad egentligen har att er-
bjuda i eventuell förhandlingssituationer. Diskussionen kompletteras under 
respektive ämne med exempel på hur förutsättningarna för ett införande med 
hänsyn till hur de befintliga regleringarna ser ut. 
 
Nästa kapitel tar upp frågan om vad en åklagare har att erbjuda en misstänkt 
eller tilltalad mot samarbete etc. Diskussionen tar sitt avstamp i de befintliga 
företeelserna med respektive förutsättningar och begränsningar och med en 
viss behandling av hur de utvecklas och kan komma att se ut vid en expan-
sion. Tyngdpunkten ligger på plea bargaining, dess förutsättningar och 
former samt en diskussion om momenten.  
 
Analysen behandlar till slut frågeställningen om hur plea bargaining 
fungerar tillsammans med de straffprocessrättsliga principerna. Är det en 
lösning skänkt från ovan eller riskerar det att bli pannkaka av alltsammans?! 
Avsnittet är uppdelat i underrubriker för att underlätta överskådligheten.  
 
Och avslutningsvis, några ord för framtiden. 
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2 Bakgrund 
För att förstå i vilket sammanhang som diskussionen om plea bargaining 
måste ses är det viktigt att ta ett steg tillbaka och studera på vilka grunder 
det svenska processrättsliga systemet är byggt på. Det är nödvändigt att 
studera historien bakom exempelvis absolut åtalsplikt, för att förstå i vilket 
sammanhang plea bargain kommer in och vilken roll det skulle kunna 
komma att spela om det blir en realitet inom svensk straffprocessrätt. 
 
Jag vill inledningsvis poängtera att det inte är syftet med den trots allt be-
gränsade presentation som följer att några slutsatser skall dras om de olika 
systemens grad av rättssäkerhet. Ofta torde det vara så att brister i ett system 
ofta kompenseras genom andra moment i systemet. 

2.1 Fundamentalt olika system…? 
Världens länders historia skiljer sig åt. Våra bakgrunder är olika, vi har olika 
värderingar och i många aspekter väldigt olika rättssystem. Men hur olika är 
rättssystemen egentligen? Utan att överdriva skillnaderna i systemen och 
följderna därav, så är det ändå viktigt att undersöka systemens uppbyggnad. 
 
Man brukar säga att processprinciperna i brottmål är konstruerade så att den 
materiella sanningen eftersträvas.11 Annorlunda formulerat så är det den 
”absoluta” sanningen som skall komma fram genom rättsprocessen. Även 
detta råder det dock skilda meningar om.12 Materiell sanning är inte att 
sammanblanda med materiell rättssäkerhet (se avsnitt 3.3.2) vilket innebär 
att rättssäkerhet inte uppnås när en lag eller beslut är förutsägbar utan det 
krävs även ett mått av etisk godtagbarhet.   
 
Straffreglerna utformas utifrån vilken huvudfunktion man anser att straff-
systemet skall fylla. Åsikterna om vad straffprocessens huvudsyfte är och 
hur det skall komma till uttryck går föga förvånande isär. Det talas ofta om 
två olika uppgifter som straffprocessen kan ha. Antingen ansluter man sig 
till skolan som säger att straffprocessens främsta uppgift är att verka brotts-
bekämpande eller så väljer man att ansluta sig till dem som anser att den 
främsta uppgiften är att skydda den enskilde mot felaktig statlig maktut-
övning (rättssäkerhetsvärnande). Det är den senare som ligger till grund för 
tanken att det är minst lika viktigt att skydda den oskyldige som att fälla den 
skyldige.13 Där av ordspråket ”Hellre må tio skyldiga frias än en oskyldig 
fällas”. Grovt förenklat kan man säga att det varit uppfattningen om straff-
processen som brottsbekämpande med kompletterande inkvisitorisk process 
som dominerat den kontinentala och östeuropeiska straffprocessen. I 
                                                 
11 Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen, Uppsala 2005, s. 22. (härefter: Lindell m.fl. 
”Straffprocessen”) 
12 Lindblom, Per Henrik, ”Tvekamp eller inkvisition?”, SvJT 1999, s. 639. (härefter: 
Lindblom, ”Tvekamp”) 
13 Lindblom, Per Henrik, ”Tomt prat?” i: Studier i Processrätt, Stockholm 1993, s. 350. 
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kontrast så har straffprocessens uppgift i de angloamerikanska länderna 
ansetts vara rättssäkerhetsvärnande och förverkligats genom det ackusa-
toriska systemet.14  
 
Ställt på sin spets innebär det rent inkvisitoriska systemet att parternas vilja 
och önskan är betydelselös och att rätten självständigt och enväldigt 
bestämmer över förfarandet och processmaterialet. Motsatsvis innebär det 
rent ackusatoriska systemet att det är parterna som dikterar villkoren för 
processen och rätten intar en passiv roll vars uppgift är att döma i målet. Det 
anses idag inte finnas något modernt rättssystem som kan sägas tillhöra 
någon av dessa ytterligheter.15 Det ackusatoriska systemet benämns ibland 
som det adversariala systemet men jag kommer även fortsättningsvis att 
använda mig av benämningen ackusatoriskt. 

2.1.1 Det inkvisitoriska systemet 

2.1.1.1 Inledning 
Det inkvisitoriska systemets historia går tillbaka så långt som till romartiden 
för att vidareutvecklades inom kyrkan innan det formellt infördes i den 
kanoniska rätten år 1215.16 Väldigt övergripande kan man säga att ett 
inkvisitoriskt system karaktäriseras av att domaren har till uppgift att utreda 
vad som har hänt, producera bevisning och sedan själv bedöma bevisen. 
Den misstänkte ses mer som ett renodlat undersökningsobjekt än en faktisk 
part i målet. Inte heller en eventuellt närvarande åklagare fyller någon direkt 
funktion.17  
 
Ett annat försök att definiera begreppet presenteras i Anne Robberstads 
doktorsavhandling18 vilken även behandlas detaljerat i recensionen av Per 
Henrik Lindblom19. Lindblom presenterar följande tre karaktäristiska 
särdrag för det inkvisitoriska systemet som disputanden Robberstad lyfter 
fram; att parterna inte kan bestämma över sakens utgång, att ingen kan 
underkasta sig straff genom samtycke och att parterna inte bestämmer över 
vilka bevis som skall förebringas. Om man utgår från denna definition av ett 
inkvisitoriskt system så skulle onekligen ett flertal rättssystem som inte 
själva skulle kalla sig för inkvisitoriska system falla under definitionen, 
däribland Sverige. Som en alternativ definition framför Robberstad att 
kriteriet inte är frånvaron av en åklagare i en inkvisitorisk process utan 
förekomsten av ett ansvar för rätten att medverka till att hitta sanningen.20 
Lindblom är tämligen kritisk till båda definitionerna, den första för att den 

                                                 
14 Lindblom, Per Henrik, ”Straffprocessens samhällsfunktioner” i: Festskrift til Hans 
Gammeltoft-Hansen, Köpenhamn 2004, s. 415. 
15 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 24. 
16 Robberstad, Anne, Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffeprosessens grunnestruktur 
belyst ved fornaermedes stilling, Oslo 1999, s. 65ff. 
17 Ekelöf, Per Olof, Rättegång I, 8. uppl., Stockholm 2002, s. 66ff. 
18 Robberstad, Anne, Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffeprosessens grunnestruktur 
belyst ved fornaermedes stilling, Oslo 1999. 
19 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 635. 
20 Robberstad a.a. s. 128. 
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framstår som för vid och den andre för att den är intetsägande (han menar att 
i vilket system medverkar inte ens rätten till att hitta sanningen). Han anser 
vidare att skillnaden mellan ett inkvisitoriskt och ett ackusatoriskt system 
snarare är en gradskillnad än en artskillnad.21   
 
Det är svårt att säga om den svenska straffprocessrätten i sin helhet är inkvi-
sitorisk eller ackusatorisk till sin karaktär. Somliga anser det nödvändigt att 
dela upp straffprocessen i olika delar för att sedan undersöka vilka delar som 
är övervägande inkvisitoriska respektive ackusatoriska. Detta brukar kallas 
det differentierade funktionstänkandet. Traditionellt brukar anhängare av det 
differentierade funktionstänkandet mena att processen är starkt inkvisitorisk 
under förundersökningsstadiet för att sedan få mer ackusatoriska drag ju 
längre processen fortlöper.22 Man skulle kunna säga att pendeln slår tillbaka 
genom påföljdsbestämningen då detta moment sker helt utan inflytande från 
någon av parterna. Den traditionella uppfattningen torde dock vara att den 
svenska straffprocessrätten i den gamla rättegångsbalken (ÄRB)23 byggde 
på starka inkvisitoriska grunder medan nya RB är av ackusatorisk karaktär 
men med flera inkvisitoriska drag fortfarande närvarande.24 Ofta utgår man 
från att det mest utmärkande för rättegångsförfarandet trots allt är den 
ackusatoriska principen.25

 
I en inkvisitorisk process är målsäganden part och har på detta sätt ett 
inflytande över processen. Robberstad menar t.o.m. att man genom den 
ackusatoriska modellen, där målsäganden mer eller mindre endast spelar en 
roll som vittne, har försatt målsäganden i samma roll som man velat undvika 
att försätta den misstänkte igenom den ackusatoriska processen.26 Om man 
anser att en process skall spela en konfliktlösande roll, så torde den 
inkvisitoriska modellen ha en fördel. På samma sätt som en inkvisitorisk 
process kan riskera att generera ett omfattande processmaterial så finns även 
möjligheten att mängden kan begränsas genom just det faktum att det är upp 
till domaren att avgöra hur mycket bevisning som behövs för att något skall 
anses utrett och denne har därför möjlighet att begränsa insamlingen av pro-
cessmaterial.  
 
Ett inkvisitoriskt system anses ha den nackdelen att då det är rätten som 
bestämmer hur processen skall föras så riskerar misstankar om partiskhet 
och maktmissbruk att öka. Att det är samma person som skall samla in 
bevisning och döma i saken anses inte gynna processen och oddsen för ett 
godtagbart resultat. Rätten är ju som bekant den som dömer i målet sam-
tidigt som den genom förfarandet blir part.27  
 
                                                 
21 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 635f.  
22 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 627ff. Se även Ekelöf, Per Olof, Rättegång I, 8. uppl., 
Stockholm 2002, s. 30. 
23 Rättegångsbalken i 1734 års lag. 
24 Lindblom, Per Henrik, ”Tes, antites och syntes” i Studier i Processrätt, Stockholm 1993, 
s. 51f. 
25 Elwing, Carl M m.fl., Brott och brottmål, 7. uppl., Stockholm 1993, s. 92. 
26 Robberstad a.a. s. 108ff. 
27 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 25. 
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Somliga menar att det finns en myt om det onda inkvisitoriska systemet som 
fått klä skott för många av de företeelser, som t.ex. tortyr och religiös för-
följelse, som har förekommit i historien.28 Idén har lyfts att vi har en 
tendens att förknippa allt vad vi anser vara gott med den ackusatoriska 
principen och allt vad vi ser som ont med den inkvisitoriska principen.29

 
Det kan här vara värt att kort nämna ett par av Lindbloms invändningar mot 
att den inkvisitoriska processen skulle vara att föredra framför den ackusato-
riska. I en inkvisitorisk process finns det ingen möjlighet att på förhand be-
gränsa processmaterialet vilket riskerar att bli onödigt omfattande. 
Processen kan riskera att dra ut på tiden p.g.a. onödiga utredningar och 
eventuella uppskov. Känslan av delaktighet är onekligen i riskzonen i en 
process som enväldigt styrs av domstolen.30

 
Ett tydligt uttryck för att det inkvisitoriska systemet lever vidare, om än lite 
kantstött, i svensk rätt är reglerna om den absoluta åtalsplikten. Följande 
avsnitt är en i huvudsak generell redogörelse för vad absolut åtalsplikt är 
medan de svenska reglerna om absolut åtalsplikt behandlas närmare i avsnitt 
2.2.1. 

2.1.1.2 Absolut åtalsplikt 
Principen om absolut åtalsplikt kallas även för obligatoriskt åtal och legali-
tetsprincipen.31 Jag kommer fortsättningsvis uteslutande att använda mig av 
termen absolut åtalsplikt. 
 
En grundläggande princip inom straffrättens område är att den som gör sig 
skyldig till en gärning som är kriminaliserad skall få ett straff.32 Ett uttryck 
för denna princip är den absoluta åtalsplikten, vilken i svensk rätt uttrycks i 
RB 20:6.  
 
Absolut åtalsplikt innebär att samtliga förutsättningar för allmänt åtal är 
tydligt fixerade.33 För åklagaren innebär den absoluta åtalspliktens princip 
att han eller hon är skyldig att väcka åtal om en gärning är straffbelagd och 
bevisningen tillräckligt stark för att kunna ligga till grund för en fällande 
dom. Om tillräckliga skäl föreligger för att den misstänkte gjort sig skyldig 
till brottet och en åklagare, på objektiva grunder, kan förutse en fällande 
dom, är åtalsprövningen klar och skall resultera i att åtal väcks.34 Åklagaren 
ansvarar således endast för att undersöka sakens straffprocessuella beskaf-
fenhet.35

 

                                                 
28 Robberstad a.a. s. 63-68. 
29 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 637f. 
30 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 639ff. 
31 För en mer utförlig redogörelse för begreppets historik se SOU 1948:40 
Strafflagberedningens promemoria, s. 25f och SOU 1976:47 Färre brottmål, s. 72. 
32 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 86. 
33 Ekelöf, Per Olof, Rättegång V, 7. uppl., Stockholm 1998, s. 142. 
34 SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende, s. 148. 
35 Elwing, Carl M m.fl., a.a. i not 25, s. 119. 
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Var man, terminologiskt sett, skall dra skiljelinjen mellan absolut och relativ 
åtalsplikt är något oklar. För att undvika att gränsdragningen blir fullkomligt 
godtycklig förespråkas att man skall skilja mellan rättssystem som stadgar 
en principiell plikt att åtala (oavsett omfattande undantag) respektive de 
system som istället uttrycker ett principiellt utrymme för åklagarens bedöm-
ning. Dock ifrågasätts inte sällan den praktiska betydelsen av att göra en 
distinktion mellan de båda begreppen.36 Den grundläggande begrepps-
mässiga skillnaden mellan absolut och relativ åtalsplikt anses bli alltmer 
uttunnad.37

 
Det kan vara intressant att påpeka i en tid där diskussioner pågår om den 
absoluta åtalspliktens betydelse, att de flesta europeiska länder faktiskt har 
en absolut åtalsplikt. Exempel på länder med absolut åtalsplikt är Tyskland 
och Finland, båda länder med rättssystem som kan anses vara närbesläktade 
med det svenska rättssystemet. Systemen är dock så genomsyrade av undan-
tag och inskränkningar att det anses vara tveksamt om det verkligen kan 
kallas för absolut åtalsplikt.  
 
Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) uttryckte sig som följer: 
 
”Idag anses inte ett system med helt absolut åtalsplikt vara aktuellt i något 
land. Istället så anses skillnaderna ligga i hur principen om relativ åtalsplikt 
kommer till uttryck och i vilken grad åtalsplikten är relativ.”38  
 
Ett begrepp som nämndes i strafflagberedningens promemoria39 var legal 
opportunitet vilket definierades som ett principiellt förordnande av legali-
tetsprincipen (absolut åtalsplikt) med i lag uppställda undantagsfall. Be-
greppet verkar dock aldrig ha fått fäste i doktrinen.  
 
Knuten till den absoluta åtalsplikten är den absoluta förundersökningsplik-
ten vilken stadgas i RB 23:1. Om det finns anledning att anta att ett brott 
som hör under allmänt åtal har förövats så skall förundersökning inledas. 
Det är framförallt detta inslag i svensk rätt som anses vara processekono-
miskt gynnsamt att begränsa.40

2.1.2 Det ackusatoriska systemet 

2.1.2.1 Inledning 
Det ackusatoriska systemet går även under namnet adversarial system. I 
uppsatsen kommer dock begreppet ackusatoriskt att användas.  
 
Benämningen ackusatorisk process kommer från det latinska ordet 
accusator vilket betyder åklagare.41 Det är ett uttryck för att processen inte 
                                                 
36 SOU 1976:47 Färre brottmål, s.92. 
37 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 89. 
38 SOU 2005:117, s. 56. 
39 SOU 1948:40 Strafflagberedningens promemoria, s. 25. 
40 RÅC I 105:8. 
41 Ekelöf, Per Olof, Rättegång I, 8. uppl., Stockholm 2002, s. 70. 
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innehåller endast rätten och den misstänkte som parter, utan även en särskild 
part med uppgift att ta fram bevisning mot den misstänkte, nämligen 
åklagaren. Frågan ”lämnas” sedan till den opartiska domstolen att döma. Det 
viktigaste karaktärsdraget för ett ackusatoriskt system är just det, att det 
finns tre parter, en anklagande, en försvarande och en dömande.  
 
I ett ackusatoriskt system är det inte domstolens uppgift att ta fram bevis-
ning i målet eller bestämma den materiella sanningen (se avsnitt 2.1). 
Domstolen intar en relativt passiv roll och beslutar utgången endast utifrån 
vad som parterna har lagt fram under processen. Det ackusatoriska syste-
mets sanningsbegrepp är mer relativt och öppet för kompromisser. Om 
parterna kommer överens om fakta i målet genom t.ex. en åtalsuppgörelse så 
är det av mindre vikt att undersöka omständigheterna vidare.42 Domstolen 
intar en konfliktlösande roll där ”striden” står mellan åklagaren som företrä-
dare för staten och den tilltalade.43

 
Det ackusatoriska systemet gör sig gällande i svensk rätt främst då skuld-
frågan skall avgöras medan processen fortfarande på det hela taget är 
inkvisitorisk vid påföljdsfrågans avgörande.44

 
En av den ackusatoriska principens fördelar framför den inkvisitoriska som 
lyfts fram är att oklara rättsfrågor renodlas genom att ett visst händelseför-
lopp fixeras och att rättsfrågorna avgörs först då åklagarens och den till-
talades argument mötts och värderats av domstolen.45 Den ackusatoriska 
principen anses också skapa en bättre garanti för en god utredning av 
målen.46 I en ackusatorisk process är båda parter delaktiga och kontrollerar 
processen. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt där ett exempel är att sak-
frågor och omständigheter kan vitsordas och med detta behöver de inte be-
handlas i den faktiska rättegången. I det amerikanska rättssystemet kan man 
hänföra möjligheten att erkänna sig skyldig till att systemet grundas på den 
ackusatoriska principen. På det sättet kan man säga att parterna, och då 
speciellt den tilltalade, är myndig att styra ”sin” process.  
 
Den ackusatoriska principen i betydelsen att det är en förhandling mellan 
två parter går även under benämningen den kontradiktoriska principen. 
Somliga anser att den kontradiktoriska principen går att förena med båda 
den inkvisitoriska modellen och den ackusatoriska modellen, men den 
vanligaste uppfattningen torde dock vara att den främst hör samman med 
den ackusatoriska processen.47 Den kontradiktoriska principen används 
även i den mer generella betydelsen att ingen får dömas ohörd.48

 

                                                 
42 Langer, a.a. i not 1, s. 10.  
43 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
3, New York 2002, s. 1246. 
44 Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp, Stockholm 1956, s. 206. 
45 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 256. 
46 Ekelöf, Per Olof, Rättegång I, 8. uppl., Stockholm 2002, s. 66. 
47 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 637. 
48 Ekelöf, Per Olof, Rättegång I, 8. uppl., Stockholm 2002, s. 70. 
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När man talar om det ackusatoriska systemet och den kontradiktoriska pro-
cessen brukar artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna49 (EKMR) föras 
på tal. I artikeln är det fastslaget att rätten till en rättvis rättegång innefattar 
ett kontradiktoriskt förfarande med likställda parter. Bestämmelsen om ett 
kontradiktoriskt förfarande innebär att domstolen inte får grunda ett avgö-
rande på bevisning som den enskilde ej fått ta del av eller tillfälle att 
bemöta. Principen om likställda parter kallas för equality of arms och 
betyder att en part inte får gynnas procedurmässigt på bekostnad av den 
andra parten. Detta innebär inom straffrätten att den tilltalade inte får ha 
sämre möjligheter än åklagaren att utföra sin talan inför domstolen.50 Det 
faktum att den tilltalade givits en mer förmånlig ställning än åklagaren i 
svensk process, även kallat för in dubio pro reo, anses dock inte strida mot 
principen om likställda parter. Equality of arms anses vara ett specialfall av 
den kontradiktoriska principen.51

 

2.1.2.2 Relativ åtalsplikt 
Den relativa åtalspliktens princip har även den ett flertal olika benämningar. 
Genom tiderna har den utöver relativ åtalsplikt även kallats för fakultativt 
åtal eller för opportunitetsprincipen. Jag skall även fortsättningsvis använda 
mig av relativ åtalsplikt. 
 
Principen om en relativ åtalsplikt ålägger åklagaren en vidare prövning än 
vid absolut åtalsplikt. Utöver de vanliga kraven så skall även en bedömning 
ske, om åtal, med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet, är 
lämpligt ur det allmännas synpunkt. Åtalsfrågan har med andra ord, i större 
eller mindre utsträckning, överlämnats till åklagarens skönsmässiga bedöm-
ning.52 Den lämplighetsbedömning som lämnas till åklagaren att göra kan 
vara mer eller mindre begränsad genom att det i lagen anges olika förutsätt-
ningar som skall beaktas. 
 
Det exempel som ofta lyfts fram då relativ åtalsplikt diskuteras är det ameri-
kanska rättssystemet med vad de kallar för prosecutorial discretion. USA är 
på intet sätt det enda landet med relativ åtalsplikt men där finns en lång tra-
dition av företeelsen och således mycket information att tillgå. Då den 
amerikanska åklagaren anses representera staten, precis som en advokat 
representerar sin klient, så har åklagaren befogenheten att bestämma om ett 
åtal skall väckas eller ej. Åklagaren kan likaväl som att väcka åtal för ett 
brott bestämma att det ligger i statens intresse att inte väcka åtal, exempelvis 
om bevisen inte antas vara tillräckligt starka för en fällande dom eller om de 
personligen tvivlar på den misstänktes skuld. Andra anledningar kan vara att 
åklagaren anser det ligga i samhällets intresse att visa barmhärtighet istället 
för att bestraffa eller om det inte är försvarbart att väcka åtal p.g.a. att det 

                                                 
49 Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
50 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter, 5. uppl., Stockholm 1993, s. 162ff. 
51 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 33. 
52 Ekelöf, Per Olof, Rättegång V, 7. uppl., Stockholm 1998, s. 142. 
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skulle krävas för omfattande utredningsresurser. Sist men inte minst så 
använder åklagarna det som ett sätt att locka misstänkta till att samarbeta 
med polis och åklagare.53  
 
För dem som anser att det redan idag i realiteten råder en relativ åtalsplikt, 
åtminstone vad det gäller ekonomisk brottslighet, så är steget till ett system 
med plea bargaining inte långt. Plea bargaining ses i sådana sammanhang 
endast som en förlängning av en redan relativ åtalsplikt.54 Det är viktigt att 
komma ihåg att plea bargaining på intet sätt är ett nödvändigt inslag i ett 
system med relativ åtalsplikt, men det faktum att en åklagare har 
möjligheten att fritt eller relativt fritt besluta om att väcka åtal lämnar onek-
ligen dörren på glänt. 
 
Den internationella utvecklingen inom straffprocessrätten går mot en allt 
mer omfattande tillämpning av den relativa åtalsplikten.55

 

2.2 Lagreglering i svensk rätt 

2.2.1 Åtalsplikten  
Åklagaren har enligt RB 20:2 befogenhet att väcka åtal. Utöver denna regel 
regleras den absoluta åtalsplikten i RB 20:6. Bestämmelsen säger att 
”Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt 
åtal”. Huvudregeln är alltså att åtal skall väckas om inget annat är före-
skrivet. Detta går även under benämningen villkorat obligatorisk.56 Om en 
åklagare underlåter att väcka åtal då åtalsplikt råder riskerar han eller hon att 
göra sig skyldig till tjänstefel enligt BrB 20:1.57  
 
En åklagare är alltså skyldig att åtala för alla brott som hör under allmänt 
åtal, d.v.s. alla brott som inte uttryckligen undantas.58 Skyldigheten att åtala 
inträder dock inte i alla fall, utan först då åklagaren på objektiva grunder kan 
emotse en fällande dom. Han eller hon är med andra ord inte skyldig att 
väcka åtal om det endast föreligger sannolika skäl utan det skall föreligga 
tillräckliga skäl.59  
 
Begreppet tillräckliga skäl för åtal innefattar en rad olika moment och krav 
på åklagaren. Åklagaren måste först ta ställning till om en begången gärning 
överhuvudtaget utgör ett brott. Här kan regler om nöd, nödvärn, preskription 
och gärningsmannens ålder resultera i att vad som egentligen är ett brott 
trots allt inte skall föranleda åtal. Slutligen skall åklagaren bedöma om be-
                                                 
53 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
3, New York 2002, s. 1248ff. 
54 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet, s. 386f. 
55 SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende, s. 148. 
56 SOU 2005:117, s. 56. 
57 Elwing, Carl M m.fl., a.a. i not 25, s. 118. 
58 RB 20:3 1 st.  
59 SOU 1938:43 Processlagberedningens förslag till Rättegångsbalk, s.257. 
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visningen mot den misstänkte är tillräckligt stark för att resultera i en 
fällande dom. Denna bedömning görs utifrån vad som åklagaren vet vid 
tidpunkten för bedömningen men kan även inkludera förväntad bevisning.60

 
Systemet med absolut åtalsplikt har väldigt lång tradition inom svensk rätt 
och anses främja både legaliteten och förutsebarheten. Principen om allas 
likhet inför lagen anses också vara lättare att uppfylla om det ligger en 
presumtion för åtal i botten då fällande dom kan förutses vilket bl.a. har 
uttryckts av strafflagsberedningen i deras betänkande SOU 1948:40.61  
 
Vid flertalet tillfällen då diskussioner har förts om rättsväsendets 
uppbyggnad och utveckling har även den absoluta åtalspliktens varande 
eller icke varande blivit föremål för debatt. Redan i förarbetena till RB dis-
kuterades nödvändigheten av att ha en absolut åtalsplikt vilken dock ansågs 
skulle bevaras bl.a. p.g.a. åklagarnas bristande kompetens.62 Även 
processlagberedningen ansåg att den absoluta åtalsplikten hade en viktig roll 
att spela i straffprocessen.63 Till de senare förarbetena som har behandlat 
frågan om åtalsplikten hör exempelvis åtalsrättskommitténs betänkande från 
197664, förtroendekommissionens betänkande från 200465 och BRU: s 
slutbetänkande från 200566. Samtliga, bortsett från 
förtroendekommissionen, anser att den absoluta åtalsplikten skall behållas 
och att de inskränkningar som behövs får plats under principen. 
Förtroendekommissionen är mer positiv till större diskretionära inslag i 
åtalsplikten och även mer positiva till ett institut som plea bargaining. 
 
Åtalsrättskommittén angav allmänhetens tilltro till rättsväsendet och den 
allmänna laglydnaden som argument för att behålla den absoluta åtalsplikten 
och endast utöka undantagen. Om det uttryckligt lämnas till en åklagares 
skönsmässiga bedömning huruvida åtal skall väckas anses risken stor att 
förtroendet skall minska.67  
 
Ytterligare ett argument mot att göra inskränkningar i den absoluta åtals-
plikten, som dock torde vara inaktuellt idag, har varit att åklagarmyndig-
heten inte skulle ha den självständiga ställning och besitta de kvalifikationer 
som krävs för att kunna göra sådana avvägningar som krävs.68  
 
Ett annat argument för att behålla den absoluta åtalsplikten är att det anses 
finnas en risk att allmänpreventionen skulle försvagas om en generell möj-
lighet till åtalsunderlåtelse skulle införas. Argumentet är att om en potentiell 

                                                 
60 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 186ff. 
61 SOU 1976:47 Färre brottmål, s. 82. 
62 SOU 1926:32 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets 
ombildning, s. 35f. 
63 SOU 1938:43 Processlagberedningens förslag till Rättegångsbalk, s.256ff. 
64 SOU 1976:47 Färre brottmål, s. 133f. 
65 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet, s. 385ff. 
66 SOU 2005:117, s. 61ff. 
67 SOU 1976:47 Färre brottmål, s. 115f. 
68 SOU 1948:40 Strafflagberedningens promemoria, s. 32. 
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brottsling vet eller tror sig veta att de kan komma undan utan påföljd så 
skulle benägenheten att begå brott öka.69

 
I sammanhanget bör även den rekommendation som antogs av Europarådet 
198770 angående ett förenklat brottmålsförfarande belysas. Trots att detta 
endast är en rekommendation så har den en stor inverkan på hur medlems-
länderna väljer att utforma sina lagregler. Rekommendationen kom som en 
reaktion på att förtroendet för rättsväsendet ansågs vara i fara med en ökad 
belastning på domstolarna och förlängda handläggningstider runt om i 
Europa. Rekommendationen innehåller en rad förslag på hur större enhet-
lighet mellan länderna skall nås och konkreta förslag på förändringar. I 
rekommendationen ingår att processlagstiftningen bör vila på principen om 
relativ åtalsplikt. Om detta inte är möjligt p.g.a. konstitutionella skäl eller 
liknande så skall motsvarande åtgärder tas för att uppnå likvärdigt resultat.71 
Den svenska regeringen anser att Sverige, trots principen om absolut åtals-
plikt, genom åklagarens relativt långtgående möjligheter till diskretionära 
bedömningar, lever upp till de rekommendationer som antagits av Europa-
rådet.72

 
Åtalsplikten är således i princip absolut, men med en rad diskretionära 
inslag. Det anses t.o.m. vara så att inskränkningarna i åtalsplikten blivit så 
omfattande att det kan hävdas att vi kommit att närma oss ett system med 
relativ åtalsplikt.73

2.2.2 Undantagen 

2.2.2.1 Inledning 
Principen om absolut åtals- och förundersökningsplikt har ett antal mer eller 
mindre omfattande undantag. Till de undantag som är reglerade i lagen hör 
särskild åtalsprövning, åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegräns-
ning.74 Jag har valt att kalla dessa de officiella undantagen. Till de undantag 
som inte är uttrycklig reglerade men som erkänns vara avsteg från principen 
om absolut åtalsplikt är regler om preskription och resursbegränsnings-
baserade prioriteringar.75 I enhetlighetens intresse kallar jag dessa för de 
inofficiella undantagen. 
 
Då fokus fortsättningsvis skall ligga på regleringen för särskild åtals-
prövning och åtalsunderlåtelse skall helt kort något om förundersöknings-
begränsning nämnas. Bestämmelsen om förundersökningsbegränsning 
enligt RB 23:4a får sitt innehåll genom reglerna om åtalsunderlåtelse. 
Presumtionen lyder att en förundersökning skall läggas ned om ett beslut om 
                                                 
69 SOU 1976:47 Färre brottmål, s. 82f. 
70 Recommendation No R 87 (18) of the committee of ministers to member states 
concerning the simplification of criminal justice. 
71 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 86f. 
72 Ibid, s. 89f. 
73 SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende, s. 149. 
74 ”Idéskrift”, 2006, s. 24. 
75 ”Idéskrift”, 2006, s. 24. 

 26



åtalsunderlåtelse kan förväntas. På så sätt ökar utrymmet för begränsning av 
förundersökning i proportion med ökat utrymme för åtalsunderlåtelse.76 Det 
finns alltså en stark koppling mellan de två undantagsformerna.  

2.2.2.2 Särskild åtalsprövning 
Särskild åtalsprövning kan nästan ses som en kentaur i processrättens värld, 
en blandning av den absoluta åtalspliktens uttryck för behovet av kontroll 
och reglering men med en lättnad i obligatoriet som kan hänföras till en 
relativ åtalsplikt. Dock är åtalet fakultativt och de särskilda åtalsprövnings-
reglerna uttrycker en presumtion mot åtal och finns intagna under respektive 
straffstadgande.  
 
De brottstyper för vilka särskild åtalsprövning är föreskriven är i regel 
sådana där brottet har utpräglat civilrättsliga inslag, rör förhållanden inom 
familjen eller annars sådant som brukar anses tillhöra privatlivet eller där 
andra sanktionsformer gäller vid sidan av det straffrättsliga regelsystemet. 
Reglerna är av varierande slag. Ibland är målsägandens angivelse av brottet 
en förutsättning och ibland om det av särskilda skäl är påkallat ur allmän 
synpunkt.77 En betydande skillnad från vad som gäller vid åtalsunderlåtelse 
är att det inte behöver råda klarhet i skuldfrågan för att underlåta att väcka 
åtal vid särskild åtalsprövning.78

2.2.2.3 Åtalsunderlåtelse 
Då det rör åtalsunderlåtelse kvarstår presumtionen för åtal men åklagaren 
ges här en befogenhet att under vissa givna förutsättningar underlåta att 
åtala.  
 
Reglerna om åtalsunderlåtelse har framför allt två syften. Det ena är av 
processekonomiskt slag och det andra är att undvika åtal i sådana fall där 
straffvärdet av ett förfarande är begränsat eller omständigheterna i övrigt 
talar mot åtal eller där en process i domstol framstår som onödig eller 
meningslös.79

 
Reglerna om åtalsunderlåtelse återfinns i RB 20:7 första stycket: 
 

Åklagare får besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunder-
låtelse) under förutsättning att något väsentligt allmänt eller 
enskilt intresse ej åsidosätts:  
1. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan 
påföljd än böter,  
2. om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och 
det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,  
3. om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden 
för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det förelig-
gande brottet, eller  

                                                 
76 RÅC I 124:27. 
77 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 87. 
78 RÅC I 124:6. 
79 SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende, s. 176. 
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4. om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.  

 
Ett beslut om åtalsunderlåtelse innefattar ett konstaterande från åklagarens 
sida att den misstänkte har begått ett visst brott, men att åtal dock inte skall 
väckas. Förutsättningen för att åtalsunderlåtelse skall komma till stånd är att 
skuldfrågan i princip är klarlagd.80 Om bevisen är otillräckliga så skall 
beslut om att inte väcka åtal motiveras utifrån dessa regler och inte enligt 
åtalsunderlåtelsereglerna.81 I praktiken krävs det normalt att den misstänkte 
har erkänt brottet för att åtalsunderlåtelse skall beslutas.82 Beslut om åtals-
underlåtelse skall föras in i belastningsregistret, till skillnad från beslut om 
att lägga ner förundersökningar.83

 
Till grund för alla förutsättningar för åtalsunderlåtelse ligger grundrekvisitet 
att ”något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts”84. Vad som 
skall anses vara väsentliga intressen varierar beroende på vilken grund för 
åtalsunderlåtelse som är aktuell, men vissa gemensamma riktlinjer har ut-
arbetats. Exempel på allmänna intressen kan vara brottets svårighet, tilltron 
till rättsväsendets objektivitet, likheten inför lagen och att markera att en 
viss brottstyp inte accepteras av samhället. Om man istället ser på väsentliga 
enskilda intressen som skall beaktas så är det exempelvis om målsäganden 
lidit ekonomisk skada av brottet, om det är avgörande för skadestånd eller 
ersättning att åtal väcks och sannolikheten för att ett eventuellt skadestånd 
kommer att verkställas. Dessutom beaktas om brottet inneburit grov kränk-
ning för målsäganden som då kan ha ett intresse av en fällande dom.85

 
Enligt första punkten har åklagaren möjlighet att underlåta åtal om det kan 
antas att någon annan påföljd än böter inte skulle komma att dömas ut. 
Exempel på brottstyper som ofta är aktuella här är snatteri och trafik-
förseelser.86 Regeln skall dock inte tolkas som en presumtion mot väckande 
av åtal. Åklagarens bedömning behöver ej grundas på närmare efterforsk-
ning om den misstänktes eventuella brottshistorik.87  
 
Andra punkten innehåller bestämmelse angående de fall som kan antas 
resultera i villkorlig dom och där särskilda skäl talar för åtalsunderlåtelse. 
Särskilda fall kan t.ex. vara att den misstänkte har förhastat sig samtidigt 
som det är en uppenbar engångsföreteelse eller frivilligt vidtagit åtgärder för 
att förhindra att skada uppkommit till följd av hans eller hennes ursprung-
liga handling. Under denna bestämmelse kan även humanitära skäl som 
ålder eller psykiska särdrag beaktas.88 En aspekt som har diskuterats i sam-
                                                 
80 RÅC I 105:9. 
81 Fitger, Peter Rättegångsbalken II, s. 20:17. 
82 RÅC I 124:3. 
83 Ekelöf, Per Olof, Rättegång V, 7. uppl., Stockholm 1998, s. 152. 
84 RB 20:7 första stycket. 
85 NJA II 1985 s. 12ff. 
86 Löfmarck, Madeleine (red), Åtalsunderlåtelse – processekonomi och absolut åtalsplikt, 
Juridiska Fakulteten i Stockholm Skriftserien nr 11, Stockholm 1986, s. 61-68. 
87 NJA II 1985 s. 14ff. 
88 Ibid, s. 16. 
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band med regeln är hur ingående personundersökningen av den misstänkte 
måste vara för att anses kunna ligga till grund för bedömningen. Kritik har 
riktats mot att åklagarna inte har de resurser som krävs för en säker och 
rättvis bedömning. Som svar på kritiken har det sagts att åtalsunderlåtelse 
enligt denna punkt endast anses vara aktuell då personundersökning inte 
anses krävas.89

 
Då ett införande av plea bargaining i svensk rätt debatteras är det framförallt 
RB 20:7 första stycket p. 3 som diskuteras. Bestämmelsen reglerar 
åklagarens möjligheter att besluta om åtalsunderlåtelse (eller 
förundersökningsbegränsning) i situationer med brottskonkurrens eller åter-
fall. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom 1984 års reform-
lagstiftning och innebar vid ändringen en betydande utvidgning av 
åklagarens möjlighet att besluta om åtalsunderlåtelse. Bakgrunden till be-
stämmelsen kan sägas vara av rent processekonomisk natur90, och den har 
ansetts kunna utvidgas utan att innebära kriminalpolitiska nackdelar då den 
misstänktes totala brottslighet skall ligga till grund för besluten.91 Be-
stämmelsen reglerar egentligen två olika grupper av fall, de s.k. 
samtidighetsfallen och successivfallen. Samtidighetsfall är fall när någon 
samtidigt som en process förs misstänks för flera brott men inte dömts för 
något av dem medan successivfall är när någon dömts för ett brott och man 
upptäcker att han eller hon begått ytterligare brott före eller efter domen 
fallit.92 Det är vid samtidighetsfall i form av seriebrottslighet som åtals-
underlåtelse anses innebära de största processekonomiska fördelarna.93 
Dock har successivfallen där det gäller nyupptäckta brott, alltså brott som 
begåtts före domen fallit men som inte framkommit förrän efter, mycket 
gemensamt med samtidighetsfallen i hur bedömningen om åtal skall göras.94 
Åklagarens bedömning behöver i berörda fall inte utgöra en förutsägelse hur 
en domstol skulle döma om åtal väcktes för alla fall utan består i om 
beräknad eller redan utdömd påföljd kan anses tillräcklig för all 
brottslighet.95 Målet för en åklagares bedömning är att åtalet skall utgöra ett 
representativt urval av brotten som begåtts, såklart utan att göra avkall på de 
hänsynstaganden som skall tas enligt grundrekvisitet (se ovan).96 Åklagaren 
skall enligt bestämmelsen göra en självständig bedömning av vad som kan 
anses vara tillräcklig påföljd och kan således underlåta att åtala för ytter-
ligare brott även om dessa skulle kunna medföra en icke obetydlig skillnad i 
påföljdshänseende.97 Exempel på typ av brottslighet där åtalsunderlåtelse 
enligt bestämmelsen redan tillämpas är narkotikabrottslighet och ekonomisk 

                                                 
89 Löfmarck, Madeleine (red), Åtalsunderlåtelse – processekonomi och absolut åtalsplikt, 
Juridiska Fakulteten i Stockholm Skriftserien nr 11, Stockholm 1986, s. 71f. 
90 Ibid, s. 131. 
91 RÅC I 124:16. 
92 Fitger, Peter, Rättegångsbalken II, s. 20:25f. 
93 RÅC I 105:26. 
94 RÅC I 124:19. 
95 NJA II 1985 s. 17. 
96 Fitger, Peter, Rättegångsbalken II, s. 20:26. 
97 RÅC I 124:16f. 
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brottslighet. Angiven typ av brottslighet består ofta i ett större antal separata 
brott som dessutom tenderar att kräva omfattande resurser att åtala.98  
 
Paragrafens fjärde punkt reglerar åtalsunderlåtelse då psykiatrisk vård, vård 
i specialsjukhus eller vårdhem, eller insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade kommer till stånd. Det krävs inget sam-
band mellan den psykiska störningen och gärningen, inte heller att den psy-
kiska störningen förekommit vid gärningstillfället. Förutsättningen är att 
vård kommer till stånd, men det finns inget uttryckligt krav på att den miss-
tänkte de facto lider av en psykisk störning.99

 
RB 20:7 andra stycket reglerar åtalsunderlåtelse i extraordinära fall och till-
lämpas oftast då påföljdseftergift enligt BrB 29:6 av en eller annan anled-
ning inte kan ges eller anses tillräckligt. I bedömningen spelar inte process-
ekonomiska aspekter in utan bedömningen görs utifrån om ett åtal exempel-
vis skulle väcka anstöt eller orsaka gärningsmannen svårt lidande.100

2.2.3 Straffmätning, påföljdsval och 
påföljdseftergift 

Vid val av påföljd enligt BrB 30:4 skall omständigheter som talar för en 
lindrigare påföljd än fängelse särskilt undersökas och i samband med detta 
skall de s.k. billighetsskälen i BrB 29:5 beaktas. Vid straffmätning kan 
faktorer påverka som innebär att den utdömda påföljden kan avvika från 
bedömningen av brottets egentliga straffvärde. Ett exempel på detta i 
skärpande riktning är om det är fråga om återfallsförbrytelse. Om det är 
uppenbart oskäligt att döma till påföljd har rätten möjlighet att meddela 
åtalseftergift enligt BrB 29:6, vilket innebär att den åtalade får en fällande 
dom men ingen påföljd.101

 
Den kategori av billighetsskäl som kan aktualiseras då man talar om plea 
bargaining är bestämmelserna som rör då en misstänkt på olika sätt har 
försökt göra den brottsliga gärningen ogjord eller på andra sätt försökt 
hjälpa upp situationen. Detta gäller främst BrB 29:5 p. 2 och 3, men även p. 
8 kan komma att bli aktuell. Paragrafen i berörda delar lyder: 
 

Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i 
skälig omfattning beakta 
… 
2. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa 
eller begränsa skadliga verkningar av brottet,  
3. om den tilltalade frivilligt angett sig, 
…  

                                                 
98 RÅC I 124:17ff. 
99 RÅC I 124:20. 
100 RÅC I 124:23. 
101 SOU 2005:117, s. 66f. 
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8. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den 
tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar. 

 
För att andra punkten skall komma att tillämpas krävs att gärningsmannen 
har agerat på eget initiativ och i princip utan vetskap om att han eller hon 
avslöjats. Idén bakom bestämmelsen är att om en gärningsman agerar på ett 
sätt som visar uppriktig ånger så skall detta kunna premieras.102

 
BrB 29:5 p. 3 beaktas endast om den tilltalade frivilligt angett sig. Bestäm-
melsen är endast tillämplig om det gäller angivelse av egna brott och är 
således inte tillämplig om en tilltalad lämnar uppgifter om andras brott. En 
frivillig angivelse anses även föreligga om den misstänkte självmant berättar 
om ytterligare brott han begått men som polisen ännu inte misstänkt honom 
för.103 Det är själva angivelsen som är det avgörande vilket medför att en 
misstänkt som erkänner eller underlättar utredningsarbete efter de redan 
blivit upptäckta inte kan räkna med lindrigare straff.104 Diskussioner har 
förekommit i förarbetena huruvida bestämmelsen borde utvidgas till att även 
omfatta kronvittne, d.v.s. gärningsmän som avslöjar sina medbrottslingar, 
vilket dock har avfärdats kategoriskt.105

 
Den åttonde och sista punkten lämnar ett utrymme för lindrigare straff under 
omständigheter som inte uttrycks i de övriga punkterna men som ändå kan 
anses vara lika tungt vägande skäl. Praxis då det gäller tillämpningen av 
denna bestämmelse gör att det inte är helt tydligt om medverkan och hjälp 
efter en misstänkt blivit varse om misstanke skall kunna ge upphov till 
lindrigare straff. I ett rättsfall från 1991106 togs viss hänsyn till att den till-
talade, efter misstanke uppstått mot honom, lämnat uppgifter om andra 
narkotikatransporter som var aktuella i målet och på det sättet underlättat 
utredningen. Hänsynen som togs resulterade inte i någon strafflindring, utan 
domstolen underlät att döma ut det hårdare straff som brukar följa på den 
aktuella brottsligheten.107 På detta sätt skulle man kunna säga att följden 
blev en indirekt strafflinding.  

2.3 Framtiden/Utvecklingen 
I dagsläget finns det inget färdigt förslag på ett införande av plea bargaining 
i svensk rätt. Det närmaste ett förslag man har kommit är vad BRU 
presenterade i sitt slutbetänkande från 2005108 och en idéskrift från 2006109. 
Tydligt är att belastningen ökar på vårt rättssystem och att något måste 

                                                 
102 SOU 2005:117, s. 69. 
103 Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken. En kommentar. Kap. 25-38. Om påföljderna, 
Supplement 19, Stockholm 2008, s. 29:45. (härefter: Berggren m.fl. ”Brottsbalken. En 
kommentar”) 
104 SOU 2005:117, s. 69. 
105 Berggren m.fl. ”Brottsbalken. En kommentar”, s. 29:45. 
106 NJA 1991 s. 255. 
107 SOU 2005:117, s. 69f. 
108 SOU 2005:117. 
109 ”Idéskrift”, 2006. 
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göras för att komma till rätta med problem som långa handläggningstider 
och outredd brottslighet.  
 
Undantagen till vår absoluta åtalsplikt har successivt ökat och utrymmet för 
förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse är större än någonsin. 
Instruktioner och föreskrifter för hur förundersökning och åtalsunderlåtelse 
skall tillämpas blir mer tydliga i sitt budskap. De diskretionära inslagen ökar 
och förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse är något som 
åklagarna anses böra använda sig av i allt större utsträckning.110 Att de 
diskretionära inslagen ökar är en internationell företeelse oavsett vilken 
grundläggande regel om åtalsplikten olika länder bekänner sig till.111

 
Somliga anser att ett system med absolut åtalsplikt kombinerat med för-
hållandevis stora möjligheter att underlåta åtal i det enskilda fallet tillgodo-
ser behovet av flexibilitet och möjligheterna att ta hänsyn till omständig-
heterna i det enskilda fallet vid åtalsprövningen. Detta krav på flexibilitet 
måste sedan vägas mot den grundläggande principen att på brott skall följa 
straff, för att inte trovärdigheten i straffsystemet skall sättas i fara.112

 
Starka röster höjs för att plea bargaining är främmande för vår rättstradition 
och står i konflikt med den rättssäkerhet som varje svensk är garanterad.113 
Lika starka röster höjs för att vi behöver nya metoder för att möta stora och 
komplicerade brottmål. Sverige riskerar att hamna på efterkälken då det 
gäller bekämpning av organiserad brottslighet om inte våra åklagare kan 
skapa incitament för misstänkta att medverka vid utredningar av sina egna, 
såväl som andras brott.114

                                                 
110 Se exempelvis RåR 2008:2 Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse. 
111 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 89f. 
112 Ibid, s. 91. 
113 SOU 2005:117, s. 52. 
114 ”Idéskrift”, 2006, s. 86. 
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3 Straffprocessrättsliga 
principer 

3.1 Inledning 
Det vardagliga, om än lite gammalmodiga, ordspråket ”kärt barn har många 
namn” passar förvånansvärt bra in när man talar om processrättsliga 
principer. Man skulle ju gärna tro att när det är principer vi talar om så finns 
det en bestämd och tydlig definition, det ligger liksom lite i begreppets 
natur. Så är dock inte fallet.  
 
Den svenska straffprocessrätten styrs och är full av principer, många svåra 
att skilja åt. Inte sällan bygger den ena principen på den andra och är 
beroende av varandra för att värna vad som ofta är gemensamma resultat. 
Detta gör en analys av ett, för straffprocessen, nytt inslags överens-
stämmelse med principerna än mer komplicerad. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att regler, och definitivt rättsregler, är ett 
resultat av en avvägning mellan olika principer. Principer kan efterlevas i 
större eller mindre utsträckning, medan regler antingen följs eller bryts. 
Detta medför att om det sker en förändring i hur principerna viktas så blir 
följden att rättsregeln måste förändras.115  
 
Utan att för den sakens skull hävda att en relativ åtalsplikt per automatik 
lämnar utrymme för plea bargaining så råder det relativ konsensus om att 
det inte är möjligt att införa plea bargain i det svenska straffprocessystemet 
utan att förändra åtalsplikten.116 Detta gäller oavsett om man ansluter sig till 
dem som säger att åtalsplikten är absolut med relativa inslag eller är relativ 
med tydliga regleringar. Men vilka processrättsprinciper är aktuella och 
kanske i farozonen då man diskuterar olika inskränkningar i åtalsplikten och 
ett eventuellt införande av plea bargain? 

3.2 Legalitetsprincipen 
”Optima est lex quae minimum relinquit arbitrio judicis; optimus judex qui 

minimum sibi.”  
“That is the best system of law which leaves least to the discretion of the 

judge: that judge is the best who leaves the least to his own discretion.”117

                                                 
115 Jareborg, Nils, ”A lecture on principles”, i: Festschrift für Heike Jung, Baden-Baden 
2007, s. 364ff. 
116 SOU 2005:117, s. 49. 
117 Burton’s Legal Thesaurus, 
http://books.google.com/books?id=9OGU6qOu_3YC&pg=PA349&lpg=PA349&dq=Opti
ma+est+lex+quae+minimum+relinquit+arbitrio+judicis%3B+optimus+judex+qui+minimu
m+sibi&source=web&ots=2PCMz875AK&sig=aLOnB0_DCPMGsdFDTwyNEWMHSPI
&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result ,  (20090130, kl.16.45).  
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Att processlagen präglas av legalitetsprincipen anses leda till ordning och 
reda inom rättsskipningen.118 Lagar och föreskrifter skall finnas ned-
tecknade för alla att finna och domstolen skall endast tillämpa dessa lagar. 
Avgörande för legalitetsprincipen är att så mycket som möjligt skall finnas 
och finns nedtecknat i lagen för att göra det så svårt som möjligt att kringgå 
lagen. 
 
Legalitetsprincipen är en av de mest fundamentala principerna inom svensk 
offentlig rätt. Den gör sig gällande inte endast på straff- och processrättens 
område utan är en princip som ofta diskuteras då myndighetsbeslut ifråga-
sätts. Exempel på detta är skattemyndighetens beslut i skatterättsliga 
ärenden.119

  
Den straffrättsliga legalitetsprincipen är numera lagstadgad i BrB 1:1. Den 
straffrättsliga legalitetsprincipen består egentligen av en mängd olika 
principer120 men diskuteras oftast utifrån fyra rättssäkerhetsaspekter.121 Den 
första är kravet på lagstöd. Detta uttrycks ofta som nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege vilket betyder inget brott utan lag, inget straff utan 
lag122, och innebär i korthet att en handling eller underlåtenhet utgör brott 
och riskerar att leda till straffrättsligt ansvar endast om det finns en 
föreskrift i lag eller annan författning.123 Den andra regeln är 
retroaktivitetsförbudet. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning finns uttryckt 
både i RF 2:10 och i artikel 7 EKMR, vilken är inkorporerad i svensk lag124. 
Den tredje principen är bestämdhetspåbudet/obestämdhetsförbudet som ut-
tryck för kravet på en klar och tydlig lag. Sist men inte minst så gäller 
analogiförbud, d.v.s. att tillämpa en lagregel på en situation som inte riktigt 
omfattas, inom straffrätten. Alla dessa principer anses relevanta på lagstift-
ningsnivå, men för tillämpningen så är obestämdhetsaspekten utan 
intresse.125  
 
Den offentliga makten utövas under lagarna. Så lyder regeringsformen (RF) 
1:1 tredje stycket vilket uttrycker det krav på lagbundenhet för maktutöv-
ning och föreskriftskrav som finns i svensk rätt. Lagstiftningsmakten ligger 
hos riksdagen och kan inte inskränkas av regeringen eller myndigheter. 
Föreskriftskravet omfattar även domstolar och myndigheter vilka inte får 
avgöra mål utan att stöd finns att utläsa i föreskrifter.126 Kravet på före-

                                                 
118 Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp, Stockholm 1956, s. 274. 
119 Fredrik Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, i: Offentligrättsliga principer, Lena Marcusson 
(red.), Uppsala 2005, s. 48. 
120 Beyer, Claes, ”Vad är rättssäkerhet?”, i: Festskrift till Gotthard Calissendorf, Stockholm 
1990, s. 20f. 
121 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 93f. 
122 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/artikel/239152, (20081122, kl.16.55).  
123 SOU 2005:117, s. 80.  
124 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
125 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 93f. 
126 Fredrik Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, i: Offentligrättsliga principer, Lena Marcusson 
(red.), Uppsala 2005, s. 44. 
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skrifter utgör en central del av legalitetsprincipen genom att den enskilde 
medborgarens rättssäkerhet antas främjas genom att maktutövningens lag-
bundenhet uppfyller kravet på förutsebarhet.127 Kärnan i legalitetsprincipen 
är just kravet på maktutövningens normbundenhet i motsats till det godtycke 
som kan sägas ligga i maktutövning under opportunitetsprincipen.128

 
Legalitetsprincipens motsats, opportunitetsprincipen, kan sägas ha uppstått 
på mitten av 1800-talet som en reaktion på att de strafflagar som var ned-
skrivna var otympliga och för vitt täckande. Opportunitetsprincipen skapade 
ett utrymme att i enskilda fall pröva om ett åtal verkligen var befogat.129 
Enligt legalitetsprincipen är som bekant åklagare skyldiga att, om inget 
annat är stadgat, väcka åtal mot den misstänkte för sådant som hör under 
allmänt åtal.130 Opportunitetsprincipen är ett alternativt begrepp för att för-
klara vad som idag brukar kallas för den relativa åtalsplikten (se avsnitt 
2.1.2.2), vilken lämnar det upp till åklagarens diskretion att besluta om åtal 
skall väckas.  
 
Det som framför allt lyfts fram då man talar om att bereda plats i straff-
processen för plea bargaining är risken för att rättssäkerheten tar stryk. 

3.3 Rättssäkerheten 
Ett sätt att se på rättssäkerhet är, inte som ett absolut begrepp, utan som ett 
ideal mot vilket man bör sträva.131

 
I ett tidigt försök att definiera rättssäkerhet så skrev Reuterskiöld i början av 
förra seklet att 
  

”…rättens normer måste bestämmas genom en kompromiss 
mellan den ideella eller teoretiska rättfärdigheten eller rättvisan 
å ena sidan, och den praktiska rättssäkerheten å den andra… Av 
denna kompromiss beror ock att den s.k. juridiska rättvisan eller 
rätten inte alltid kan fullständigt sammanfalla med den s.k. 
moraliska, utan måste stanna vid en relativ orättvisa…”132

 
I denna annars ganska övergripande och intetsägande definition så framgår 
det dock tydligt att det finns en fundamental skillnad i huruvida man ser 
rättssäkerheten som ett formellt krav eller om det även är någonting som 
måste realiseras i praktiken för att fylla en funktion. Den uttrycker även 

                                                 
127 Se dock under 3.3 för definitionsproblematiken av rättssäkerhet. 
128 Fredrik Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, i: Offentligrättsliga principer, Lena Marcusson 
(red.), Uppsala 2005, s. 44. 
129 Olivecrona, Karl, Rättegången i brottmål enligt RB, 2. uppl., Lund 1961, s. 39. 
130 NJA II 1943 s. 258. 
131 Prop. 1984/85:32 om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m.m., 
s. 37. 
132 ”Rättssäkerhet”, signerat professor CA Reuterskiöld, i Nordisk Familjebok, 
Uggleupplagen, Band 24, Stockholm 1916, spalt 111-112.  
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skillnaden i sökandet efter den materiella respektive formella rättvisan (se 
även avsnitt 3.3.2.2).  
 
Åsikterna om vad som innefattas i begreppet rättssäkerhet är många och går 
isär. Det råder oklarhet och det uppstår många missförstånd om vad rätts-
säkerhet egentligen är.133 Det föreligger ingen brist på författare som uttalat 
sig om vad de anser att begreppet skall betyda och innefatta och hur det 
skall avgränsas.134 Jag anser det vara relevant för den fortsatta presenta-
tionen att beskriva de motsättningar som finns i doktrinen mellan dem som 
anser att det endast finns vad de kallar för formell rättssäkerhet med 
förutsägbarheten och likheten inför lagen som krav, och dem som anser att 
rättssäkerhet måste innebära något mer. Betydelsen av distinktionerna visar 
sig om inte annat då man överväger en inkorporering av ett institut som plea 
bargaining som härstammar från ett system med en helt annan syn på 
sanning och rättssäkerhet.  
 
Den ”skola” som förespråkar den formella rättssäkerheten som begrepp 
företräds främst av Nils Jareborg och Åke Frändberg. På andra flanken åter-
finns de som anger att det även finns en etisk/moralisk aspekt som måste 
vägas in för att något skall kunna kallas för rättssäkert. Den senare 
betydelsen brukar kallas för materiell rättssäkerhet och företräds främst av 
Aleksander Peczenik och Per Henrik Lindblom.135 Trots att åsikterna går 
isär så anser jag att det är nödvändigt att förstå en del av debatten då detta 
präglar diskussionerna om ett eventuellt införande av plea bargaining i den 
svenska straffprocessrätten. 
 
En definition som framstår som tämligen rimlig och överlag godtagbar är 
Åke Frändbergs formulering av rättssäkerhet som ”förutsebarhet i rättsliga 
angelägenheter”.136 Begreppet rättssäkerhet figurerar ibland i samma 
sammanhang som begrepp som rättstrygghet och rättslikhet. Nils Jareborg 
definierar och differentierar rättslikhet genom att i princip beskriva det som 
en likhet inför lagen, både i teorin och i praktiken. Rättstrygghet bestäms 
som ett enligt behovs- och proportionalitetsprincipen reglerat och 
kontrollerat skydd mot illegal maktutövning.137 En intressant reflektion av 
Claes Beyer är att en för allmän utformning och för vid definition av rätts-
säkerhet riskerar att sätta likhetstecken mellan begreppet som sådant och 
förekomsten av ett rättssystem i sig.138 Någon konsensus på området åter-
finns dock inte. 
 

                                                 
133 Zila, Josef, ”Om rättssäkerhet”, SvJT 1990, s.284. 
134 Se t.ex. Beyer, Claes ”Vad är rättssäkerhet?”, i: Festskrift till Gotthard Calissendorf, 
Stockholm 1990, s. 16-37; Tuori, Kaarlo: ”Om rättssäkerhet och sociala rättigheter (samt 
mycket annat)”, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2003, s.360ff; Jareborg, Nils, 
Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 80-92; Zila, Josef, ”Om rättssäkerhet”, 
SvJT 1990, s. 284-305 och Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Stockholm 1995, s. 89-100. 
135 Frändberg, Åke, ”Om rättssäkerhet”, Juridisk Tidskrift, 2000-01, s. 271ff. 
136 Ibid, s. 271. 
137 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s 80f. 
138 Beyer, Claes, ”Vad är rättssäkerhet?”, i: Festskrift till Gotthard Calissendorf, Stockholm 
1990, s. 20. 
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Josef Zila sammanfattar den svenska debatten med följande inlägg: 
 

”Vill man i grova drag sammanfatta de åsikter som förekommer 
i svensk litteratur beträffande rättssäkerhet kan det konstateras, 
att den första skiljelinje som kan spåras går mellan den uppfatt-
ning som innebär att rättssäkerheten endast handlar om indi-
videns rättsliga garantier gentemot det offentliga (stats- eller 
kommunala) makten (den ”traditionella” uppfattningen) och, å 
andra sidan, den uppfattning enligt vilken rättssäkerheten inne-
fattar, utöver vad som är innehållet i det första fallet, även den 
offentliga maktens omsorg om att vissa lagstiftningsåtgärder 
som skulle skydda medborgarnas rättigheter antas och genom-
förs (det ”moderna” rättssäkerhetsbegreppet).” 139  

 
Skiljelinjen som dras är med andra ord mellan den formella och den 
materiella rättssäkerheten och vad som krävs för att respektive begrepp skall 
anses uppfyllt.  

3.3.1 Formell rättssäkerhet 

3.3.1.1 Inledning 
Formell rättssäkerhet skall ej sammanblandas med begrepp som 
formell/juridisk sanning som betyder att domaren genom att döma enligt det 
processmaterial som presenterats kommer fram till den s.k. juridiska 
sanningen.140  
 
Formell rättssäkerhet kan beskrivas som förutsebar formell rättvisa vilket 
främjar människors trygghet och planeringsmöjligheter och utgör därmed en 
förutsättning för ett gott liv.141 En annan definition är icke-godtyckliga, 
förutsebara och rationella beslut.142 Med rättssäkerhet menas vanligen 
förutsebarhet och likhet inför lagen.143

3.3.1.2 Förutsägbarhetsprincipen 
Den traditionella definitionen av rättssäkerhet är att den formella rättssäker-
heten sägs bestå i förutsägbarhet.144 Aleksander Peczenik går så långt som 
att säga att förutsebarheten är ett av rättsstatens och demokratins grund-
värden.145 Medborgare i ett land har rätt att leva med bestämda lagar som 
förhindrar kaotiska tillstånd. Detta gör att människor på ett bättre sätt kan 
planera och leva sina liv utan avbrott.146

 

                                                 
139 Zila, Josef ”Om rättssäkerhet”, SvJT 1990, s.287. 
140 Olivecrona, Karl, Bevisskyldigheten och den materiella rätten, Uppsala 1930, s. 35ff. 
141 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 74. 
142 Frände, Dan, Den straffrättsliga legalitetsprincipen, Ekenäs 1989, s. 163. 
143 Lindblom, Per Henrik, ”Tomt prat?”, i: Studier i Processrätt, Stockholm 1993, s. 344.  
144 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 83. 
145 Ibid, s. 89-100. 
146 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Stockholm 1995, s. 90. 
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Förutsägbarhetsprincipen är starkt kopplad till legalitetsprincipen (se avsnitt 
3.2). Genom att stat och myndigheter utövar verksamhet och tar beslut ut-
ifrån nedtecknade lagar i enlighet med legalitetsprincipen så tillgodoses de 
krav på förutsägbarhet som förutsägbarhetsprincipen ställer upp.  
 
Formell rättssäkerhet i betydelsen av förutsägbarhet innebär att en med-
borgare skall i förväg kunna få/ta reda på vad som gäller rättsligt i en given 
situation, vad som är tillåtet och vad konsekvenserna av ett handlande kan 
komma att bli.147 En ”sann” anhängare av förutsebarheten som kriterium för 
rättssäkerhet har inget problem att se att det mycket väl kan finnas moraliskt 
dålig juridisk rätt och att medborgare kan behandlas moraliskt förkastligt av 
staten, men fortfarande legalt rätt då handlingen går att förutse.148

 
I samma anda som Ekelöf likställer förutsebarhet med rättssäkerhet så ut-
trycker han också att det avgörande för rättssäkerhet inom processrätten kan 
vara något annat än inom exempelvis straffrätten. Det kan vara lika viktigt 
eller viktigare för en part att veta att de kommer få samma möjligheter som 
den andre parten och ges utrymme att svara på exempelvis vittnesmål, som 
att veta exakt vilka slags vittnesmål som kommer att accepteras i alla situa-
tioner. 149 Ett visst mått av flexibilitet inom processrätten framstår inte som 
omöjligt om man får förstå Ekelöf.  
 
Även Jareborg uttrycker tankar i samma riktning, om än lite annorlunda 
formulerat. Han talar om principers olika validitet inom ett rättssystem och 
olika värde inom olika rättsområden. En straffrättslig princips validitet beror 
enligt Jareborg på om principen uttrycker eller sammanfattar viktiga värde-
ringar och om den bidrar till ett mer enhetligt värderingssystem.150 Vad 
Jareborg uttrycker är något jag anser vara av omedelbar relevans då man 
undersöker huruvida nya inslag i straffprocessrätten är kompatibla med 
rådande principer och något jag ämnar återkomma till senare i uppsatsen (se 
avsnitt 6). 
 
Om man väljer att ansluta sig till Claes Beyers bidrag i ämnet så är det en 
rad principer och krav som kan sägas falla under rättssäkerhetens grund-
förutsättning som är förutsebarheten. Han tar som exempel kravet på klar 
och tydlig lag, möjligheter att överklaga beslut och likhet inför lagen.151

3.3.1.3 Likhet inför lagen 
Principen, i sin processrättsliga betydelse, finns uttryckt i RF 1:9 vilken 
säger att allas likhet inför lagen skall beaktas av domstolar och myndigheter 
i deras verksamhet. Likhet inför lagen är en princip som är djupt rotad och 
starkt förankrad i svensk rätt. Likhet inför lagen må anses vara ett ouppnåe-
                                                 
147 Frändberg, Åke, ”Om rättssäkerhet”, Juridisk Tidskrift, 2000-01, 2001, s. 274. 
148 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 90. och Frändberg, 
Åke, ”Om rättssäkerhet”, Juridisk Tidskrift, 2000-01, 2001, s. 271. 
149 Ekelöf, Per Olof, Rättegång I, 8. uppl., Stockholm 2002, s. 57. 
150 Jareborg, Nils, ”A lecture on principles”, i: Festschrift für Heike Jung, Baden-Baden 
2007, s. 366. 
151 Beyer, Claes, ”Vad är rättssäkerhet?”, i: Festskrift till Gotthard Calissendorf, Stockholm 
1990, s. 22. 
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ligt ideal, men det är ett ideal som anses vara en viktig beståndsdel i vårt 
demokratiska samhälle.152 När man undersöker principen så brukar man 
dela upp begreppet i vad som är ”likhet” och vad ”inför lagen” betyder. 
 
Det kan anses allmänt vedertaget att eftersom alla är olika kan det inte bli 
fråga om att söka uppnå total likabehandling eller likhet. Vanligen handlar 
diskussion och meningsskiljaktigheter om vilka grunder för lika- respektive 
särbehandling, och inom vilka områden, som är relevanta och 
försvarbara.153 Det är nästan omöjligt att diskutera begreppet likhet inför 
lagen utan att hamna i en diskussion om vad som är rättvist då alla 
eventuella avsteg från principen måste diskuteras utifrån vad/vilka man 
anser vara berättigat/de att undanta. 
 
Nästa del av begreppet handlar om vad man menar med ”inför lagen”. För 
det första så kan distinktionen handla om huruvida man anser att inför lagen 
endast rör domstolars och myndigheters tillämpning av lagar och föreskrif-
ter eller om det binder även lagstiftaren när lagarna utformas.154 Enligt 
förarbeten och doktrin så innebär dock inte kravet på likhet inför lagen ett 
krav på likhet i lagen.155  
 
Aleksander Peczenik gör en distinktion mellan vad han kallar för den 
formella likheten inför lagen och likhet inför lagen i materiell mening. Han 
menar att den formella likheten är en konsekvens av att alla myndigheters 
verksamhet bestäms av generella regler och att ingen tilldelas förmåner som 
inte medges eller slipper straff och påföljder som föreskrivs i rättsreglerna. 
Materiell likhet inför lagen innebär utöver de formella kraven att ingen 
diskriminering får förekomma. Eventuell särbehandling skall motiveras av 
etiska skäl och endast verka i gynnande riktning.156 Man kan även formulera 
det som att materiell likhet inför lagen är en reell likhet inför lagen.157

 
Trots att principen om allas likhet inför lagen har varit en dominerande 
tanke i svensk rätt under århundraden så accepteras fortfarande lagregler 
som tar speciell hänsyn till och gynnar vissa personer. Som exempel kan 
nämnas hänsynen till om; personen är under 15 år och således ej straff-
myndig, personen är under 18 år då lagföring och utdömning av fängelse 
undviks, kvinnor som nyss fött barn kan undslippa häktning och dömas för 
barnadråp istället för mord, och slutligen människor som lider av psykisk 
sjukdom som normalt undslipper lagföring och straff och istället döms till 
sluten rättspsykiatrisk vård.158  
 

                                                 
152 Diesen, Christian m.fl., Likhet inför lagen, Stockholm 2005, s. 183ff. 
153 Ibid, s. 22f.  
154 Ibid, s. 23f. 
155 Lerwall, Lotta, ”Den kommunala likställighetsprincipen”, i: Offentligrättsliga principer, 
Lena Marcusson (red.), Uppsala 2005, s. 166. 
156 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Stockholm 1995, s. 52f. 
157 Diesen, Christian m.fl., Likhet inför lagen, Stockholm 2005, s. 42. 
158 För utförligare exempel och diskussion se Diesen, Christian m.fl., Likhet inför lagen, 
Stockholm 2005, s. 191ff.  
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Ett strikt system med en grundläggande princip om absolut åtalsplikt är 
ägnat att främja allas likhet inför lagen och motverkar misstankar om att 
polis och åklagare tar obehöriga hänsyn vid brottsutredningar och åtalspröv-
ning.159 Ett annat uttryck för att rättssystemet skall verka för allas likhet 
inför lagen är objektivitetsprincipen som omfattar både domstolar, myndig-
heter och åklagare i deras verksamhet. På processrättens område är detta 
extra tydligt genom åklagarens skyldighet under förundersökningen att inte 
endast beakta det som kan ligga till grund för en fällande dom utan på ett 
likvärdigt sätt fästa avseende vid bevisning som är till gagn för den 
tilltalade. Åklagaren är skyldig att verka i den tilltalades intressen och agera 
för att denne skall få en opartisk prövning i skuldfrågan.160

 
När diskussionerna förs angående införandet av plea bargaining i det 
svenska rättssystemet så är allas likhet inför lagen en av de principer som 
anses befinna sig i farozonen. Advokatsamfundet är bara en av de remiss-
instanser som angav likheten inför lagen som en anledning till att grundligt 
utreda och debattera ett eventuellt införande av plea bargaining i svensk 
straffprocessrätt.161

3.3.2 Materiell rättssäkerhet 

3.3.2.1 Inledning 
”Summa jus, summa injuria.” 

”Den högsta rätt kan vara den högsta orätt”  
 

Oenigheten mellan förespråkare för användningen av begreppet materiell 
rättssäkerhet och förespråkare för formell rättssäkerhet som begrepp ligger 
egentligen inte i att de förstnämnda inte anser att förutsägbarhet och likhet 
inför lagen är nödvändigt. De anser dock att det krävs något mer för att ett 
system skall kunna kallas rättssäkert, det krävs trygghet i en vidare mening. 
Den trygghet det talas om är exempelvis skyddet för äganderätten och 
privatlivets okränkbarhet.162 Tryggheten som omnämns här skall dock inte 
sammanblandas med begreppet rättstrygghet (se avsnitt 3.3) som står för 
statens skyldighet att skydda mot illegal maktutövning och tillika reglera 
den legala maktutövningen. Beslut och myndighetsutövning bör med andra 
ord enligt teorin om materiell rättssäkerhet vara rimligt förutsebara med stöd 
av lag och förenliga med ett hänsynstagande till andra etiska värden.163 Ett 
annat sätt att formulera det är ”riktiga, rättvisa och godtagbara beslut”.164 
Formuleringen att beslut skall vara rimligt förutsebara är också ett uttryck 

                                                 
159 Prop. 1994/95:23 s. 43-44. 
160 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/artikel/274270, 20081223, 
20.56.  
161Remissyttrande över betänkandet 2004:47,  
www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/135002_2006082
2103713.pdf, 081128, 17.04. 
162 Lindblom, Per Henrik, ”Tomt prat?”, i: Studier i Processrätt, Stockholm 1993, s. 344. 
163 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Stockholm 1995, s. 92ff. 
164 Frände, Dan, Den straffrättsliga legalitetsprincipen, Ekenäs 1989, s. 163. 
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för att det inte anses vara den enda viktiga komponenten i rättssäkerhets-
begreppet.  
 
Begreppet materiell rättssäkerhet används ibland för att uttrycka vad som 
även kallas för rättssäkerhetsgarantier. Detta kan t.ex. vara rätten till 
domstolsprövning av tvångsåtgärder och förbudet mot retroaktiv lag.165 Det 
är dock viktigt att inte sammanblanda materiell rättssäkerhet med begreppet 
materiell sanning vilket är något som antas kunna uppnås då rätten kan 
hämta in bevisning ex officio och således inte är begränsad till vad parterna 
i en rättegång har åberopat (motsatsen, formell sanning, är den som antas 
kunna uppnås utifrån det ofta begränsade processmaterialet i rättegångar där 
dispositionsprincipen tillämpas, se avsnitt 3.4).166

 
Det finns många som motsätter sig en uppdelning av rättssäkerhetsbegreppet 
i formell och materiell rättssäkerhet. Argumenten för att inte dela på 
begreppet är främst att det är omöjligt att definiera vad som är etiskt godtag-
bart och att det finns en potentiell motsättning mellan en tillfredsställande 
nivå av förutsägbarhet i systemet och tillgodoseende av andra etiska värde-
ringar.167

 
Det materiella rättssäkerhetsbegreppet kallas även det moderna rättssäker-
hetsbegreppet. Vidare talas ofta om den moderna synen på rättssäkerheten 
och med detta menas medborgares rättsskydd, alltså skyddet mot att utsättas 
för brott.168 Allt detta kan ses som ett uttryck för att synen på 
rättssäkerheten delvis har förändrats och anses i modern tid även omfatta 
rätten att inte behöva utsättas för brott. Det talas mer om faktiska 
möjligheter att i ett enskilt fall nå ett rättvist resultat.169  

3.3.2.2 Etisk godtagbarhet / Rättvisa 
”Lex malla, lex nulla.” 

”En dålig lag är ingen lag.” 
St. Thomas Aquino 

 
Jag är inte säker på att materiell rättssäkerhet är exakt vad Aquino hade i 
åtanke när han yttrade orden, men det förefaller vara tämligen träffande då 
man talar om synen på lagar hos anhängare till en etik- och rättviseaspekt på 
rättssäkerheten. En orättvis lag eller en oetisk lag framstår ju för de flesta 
som en dålig lag. Diskussionen om huruvida rättssäkerhet skall uttrycka 
lagens etiska godtagbarhet kan även ses som en spricka mellan vad den 
juridiskt utbildade kåren kan se som rättssäkert, den formella rättssäker-
heten, och vad allmänheten tänker på när de får frågan om vad som är rätts-
säkerhet. Lindblom uttrycker detta som ett beklagligt glapp i juristers och 

                                                 
165 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Stockholm 1995, s. 90. 
166 Lindell, Bengt, Civilprocessen, Uppsala 1998, s.25ff. 
167 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Uppsala 1992, s. 90. 
168 Lindblom, Per Henrik, ”Tes, antites och syntes” i: Studier i Processrätt, Stockholm 
1993, s. 56f. 
169 Zila, Josef, ”Om rättssäkerhet”, SvJT 1990, s.285f. 
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medborgares språkbruk.170 Ett sätt att formulera behovet av ett begrepp som 
materiell rättssäkerhet är att om lagstiftning och samhället i övrigt hade varit 
etisk och fungerat tillfredsställande så hade distinktionen varit onödig. Den 
formella rättssäkerheten hade då medfört den materiella.171

 
Aleksander Peczenik är en av de mest framträdande då det gäller diskus-
sionen och även propagerandet för att använda sig av materiell rättssäkerhet 
som begrepp. Han menar att det i själva verket inte finns många seriösa 
jurister som helt utesluter en etisk tolkning av rättsregler. Peczenik anser att 
lagtolkning är en kompromiss mellan rättssäkerhet (får här anses syfta på 
formell rättssäkerhet) och föreställningar om exempelvis rättvis och moral. 
Då han talar om etiska aspekter så talar han främst om ekonomiska, fördel-
ningspolitiska och miljöpolitiska värderingar. ”Kort sagt: Formell rätts-
säkerhet (förutsebarhet) är visserligen ett viktigt värde, men den måste väga 
samman med andra etiska värden. Materiell rättssäkerhet är avvägningens 
resultat.”172

 
Ett klassiskt sätt att exemplifiera vad man menar som anhängare av 
begreppsbildningen materiell rättssäkerhet är att lägga fram det s.k. 
”Hitlerargumentet”. Judar som levde i Tyskland under Hitlers och 
nazisternas välde levde, om man använder sig av den traditionella defini-
tionen av rättssäkerhet, d.v.s. förutsebarhet, i ett rättssäkert samhälle. Även 
om de formulerar sig lite olika så ställer sig både Lindblom och Peczenik 
bakom att det vore ett absurt resultat att se judarnas tillvaro under Hitler 
som rättssäker bara för att de kunde förutse att de skulle komma att 
förföljas.173

3.3.3 Sammandrag 
Frågan om vad rättssäkerhet är och skall omfatta är inte bara en teoretisk 
diskussion utan får i allra högsta grad konsekvenser i praktiken. Då det ofta 
lyfts fram i diskussioner att det är just rättssäkerheten som riskerar att få 
stryka på foten om plea bargaining skulle införas i svensk straffprocessrätt 
så är det onekligen viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på vad 
rättssäkerhet är.  
 
Den stora skiljelinjen går som bekant mellan dem som anser att ett 
förutsägbart rättssystem är ett rättssäkert system och dem som anser att det 
krävs ett mått av etik och moral för att rättssystem skall kunna anses vara 
rättssäkra. Om förutsägbarhet och formell likhet inför lagen är de krav som 
uppställs på rättssystemet så är det inte svårt att dra slutsatsen att plea 
bargaining skulle komma att påverka. Utifrån materialet synes det dock 
finnas en stark motvikt som värderar även andra faktorer, som rätten att inte 
utsättas för brott och att brott faktiskt utreds och beivras. Det är i detta 

                                                 
170 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 649f. 
171 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, Stockholm 1995, s. 98. 
172 Ibid, s. 93. 
173 Se t.ex. Lindblom, ”Tvekamp”, s. 639 och Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?, 
Stockholm 1995, s. 97f. 
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sammanhang som plea bargaining kanske kan komma att spela en 
avgörande roll för rättssäkerheten, även i ”positiv” riktning. 

3.4 Ansvarsfördelningsprinciper  

3.4.1 Dispositionsprincipen 
Dispositionsprincipen är en ansvarsfördelningsprincip i svensk rätt vilken 
fördelar ansvaret för processen mellan parterna. Dispositionsprincipen till-
lämpas endast i begränsad omfattning inom straffrätten och har ett mindre 
utrymme i straffprocessen än vad den har i civilprocessen.174 Enligt 
dispositionsprincipen i sin renaste form så är det uteslutande parterna som 
har bestämmanderätt över och är aktiva i en process.175  
 
Det tydligaste uttrycket för att dispositionsprincipen trots allt spelar en stor 
roll inom svensk straffprocessrätt är att rätten enligt RB 20:1 inte får ta upp 
några brottmål ex officio, d.v.s. utan att det lyfts av åklagaren. Ett annat sätt 
som dispositionsprincipen kommer till uttryck är att rätten enligt RB 30:3 är 
bunden av åklagarens gärningsbeskrivning och får således inte självständigt 
lägga till ett icke åberopat gärningsmoment. Lagtexten ålägger därmed ett 
ansvar på åklagaren att föra fram de faktiska omständigheter som skall 
beaktas. Annars riskerar han att domstolen inte kan lägga dem till grund för 
sitt avgörande.176 Processens ram bestäms således av åklagaren. 
  
Den traditionella uppfattningen bakom dispositionsprincipens begränsade 
inflytande i straffprocessen är att den misstänkte inte skall lida någon skada 
av en oskicklig eller sviklig processföring utan att utredningens effektivitet i 
stället skall säkerställas genom förundersökningen och de processuella 
tvångsmedel som står till åklagarens och rättens förfogande.177

 
Det kan vara av intresse att nämna att den svenska straffprocessen ofta går 
under benämningen semi-dispositiv178. Detta innebär att ansvaret för att 
exempelvis lägga fram bevis för sin sak inte är jämt fördelat på parterna. 
Den tilltalade behöver t.ex. inte komma med invändningar om otillräkne-
lighet eller nödvärn för att domstolen skall kunna beakta det. Benämningen 
på detta ojämlika partsförhållande är favor defensis.179 Man skulle kunna 
säga att det är uttryck för officialprincipen. 

3.4.2 Officialprincipen 
Officialprincipen kan sägas vara dispositionsprincipens motsats och 
ansvarsfördelning enligt denna princip resulterar i att övergripande ansvar 

                                                 
174 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 26. 
175 Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp, Stockholm 1956, s. 259. 
176 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 24ff, 253. 
177 Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp, Stockholm 1956, s. 285. 
178 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 253. 
179 Ibid, s. 253. 

 43



för processen läggs på domstolar och myndigheter. Officialprincipen inne-
bär att de rättstillämpande myndigheterna är skyldiga att av egen kraft vara 
verksamma för att beivra brott.180 Officialprincipen är tveklöst styrande för 
polismyndighetens och åklagarmyndighetens arbete.  
 
Officialprincipen gör sig gällande även på domstolarnas ansvarsområde. Ett 
tydligt exempel är rättens befogenhet att självmant skaffa in bevisning om 
den anser det behövligt181. Ett annat exempel som ofta lyfts fram är att 
domstolen enligt dagens reglering i RB 30:3 är obunden av åklagarens 
brottsrubricering och eventuella yrkanden om påföljd. Detta innebär att om 
en åklagare föreslår en viss påföljd eller en viss längd på straffet så är 
domstolen enligt lagen fri att helt bortse från sådana yrkanden. Domstolen 
är följaktligen i princip obunden av åklagarens rubricering och skall själv 
hänföra gärningen till det lagrum den anser vara tillämpligt. Rätten skall 
vidare bestämma den eller de påföljder som de finner motiverade. Ett på-
följdsyrkande från åklagaren är varken åsyftat enligt rättegångsbalken eller 
bindande för rätten. Åklagarens brottsrubricering och det av honom 
åberopade lagrummet kan vara till ledning, om rätten, på grund av en 
opreciserad gärningsbeskrivning, måste tolka denna.182

 
Det finns en mängd exempel på officialprincipens framträdande roll inom 
svensk straffprocessrätt. Här följer några exempel;  

 domstolens rätt att ta över en förundersökning och vidta 
åtgärder för att fullfölja en sådan om det kan anses påkallat 
enligt RB 23:19 andra stycket,  

 rättens möjlighet enligt RB 45:11 att begära att förundersök-
ningen genomförs eller kompletteras om den anses otill-
räcklig,  

 den materiella processledningen som rätten kan bedriva enligt 
RB 46:4 andra stycket för att avhjälpa otydligheter och ofull-
ständigheter i uttalanden, 

 rättens möjlighet att ex officio utse sakkunniga enligt RB 
40:1, 

 domstolens rätt att avvisa bevisning enligt RB 35:7, 
 rättens möjlighet att självmant häkta en åtalad enligt RB 

24:17 första stycket  
 och slutligen möjligheten att ta upp frågor om ansvar för 

förseelse i rättegången utan åtal enligt RB 20:1.183 
 

                                                 
180 Olivecrona, Karl, Rättegången i brottmål enligt RB, 2. uppl., Lund 1961, s. 14f. 
181 Elwing, Carl M m.fl., a.a. not i 25, s. 92. 
182 SOU 2005:117, s. 92f. 
183 Lindblom, ”Tvekamp”, s. 639. 
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4 Den misstänktes kort på 
hand 

4.1 Inledning 
Alla verkar vara överens om att något måste göras åt den allt högre belast-
ning som vårt rättssystem utsätts för. I litteraturen framförs plea bargaining 
som en möjlig väg att minska belastningen och som ett processekonomiskt 
fördelaktigt alternativ.  
 
Självklart så är en misstänkt eller tilltalad redan idag fri att säga och göra 
vad han eller hon vill i bemärkelsen erkänna och dylikt. Det torde dock vara 
större chans att så sker om det skapas utrymme och incitament för att så 
skall ske. I nästa avsnitt skall jag presentera en del av de verktyg en åklagare 
redan idag sitter inne med, och vad som kan tänkas införas för att effekti-
visera straffprocessen. Men först skall den misstänktas inflytande under-
sökas.  
 
För att ett system med plea bargain skall vara genomförbart så krävs det 
utrymme för faktisk förhandling. Utrymme för förhandling är inte en själv-
klar följd av ett införande av relativ åtalsplikt, även en sådan kan vara full 
av begränsningar i de diskretionära inslagen. Ett utrymme för förhandling 
mellan åklagaren är dock något som måste realiseras om plea bargaining 
skall kunna bli verklighet i den svenska straffprocessen. Men vad har då den 
misstänkte att förhandla med? 

4.2 Samarbete vid utredning av brott för 
vilka misstankar mot den tilltalade ej 
redan föreligger 

Det har länge funnits en acceptans för att en tilltalads beslut att samarbeta 
med polis eller åklagare genom att lämna uppgifter om andra brott han eller 
hon har begått skall kunna ligga till grund för viss strafflindring. Detta 
bygger på en tanke om att då en misstänkt uppvisar tecken på uppriktig 
ånger så skall detta kunna få ligga till grund för mildare straff.184 Redan 
med nu gällande regler i BrB 29:5 första stycket skall domstolen vid 
straffmätning och påföljdsval beakta det förhållande att den som misstänks 
för ett visst brott frivilligt har lämnat uppgifter om ett annat brott som han 
eller hon begått185. Samarbetet går vanligtvis under benämningen frivillig 
angivelse (se avsnitt 2.2.3). Detta är dock någonting som sker först i 
samband med att domstolen skall fastställa påföljden och är således 
ingenting som är av betydelse om man ser till de kriminalpolitiska 
                                                 
184 SOU 2005:117, s. 69. 
185 Ibid, s. 14f. 
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aspekterna av momentet. Den straffrabatt som ett samarbete från den 
misstänkta eller tilltalades sida kan resultera i är med andra ord inte något 
som åklagaren, eller polisen för den sakens skull, kan styra över idag. Trots 
att en åklagares påföljdsyrkan inte är åsyftad så är detta om möjligt det sättet 
som en åklagare kan försöka påverka rätten i en strafflindrande riktning. 
 
Utrymmet för strafflindring på grund av en tilltalads medverkan torde idag 
vara tämligen begränsat och når inte upp till den nivån som flera andra 
länder har när det gäller samarbete vid utredningar. I Norge lämnar 
domstolen enligt förarbeten, praxis från högsta instans och riksadvokatens 
instruktioner generellt mellan 15-30 procent ”rabatt” på straffet beroende av 
vilken effekt som medverkan eller erkännandet haft på utredningen, när i 
processen det skedde, vilken processekonomisk vinst som kunnat göras och 
vilken betydelse det har haft för målsägandens situation.186

4.3 Samarbete vid utredning av det 
aktuella brottet 

Som reglerna ser ut under BrB 29:5 första stycket p. 3 finns det idag inte 
uttryckligt utrymme för att ta hänsyn till om den misstänkte lämnar 
uppgifter som gagnar utredningen av det brott han eller hon redan är miss-
tänkt för. Enligt doktrinen så kan dock domstolen, under speciella 
förhållanden, beakta att den misstänkte hjälpt till vid utredningen av de brott 
som misstanken avser.187  
 
Det utrymme som finns idag att undantagsvis beakta den misstänktes med-
verkan gäller bara för domstolen när påföljden väl skall bestämmas. Det 
lämnar inget utrymme för åklagaren att erbjuda strafflindring mot att samar-
bete kommer till stånd.  
 
Det faktum att det redan anses finnas ett visst utrymme att beakta den miss-
tänktes vilja att medverka i utredningen, inte bara i nya utredningar, tyder 
dock på att det inte är helt främmande för det svenska rättssystemet att ta 
hänsyn till en misstänkts medverkan i utredningar vid påföljdsval och 
straffmätning. Det avgörande bör istället bli omfattningen av medverkan.188  
 
Ett annat sätt att bidra till utredningen på ett sådant sätt som kan få 
betydelse för påföljdsbestämningen är att den misstänkte i en situation där 
utredningen riskerar att bli omfattande pekar ut förhörspersoner eller platser 
där husrannsakan bör företas.189

 
Diskussioner om ett införande av plea bargaining i Sverige har dock alltid 
uttryckt vikten av att en uppgörelse inte skall kunna komma till stånd med 

                                                 
186 ”Idéskrift”, 2006, s. 80f. 
187 SOU 2005:117, s. 261f. 
188 Ibid, s. 14f. 
189 Ibid, s. 82. 
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mindre än att den misstänkte erkänner brottet.190 Således torde inte ren 
medverkan utan ett erkännande kunna öppna för en uppgörelse. 

4.4 Erkännande – guilty plea 
Erkännande och medgivande diskuteras ofta i samma sammanhang trots att 
det föreligger skillnader mellan begreppen.  Medgivande innebär att det inte 
sker någon prövning av den materiella riktigheten utan på sin höjd en 
begränsad kontroll av den formella riktigheten. Medgivande är tämligen 
ovanligt inom svensk rätt men förekommer exempelvis då man talar om att 
en misstänkt godkänner ett strafföreläggande.191  
 
Ett erkännande utgör enligt Ekelöf en rättslig ståndpunkt, ett godtagande av 
att åklagarens gärningspåstående läggs till grund för domstolens bedömning. 
Erkännandet är på intet sätt bindande för rätten i brottmål men tillerkänns 
dock bevisvärde av varierande grad beroende på uppgifternas tillförlitlighet. 
Det är dock viktigt att vara medveten om risken att personer erkänner för att 
exempelvis skydda en medbrottsling eller för att få ett snabbt slut på en 
besvärande process.192 Vad som gör det en smula förvirrande när man talar 
om plea bargaining är att det amerikanska systemet, därifrån plea bargaining 
har sitt ursprung, gör ingen direkt skillnad mellan ett erkännande och ett 
medgivande, båda ges full rättslig verkan.193 En misstänkt behöver alltså 
inte alls erkänna ett brott för att kunna få till stånd ett plea bargain med 
åklagaren, han eller hon behöver bara medge åtalet. Detta är ett uttryck för 
att ett medgivande inte prövas utifrån den materiella riktigheten. 
 
Reglerna om erkännande återfinns i RB 35:3. Paragrafens andra stycke slår 
fast att om det rör sig om annat än dispositiva tvistemål så är det upp till 
rätten att avgöra viket bevisvärde som ett erkännande skall tillerkännas. Ett 
erkännande kan inte ensamt ligga till grund för en fällande dom men anses 
generellt förflytta bevisbördepunkten närmare mitten i lindrigare brottmål 
och uttrycker således en presumtion för att erkännandet skall ges större 
vikt.194 Ett erkännande eller vitsordande anses behöva stöd av övrig utred-
ning för att kunna ligga till grund för ett avgörande.195 På samma sätt som 
presumtionen finns för lindrigare brottmål så är det nödvändigt med en ut-
vidgning till att omfatta även mer komplicerade brottmål för att ett 
införande av plea bargaining skall få den resursbesparande effekt på 
processekonomin som man söker. 
 
En nyansering av beviskravet kan ses som en nödvändig förutsättning för ett 
införande av plea bargaining. Ekelöf uttalar att ett sätt att ge parterna större 
dispositionsrätt över processen skulle vara att han eller hon ”genom sitt er-
                                                 
190 ”Idéskrift”, 2006, s. 84ff. 
191 Ekelöf, Per Olof, Rättegång IV, 6. uppl., Stockholm 2002, s. 53f. 
192 Ibid, s. 53f. För en utförligare genomgång av möjliga felkällor vid ett erkännande se 
Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, Stockholm 1994, s. 48f. 
193 SOU 2005:117, s. 54. 
194 Ekelöf, Per Olof, Rättegång IV, 6. uppl., Stockholm 2002, s. 118f. 
195 ”Idéskrift”, 2006, s. 56. 
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kännande kunde åstadkomma att utredningen inte betungas med någon mer 
ingående undersökning av erkännandets riktighet och att åtalet sålunda kan 
bifallas på en svagare bevisning än då gärningen förnekas”.196

 
BRU föreslog i sitt betänkande197 att tingsrätten utan huvudförhandling 
skulle få meddela dom i brottmål där den tilltalade erkänt gärningen och vid 
tiden för brottet fyllt 18 år och åklagaren framställt ett bestämt yrkande i 
fråga om påföljd och rätten inte funnit skäl att döma till en påföljd som är att 
anse som svårare eller mer ingripande för den tilltalade än den som 
åklagaren föreslagit. Beredningen angav ingen övre gräns för vilket straff 
som skall kunna dömas ut då de ansåg att frågan var av självreglerande 
karaktär eftersom ju högre straff som aktualiserades, desto starkare stöd-
bevisning torde krävas.198 Ett erkännande skulle dock utgöra en nödvändig, 
men inte tillräcklig, förutsättning för att en lindrigare påföljd skulle bli 
aktuell.199

 
Den arbetsgrupp som tillsattes 2005 för att undersöka vad som kan göras för 
att ytterligare effektivisera hanteringen av stora och komplicerade brottmål 
kom med förslag angående erkännandets betydelse i brottmålsprocessen. 
Gruppen menade att processen alltmer är att betrakta som en process mellan 
likvärdiga parter och att den tilltalade borde ges större rätt att disponera över 
sin egen talan, exempelvis genom vitsordande. Vad som är stridigt och 
ostridigt i ett mål torde kunna avgöras utan att det tas upp i en huvud-
förhandling för någon nämnvärd prövning. Riktigheten i vad som erkänns 
eller vitsordas skall dock prövas av åklagare och rätten så att riktigheten kan 
bedömas. Trots att prövningar även i fortsättningar skall göras så räknar 
gruppen med betydande resursbesparingar.200

4.5 Vittna i andras brott - 
kronvittnessystem 

Ett införande av plea bargaining är på intet sätt en förutsättning för ett kron-
vittnessystem och vice versa, dock är de båda närbesläktade instituten 
tämligen främmande för svensk rätt. 
 
Det finns idag inga regler som specifikt reglerar hur rätten skall ställa sig till 
kronvittnes utsagor som bevis. Den svenska rätten innehåller förhållandevis 
få regler som direkt berör hur domstolar skall ställa sig till olika slags 
bevisning. Exempelvis är frågan huruvida otillåtet anskaffad bevisning kan 
tillåtas i rättegång inte omedelbart besvarad i lag eller förarbeten. Emellertid 
anses det följa av principen om fri bevisprövning att all slags bevisning får 
förebringas201, en annan sak är hur de sedan värderas. 

                                                 
196 Ekelöf, Per Olof, Rättegång IV, 6. uppl., Stockholm 2002, s. 119. 
197 SOU 2005:117. 
198 Ibid, s. 16. 
199 Ibid, s. 262. 
200 ”Idéskrift”, 2006, s. 57f. 
201 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 362. 
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Principen om fri bevisvärdering och fri bevisprövning är fastslagen i RB 
35:1 och innebär att rättens beslut skall grundas på en prövning av allt som 
förekommit i målet. Detta är motsatsen till den legala bevisteorin202 vilken 
istället på förhand i lag reglerar vad för slags bevisning som får och inte får 
läggas fram inför domstolen. Mycket av tiden i system med legal bevisteori 
går också åt till att avgöra om bevisningen skall tillåtas läggas fram inför 
rätten eller inte. Domstolens bedömning präglas av ett objektivitetskrav, 
redovisningskrav, analyskrav och materialbegränsningskrav.203  
 
Att agera kronvittne behöver inte nödvändigtvis innebära eller vara 
begränsat till att vittna inför domstol om ett visst brott. Det finns ingen klar 
definition på vad ett kronvittne är utan varierar från ”gärningsmän som 
avslöjar sina medbrottslingar”204 till ”en person som får fördelar på grund 
av de uppgifter han eller hon lämnar om andras brott”205. Enligt gällande 
regler får inte en person förhöras som vittne om han eller hon åtalats för 
medverkan till den gärning som förhöret gäller, eller för någon annan 
gärning som har omedelbart samband med den gärningen.206

 
Det riktas inte sällan omfattande kritik mot kronvittnessystem som på vissa 
sätt kan sägas premiera de med en längre och tyngre kriminell bakgrund. En 
indirekt följd av ett system där man använder sig av kronvittnen är att de 
som är mer etablerade som kriminella och besitter kunskap om andras brott 
kan i gengäld begå egna brott, men komma undan utan påföljd. Denna 
moraliska invändning är en av dem som framförs mot ett system som 
använder sig av kronvittnen.207

 
Ett av få rättsfall som berör frågan om kronvittne och deras medverkan i 
rättegångar och vilken betydelse deras utsagor skall ges är ett rättsfall från 
början av 80-talet208. I rättsfallet definierade domstolen kronvittne som en 
person som begått brott men som kommer i åtnjutande av en lindrigare på-
följd eller bedömning därför att de lämnar upplysningar till polis eller 
åklagare som är av avgörande betydelse för uppklarande av andra brott. 
Domstolen betonade betydelsen av den fria bevisprövningens princip som 
lagfästs RB 35:1, vilket i sammanhanget ansågs betyda att en utsaga från ett 
kronvittne inte utan vidare kunde diskvalificeras i en rättegång. Frågan 
ansågs istället vara vilket värde den information som ett s.k. kronvittne 
lämnat har.209 Domstolen menade i det aktuella fallet att det inte var 
obetydligt hur och när utsagorna lämnats. Av betydelse fanns t.ex. att ett av 
kronvittnena redan var dömt vid tidpunkten och ansågs därför inte ha lämnat 
                                                 
202 Mekanisk evaluering av bevismedel enligt Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 
Stockholm 1994, s. 7. 
203 Lindell m.fl. ”Straffprocessen”, s. 397f. 
204 Berggren m.fl. ”Brottsbalken. En kommentar”, s. 29:45. 
205 SOU 2005:117, s. 87. 
206 BrB 36:1 andra stycket. 
207 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
3, New York 2002, s. 1251. 
208 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom från 1984-04-10, B579/83. 
209 Ibid, s. 66f. 
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uppgifterna för att skona sig själv, uppgifterna som lämnats har vidhållits 
senare och det plea bargain som ingåtts med en amerikansk åklagare inte 
gav dem några fördelar i Sverige och var därför inte att anse som tro-
värdighetsförminskande.210 Trots de speciella omständigheterna, att 
utsagorna först lämnats till amerikansk åklagare med vilken kronvittnena 
ingått ett plea bargain, så torde man ändå kunna dra slutsatsen att det som är 
främmande för svensk rätt inte är att ta fasta på informationen som lämnats 
utan under vilka omständigheter den lämnats. Den fria bevisföringen i 
svensk rätt gör att utsagorna kan beaktas men givas varierande bevisvärde.  
 
Av förarbetens till BrB 29:5 framgår att i den mån uppgifter om andras brott 
skulle kunna anses motivera ett mildare straff kan strafflindring ske med 
stöd av BrB 29:5 första stycket p. 8.211 Detta utrymme som lämnas öppet för 
att ta hänsyn till en misstänkts eller tilltalads lämnade uppgifter om andras 
brottsliga gärningar torde dock i dagsläget vara väldigt begränsat i 
omfattning. 

                                                 
210 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom från 1984-04-10, B579/83, s. 67-71. 
211 SOU 2005:117, s. 15f. 
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5 Åklagarens kort på hand 

5.1 Inledning 
Det ligger i nuläget inget konkret förslag på ett införande av plea bargaining 
i svensk rätt. Det är därför inte möjligt att analysera hur ett införande skulle 
gå ihop med de processrättsliga principerna utifrån ett bestämt urval av 
moment som blir aktuella. Utifrån debatten och idéskriften212 och vissa 
”observationer” från den internationella arenan så ämnar jag ändå ta upp vad 
som kan komma att bli verklighet om plea bargaining införs och hur de 
olika momenten skulle korrelera med det svenska systemet. Det som 
diskuteras är både korrigeringar av de regler som redan finns och ibland 
även en mer omfattande och kanske mer korrekt tillämpning av desamma. 
Inspirationen till plea bargaining kommer som bekant utifrån och det är 
således av stort intresse att se vilken roll reglerna fyller och hur de fungerar 
internationellt. 
 
Effektivisering och ett införande av plea bargaining diskuteras nästan alltid 
från ett kriminalpolitiskt perspektiv. Oavsett vad man anser straffprocessens 
huvudsakliga funktion vara torde det vara svårt att helt undvika kriminal-
politiska aspekter då en roll som de straffprocessrättsliga reglerna spelar är 
just att främja efterlevnaden av de materiella straffbestämmelserna och dess 
bakomliggande ändamål. Materiella straffbestämmelser är tillsammans med 
värderingar och traditioner ett uttryck för kriminalpolitiska mål.213 Det 
svenska domstolsförfarandet kan ibland äventyra ett från kriminalpolitisk 
synpunkt värdefullt samarbete med en misstänkt eller tilltalad genom sitt 
ibland äldre och oflexibla regler. Ibland kan det verka som att lagföring 
vilken ur straffprocessuell aspekt framstår som önskvärd inte medför några 
fördelar ur kriminalpolitisk synpunkt.214

 
Det är dock inte alla som ser det kriminalpolitiska perspektivet som det rätta 
eller ens eftersträvansvärda. Exempelvis skriver åtalsrättskommittén:  
 

”den kriminalpolitiska infallsvinkel måste betecknas som 
sekundär då det gäller domstolsförfarandets umbärlighet eller ej, 
och i första hand måste behovet av domstolsförfarande bedömas 
utifrån de rättssäkerhetssynpunkter som betingat brottmåls-
processens utformning”215. 

 
Att införa plea bargaining systemet i Sverige innebär att man bryter med 
rättsstatliga principer. Emellertid måste man komma ihåg att redan den nu-
varande ordningen kan tänkas bryta mot principen om likabehandling 
                                                 
212 ”Idéskrift”, 2006. 
213 Lindblom, Per Henrik, ”Straffprocessens samhällsfunktioner” i: Festskrift til Hans 
Gammeltoft-Hansen, Köpenhamn 2004, s. 412ff. 
214 Ibid, s. 109. 
215 SOU 1976:47 Färre brottmål, s. 110. 
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genom att vissa misstänkta kan undgå straff när de planlagt sin brottsliga 
verksamhet på ett sådant sätt att utredningarna blir alltför stora och svåra.216 
Ofta framförs i debatten att plea bargain saknar stöd hos allmänheten. Mig 
veterligen finns det ingen undersökning gjord i frågan i Sverige men 
undersökningar som gjorts internationellt har visat på att acceptansen för 
plea bargaining är stor när det rör sig om mindre allvarliga brott medan låg 
för brott som bedöms vara mycket allvarliga.217 En anledning till detta 
skulle kunna vara att även i Sverige där plea bargaining inte tillåts enligt RB 
så träffar försvarare och åklagare olika uppgörelser. Uppgörelserna må inte 
vara rättsligt bindande för någon av parterna om det skulle ställas på sin 
spets och sker i det fördolda. Just det faktum att de sker i det fördolda torde 
inte hjälpa till att öka tilltron till rättsväsendet och upprätthållandet av 
fundamentala rättsprinciper.218

5.2 Befintliga verktyg 

5.2.1 Förenklat brottmålsförfarande 
Man skulle kunna säga att begreppet förenklat brottmålsförfarande 
egentligen är ett samlingsnamn för en rad olika förfarande. Vad som kan 
anses genomgående är att den misstänkta förutsätts erkänna det aktuella 
brottet mot att han eller hon får åtnjuta vissa lättnader. De lättnader som är 
aktuella är inte i form av lindrigare straff utan snarare i form av ett kortare 
förfarande vilket kan ge den misstänkta en chans att snabbare kunna återgå 
till sin normala tillvaro. De vanligaste formerna är; erkännande med följden 
att det endast blir förhandling i påföljdsfrågan, avgörande genom uteslu-
tande skriftliga handlingar och avgörande utan huvudförhandling om det ej 
är föreskrivet strängare straff än fängelse i högst två år för brottet och den 
tilltalade även samtycker till skriftligt förfarande. Det anses dock inte kunna 
utdömas strängare straff än nio månaders fängelse. 219

5.2.2 Strafföreläggande 
Både strafföreläggande och ordningsbot är att anse som uttryck för relativ 
åtalsplikt.220 Strafföreläggande ligger på åklagarens bord och ordningsbot är 
ett verktyg i händerna på polisen. Strafföreläggande erbjuder en snabb och 
effektiv form för att fastställa straff i de fall den misstänkte erkänner 
gärningen, där brottet inte är alltför allvarligt och det inte råder någon 
tvekan om påföljden. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom 
och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte 
väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläg-
gande är endast möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter 
                                                 
216 Heuman, Lars, ”Rättegångsbalken och alternativa tvistelösningsmetoder”, SvJT 1999 s. 
484. 
217 SOU 2005:117, s. 61. 
218 Heuman, Lars, ”Rättegångsbalken och alternativa tvistelösningsmetoder”, SvJT 1999 s. 
484. 
219 ”Idéskrift”, 2006, s. 76f. 
220 SOU 2005:117, s. 56. 
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och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och 
trafikförseelser. Hela förfarandet är frivilligt för den misstänkte vilken 
genom att inte underteckna den blankett på vilken man erkänner brottet och 
accepterar straffet. Följden blir att åklagaren väcker åtal och att målet prövas 
av domstol. Det faktum att den misstänkte kan avböja strafföreläggandet 
och begära prövning inför domstol anses uppfylla rätten till prövning som 
uppställs i exempelvis EKMR.221

 
Strafföreläggande anses förknippat med en rad fördelar för den misstänkte. 
Förfarandet ger upphov till snabba avgöranden och den misstänkte kan ta 
ställning till det förelagda straffet och själv bedöma om det står i rimlig 
proportion till gärningen. Genom att ansvarspåståendet föreläggs enligt mall 
och då straffets storlek beträffande strafföreläggande normalt bedöms i 
enlighet med rekommendationer från RÅ och respektive överåklagare blir 
straffnivån förutsebar, vilket är en fördel ur legalitetssynpunkt. Systemet 
med föreläggande innebär dessutom att ansvarsfrågan prövas av de myndig-
heter som svarat för utredningen av brottet.222  

5.2.3 Straffnedsättning 
Straffnedsättning är egentligen ett verktyg i rättens händer men på ett 
indirekt sätt så påverkar det även åklagarens arbete. Vid valet av påföljd så 
skall reglerna i BrB 30 kap tillämpas och vid prövningen av vilken påföljd 
som skall utdömas så skall domstolen särskilt beakta billighetsskälen i BrB 
29:5. Den grundläggande principen är att omständigheter som hänförs till 
själva brottet skall bestämma straffvärdet. Dock har det ansetts orimligt att 
domstolen helt skulle bortse från den tilltalades personliga förhållanden vid 
straffmätningen varför billighetsskälen finns. I lagen, BrB 29:5, räknas 
således upp en rad omständigheter som anses mildrande och som bör 
beaktas av domstolen i skälig omfattning.223 Det finns dock inga tydliga 
riktlinjer för hur straffnedsättningen skall utformas utan det är upp till 
domstolen att bedöma i vilken omfattning billighetsskälen skall få genom-
slag. Domstolen kan även finna att omständigheterna har sådan tyngd att det 
vore uppenbart oskäligt att döma den tilltalade till påföljd. I så fall skall 
domstolen meddela påföljdseftergift enligt BrB 29:6.224

 
Det är lätt att tro att det står domstolarna relativt fritt att sätta ner straffen. 
Med hänvisningen till BrB 29:5 och den i svensk straffprocessrätt fast 
förankrade legalitetsprincipen, så är inte möjligheterna att ge strafflindring 
större än vad som uttryckligen anges. Visserligen är punkt åtta tämligen 
vagt uttryckt (se avsnitt 2.2.3) men utrymmet torde fortfarande vara 
begränsat. 
 
Om någon slags förhandling skall bli verklighet i Sverige så anses dock 
straffnedsättning vara ett realistiskt alternativ, åtminstone om man får tro på 
                                                 
221 Artikel 6 EKMR. 
222 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 97f. 
223 Elwing, Carl M m.fl., a.a. i not 25, s. 189. 
224 Ibid, s. 191. 
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dem som står utanför de kontinentala rättssystemen och tittar in. ”Any 
bargaining that may occur in Continental systems thus cannot relate to the 
prosecutor’s charge but must go directly to the sentence to be imposed by 
the court.”225  
 
Värt att uppmärksamma är att flera av våra omkringliggande länder reglerar 
straffnedsättning i lag. Finland avfärdar kronvittnessystem p.g.a. bakom-
liggande moral och önskan att inte främja på angivarmoral men anger en 
misstänkts främjande av utredning som strafflindringsgrund226. Norge 
lämnar möjligheten öppen för den tilltalade att erkänna och på detta sätt få 
strafflindring. Möjligheten finns även att få strafflindring mot att den miss-
tänkte berättar om andras brottslighet.227 Danmark är det av länderna som 
har längst gående möjligheter för den tilltalade att få straffnedsättning i 
samband med medverkan i utredningen av brottet eller erkännande. Även 
Danmark öppnar för strafflindring om en misstänkt berättar om annans 
brott. 228

5.2.4 Åtalsunderlåtelse 
Enligt dagens regleringar är utrymmet för en åklagare att underlåta att väcka 
åtal för annat än lindriga brott väldigt begränsat. Den bestämmelse som är 
direkt tillämplig på situationer som skulle kunna komma att omfattas av ett 
plea bargaining system, samtidighetsfallen och de s.k. successivfallen, är 
RB 20:7 första stycket p. 3. Enligt denna bestämmelse kan en åklagare 
redan idag underlåta att väcka åtal för andra brott, utöver det som den 
rättsliga processen och påföljden rör, om han eller hon kan bedöma att den 
redan utdömda eller beräknade påföljden kan anses vara tillräcklig för all 
brottslighet. 
 
Det finns av naturliga skäl ingen lagregel som säger att en åklagare har be-
fogenheten att underlåta att väcka åtal om en situation där den misstänkta 
lämnat, för uppklarnande av andra brott, värdefulla uppgifter till polis eller 
åklagare. Åtalsuppgörelser eller s.k. plea bargains har aldrig godkänts i den 
svenska straffprocessrätten.  
 
För att en situation där man skulle kunna tänka sig att åtal helt skulle kunna 
underlåtas utan att den misstänkte redan är ådömd en påföljd eller en sådan 
är stundande krävs att berörda lagregler ändras. En grundläggande tanke 
inom svensk straffrätt är att den som gör sig skyldig till en brottslig handling 
även skall dömas för sådan. Det anses strida mot såväl legalitetsprincipen 
och förutsebarhetsprincipen som kravet på likhet inför lagen att en person, 
vars skuld till brottslig handling står klar, skall gå fri. 229

 

                                                 
225 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
3, New York 2002, s. 1240.  
226 SOU 2005:117, s. 71ff. 
227 ”Idéskrift”, 2006, s. 80f, 86. 
228 SOU 2005:117, s. 73ff & ”Idéskrift”, 2006, s. 86. 
229 Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 86. 
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Utrymmet för en åklagare att underlåta att väcka åtal för vissa brott anses 
som sagt finnas redan idag. Då den, för effektivare hantering av stora och 
komplicerade brottmål, tillsatta arbetsgruppen behandlar frågan om åtals-
underlåtelse som isolerat begrepp föreslås inte någon egentlig förändring av 
lagreglerna utan istället efterfrågas en mer extensiv tolkning och en mer 
offensiv användning av redan befintliga regler.230

 
Då åklagaren gör sin bedömning i åtalsfrågan är målet att försöka få fram ett 
representativt urval av brotten som belyser brottslighetens art och 
systematiska karaktär.231 Detta representativa urval är till för att åtalet skall 
ge en rättvis bild av fallet. Hur det representativa urvalet, alltså avgräns-
ningen, i praktiken skall gå till finns det inga tydliga riktlinjer på utan är 
något som enligt instruktionerna ”måste avgöras från fall till fall med 
ledning av den erfarenhet som kan finnas av domstolspraxis i fråga om 
seriebrott och andra fall av upprepad brottslighet”.232 Det faktum att det inte 
finns några tydliga riktlinjer för hur det representativa urvalet skall ske 
lämnar ett stort utrymme för åklagarens relativt ohämmade bedömning i det 
enskilda fallet.  
 
Åtalsrättskommittén uttalande från 1976 uttrycker vad som de ansåg vara av 
högsta prioritet för att en förändring skulle kunna ske:  

 
”De rättstillämpande organen måste således i ej ringa mån fri-
göra sig från det av legalitetsprincipen präglade synsättet att allt 
vad lagstiftaren angivit såsom brottsligt också regelmässigt skall 
leda till beivran. I stället måste den uppfattningen få slå igenom, 
att ändamålet med en ny lagstiftning på förevarande område 
skulle vara att det lägsta skiktet av brottsligheten skall i princip 
av resursbesparingsskäl lämnas utan beivran.”233

 
Det är viktigt att komma ihåg att åtalsunderlåtelse endast aktualiseras då 
skuldfrågan är klarlagd, vilket skapar en ofrånkomlig koppling till hur lagen 
ställer sig till erkännande som grund för fällande domar. Åtminstone om 
man undersöker en utökad användning av åtalsunderlåtelse som ett sätt att 
uppnå processekonomiska fördelar.  
 
På samma sätt som målsägandens betydelse diskuteras i sammanhang där 
åtalsuppgörelser kan aktualiseras så är det inte irrelevant att behandla den 
aspekten vid ett eventuellt utökat utrymme för åtalsunderlåtelse. Än så länge 
har förundersökningsbegränsningar och åtalsunderlåtelse främst varit 
aktuella i situationer där det rört sig om ekonomisk brottslighet och 
narkotikabrottslighet där det inte funnits någon omedelbart skadelidande 
målsägande eller brottsoffer.234 Om hänsyn däremot skall tas till brottsoffer 
eller målsäganden i form av att t.ex. göra åtalsunderlåtelse beroende av 

                                                 
230 ”Idéskrift”, 2006, s. 15-23. 
231 RÅC I 105:26. 
232 RÅC I 124:18. 
233 SOU 1976:47 Färre brottmål, s. 124. 
234 ”Idéskrift”, 2006, s. 22. 
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samtycke så riskerar man att hamna i en situation där det inte längre är 
brottets straffvärde som blir avgörande för påföljden utan istället en eller ett 
par personers välvilja eller illvilja.235

5.3 Nytt verktyg – plea bargaining 

5.3.1 Inledning 
Det finns en mängd olika definitioner på vad plea bargaining egentligen är 
och vilka företeelser som omfattas av begreppet. Den första distinktionen 
som brukar göras är mellan uttalad och outtalad plea bargaining. Uttalad 
plea bargaining är direkta förhandlingar mellan den tilltalade eller hans om-
bud och en åklagare eller domstol. Outtalad plea bargaining innebär i 
princip att genom att domare tenderar att utdöma lindrigare påföljder för 
tilltalade som valt att erkänna skapas incitament för de tilltalade att erkänna 
i förhoppning att på detta sätt få ett lindrigare straff.236 Det är av naturliga 
skäl svårt att mäta resultaten av outtalad plea bargaining och diskussionerna 
förs också mest om uttalad plea bargaining då denna är lättare att överse.  
 
Företeelser som alltid anses omfattas av plea bargaining är s.k. charge 
bargaining och sentence bargaining, där den förra innebär en förhandling 
om vilka åtalspunkter som skall tas upp och den senare om vilken påföljd 
som skall yrkas på.237 En tredje form av plea bargaining är s.k. fact 
bargaining. Fact bargaining innebär i korthet att en åklagare går med på att 
inte bestrida den tilltalades version av utvalda fakta i målet eller avstår från 
att avslöja omständigheter som är av försvårande karaktär för den till-
talade.238  
 
Man skulle även kunna tala om ett annat sätt att definiera plea bargaining, 
eller mer korrekt kanske, beskrivning från en annan utgångspunkt. Jag syftar 
på vad som kan kallas för en europeisk variant av plea bargaining. De länder 
i Europa som redan har infört olika grader av plea bargaining har gjort så 
mer eller mindre i överensstämmelse med vad som får anses vara ursprungs-
formen, d.v.s. plea bargaining i USA. De länder i Europa som har imple-
menterat olika former av plea bargaining i sina straffprocessrättsliga system 
är bl.a. Italien, Frankrike och Tyskland. Jag kommer att behandla en del av 
de aspekter och lösningar på kompatibilitetsproblem som uppkommit och 
framtvingats då dessa länder valt att införa plea bargaining. För en mer 
detaljerad diskussion så hänvisas dock till använda källor239. 
 

                                                 
235 SOU 2005:117, s. 63.  
236 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
2, New York 2002, s. 755. 
237 SOU 2005:117, s. 53. 
238 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
2, New York 2002, s. 755. 
239 Langer, a.a. i not 1, s. 39-62 och Tulkens, Francois, “Negotiated Justice” in: European 
Criminal Procedures, Cambridge 2006, s. 661-673. 
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Utöver de former av plea bargaining som nämns inledningsvis så brukar 
även kronvittnessystemet och generella fördelar som en åklagare kan er-
bjuda en misstänkt eller tilltalad i utbyte mot ett erkännande eller samarbete 
(se vidare under 5.3.5) räknas till plea bargaining. När det talas om ett infö-
rande av plea bargaining i Sverige så behandlas ofta begrepp som med-
verkan och erkännande i samma anda, vilket kommer att speglas i dis-
kussionen. 
 
När man talar om plea bargaining, vad det är och vilka moment systemet 
omfattar, så är det ibland svårt att hålla isär vad jag valt att kalla för former 
och förutsättningar. Med detta menas att det finns komponenter som inte är 
en direkt del av eller resultat av plea bargaining, företeelser som finns redan 
idag, företeelser som dock är förutsättningar för plea bargaining. För att 
kunna fylla funktionen så måste dessa företeelser ofta utvecklas och 
förändras i form och omfattning. Vad jag menar med former är helt enkelt 
de olika varianter av plea bargaining som finns och praktiseras. 
 

5.3.2 Förutsättningar  

5.3.2.1 Föreberedande sammanträden 
 
Det kan tyckas lite märkligt att ta upp förberedande sammanträden som en 
förutsättning för plea bargaining då det inte är ett sätt att omedelbart påverka 
den misstänkte eller tilltalade att medverka i utredningen eller erkänna. 
Samtidigt ter det sig självklart att någon slags kontakt mellan parterna måste 
etableras för att få till stånd en uppgörelse. 
 
Beroende på vilket rättssystem man behandlar har de förberedande samman-
trädena olika former och spelar olika roll för processen. För att exemplifiera 
så kan man nämna det amerikanska systemet som har s.k. arraignments där 
den tilltalade förklarar sig skyldig eller oskyldig till åtalspunkterna. 
Arraignments, vilka utspelar sig i rätten inför domare, föregås inte sällan av 
föreberedande möten mellan åklagaren och försvaret där framförallt 
försvaret har möjlighet att känna av situationen och uppskatta sina chanser. 
Då det inte finns någon objektivitetsprincip i USA är inte åklagaren skyldig 
att t.ex. presentera bevis som finns eller svagheter i åtalet. Många 
erkännande och medgivande sker före eller snart efter dessa möten och 
efterföljande hearing kan snarare komma att bli ett forum att presentera den 
uppgörelse som parterna kommit fram till och få den godkänd.240  
 
Motsatsvis så finns det länder som t.ex. Sverige som länge sett sådana 
möten mellan åklagaren och den tilltalade som undantagsfall. Inställningen 
har dock börjat ändras och genom reformen i prop. 2004/05:131241 av 
rättegångsbalken så finns det inte längre något krav på särskilda skäl för 
rätten att hålla förberedande sammanträden enligt RB 45:13 första stycket 
                                                 
240 Weaver, Russel L. m.fl., Principles of Criminal Procedure, U.S. 2004, s.12f. 
241 Prop. 2004/05:131, En modernare rättegång. 
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utan skall hållas om det behövs för målets förberedelse eller av något annat 
skäl242.   
 
Det kan vara värt att nämna att reglerna i RB 23:12 idag förhindrar åklagare 
att under förhör för att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning 
använda medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om sär-
skilda förmåner. Tanken bakom bestämmelsen är att de uppgifter som fram-
kommer i ett förhör skall ha lämnats frivilligt och utan påtryckningar. Den 
misstänkte skall inte kunna förhandla sig till ett lindrigare straff.243

 
Ett förberedande sammanträde skulle kunna fungera som en garanti för att 
den tilltalade verkligen har all information angående vad ett erkännande 
verkligen innebär och fått tillgång till all bevisning som åklagaren sitter inne 
med för att på detta sätt kunna ta ett välgrundat beslut huruvida han eller 
hon skall sluta ett avtal med åklagaren. I det tyska plea bargaining-systemet 
så är det ett krav att den tilltalade skall ha tillgång till samma 
utredningsmaterial som åklagaren för att på detta sätt värna om den 
kontradiktoriska principen (se avsnitt 2.1.2.1)244. 
 
Bestämmelsen i RB 23:18 tredje stycket lämnar en möjlighet för åklagaren 
att hålla ett förberedande sammanträde med den misstänkte och dennes 
försvarare om det kan antas vara till fördel för åtalsbeslutet eller för sakens 
fortsatta handläggning i övrigt. Möjligheten till detta sammanträde har dock 
av riksåklagaren uttryckligen avvisats som en potentiell öppning för 
köpslående i åtalsfrågan. Enligt samma uttalande anses inte rättsordningen 
acceptera att den misstänkte på något sätt själv skall kunna disponera över 
åtalet.245 Det skall dock påpekas att uttalandet är från slutet av 1980-talet 
och skulle sannolikt inte göras med samma bestämdhet idag. 

5.3.2.2 Stämningsansökan och påföljdsyrkanden 
En mer utförlig och specificerad stämningsansökan när det kommer till 
påföljdsyrkande är på sitt sätt inte nödvändigtvis en del av ett plea bargain-
system då uppgörelser inte behöver handla om vilken påföljd som 
domstolen skall utdöma. Däremot torde stämningsansökan vara viktig på så 
sätt att det är genom den som åklagaren kan påverka domstolen i vilken 
påföljd som skall utdömas och vilken grad av densamma. 
 
Det svenska systemet då det gäller stämningsansökan och påföljdsyrkanden 
präglas fortfarande främst av inkvisitoriska drag. Domstolarna är som 
bekant inte bundna av ett påföljdsyrkande från åklagaren, varken rörande 
påföljdens art eller omfattning. Det är inte heller meningen enligt 
rättegångsbalken att åklagarna skall framställa yrkanden om påföljder.246 

                                                 
242 ”Idéskrift”, 2006, s. 62f. 
243 SOU 2005:117, s. 57. 
244 Langer, a.a. i not 1, s. 39ff. 
245 Borgström, Peter, ”Riksåklagaren kritisk mot “plea-bargaining” och den s.k. 
kronvittnesmetoden”, Juridisk Tidskrift 1989/90, s. 675. 
246 SOU 2005:117, s. 109f. 
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Rätten är dock bunden av de åberopade omständigheterna i gärnings-
beskrivningen.247 Verkligheten anses dock se lite annorlunda ut.  
 
I mål som inte kan stanna vid endast bötesstraff så uttalar sig åklagare som 
regel om både val av påföljd och påföljdens omfattning. Redan idag är det 
ovanligt att domstolarna dömer till ett strängare straff än det åklagaren 
uttalat sig om. BRU uttalade sig i sitt betänkande att lagregeln i RB 45:4 
borde kompletteras med en bestämmelse som säger att åklagaren skall ange 
påföljdsyrkande i stämningsansökan. Beredningsgruppen presenterar en rad 
fördelar med att påföljdsyrkande medföljer en stämningsansökan, särskilt i 
fall som kan bli aktuella för avgörande på handlingarna. Det anses dessutom 
”skapa genomslagskraft åt regler som syftar till att få den misstänkte att 
positivt medverka i brottsutredningen”.248 Än så länge har inte förslaget 
givit upphov till någon förändring. 

5.3.3 Former 

5.3.3.1 Charge bargaining - Förhandling om 
åtalspunkter 

Charge bargaining innebär att åklagaren, mot att den misstänkte eller till-
talade erkänner brott, underlåter att åtala för andra brott som han eller hon 
misstänks för. Begreppet innefattar inte endast de situationer där åtal un-
derlåtes helt för en brottslig handling utan omfattar även situationer där 
åklagaren väljer att åtala för en mildare brottstyp249, alltså en annan brotts-
rubricering. Ibland kan det t.o.m. handla om vem som skall bli åtalad för en 
gärning.250

 
Förutsättningarna för och funktionen av charge bargaining i det amerikanska 
systemet är föga förvånande annorlunda än i Sverige. Alla delstater i USA 
följer numera riktlinjer som instruerar domare att döma kriminella som gör 
sig skyldiga till upprepade brott till strängare straff. Det finns även delstater 
som t.ex. Kalifornien vilka har anammat riktlinjer som säger att om en 
person gör sig skyldig till ett allvarligt brott en tredje gång så döms de 
automatiskt till livstids fängelse.251 Det amerikanska systemet skapar ett för-
handlingsutrymme för åklagaren och den misstänkte. Åklagaren kan mot att 
den misstänkte erkänner andra brott han eller hon står misstänkt för gå med 
på att inte väcka åtal för en gärning som skulle leda till att domstolen skulle 
döma den misstänkte till ett strängare straff.   
 
I Sverige skall domstolen vid straffmätning och påföljdsval ta med i 
beaktning om den tilltalade gjort sig skyldig till återfallsförbrytelse enligt 
                                                 
247 SOU 2005:117, s. 92f. 
248 Ibid s. 110f. 
249 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
2, New York 2002, s. 755. 
250 Tulkens, Francois, “Negotiated Justice” in: European Criminal Procedures, Cambridge 
2006, s. 662. 
251 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
4, New York 2002, s. 1427. 
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BrB kapitel 29 och 30. Detta hänsynstagande skulle kunna bädda för att 
skapa incitament för en misstänkt eller tilltalad att samarbeta med åklagaren 
om de i gengäld skulle kunna erbjuda att inte väcka åtal för vissa utvalda 
gärningar 
 
Om man bortser från det faktiska förhandlingsmomentet så finns det vad 
som skulle kunna ses som en mild form av charge bargaining i svensk rätt. 
Vad som åsyftas är åklagarens möjligheter till åtalsunderlåtelse under RB 
20:7 första stycket p. 3. Enligt dessa bestämmelser så kan en åklagare under-
låta att väcka åtal för alla brott som annars skulle kunna ligga till grund för 
åtal. Detta är dock endast möjligt om den beräknade eller förväntade 
påföljden kan anses vara tillräcklig för all brottslighet.252  
 
Av de europeiska länder som infört plea bargaining så kan det vara värt att 
uppmärksamma att Italien har valt att inte införa möjligheten att förhandla 
om åtalspunkterna. Det finns visserligen tecken på att även detta blir vanli-
gare men tanken då man valde att inte införa det var att risken för att 
sökandet efter den materiella sanningen som är viktigt inom det inkvisi-
toriska tänkandet skulle bli lidande ansågs för hög.253  

5.3.3.2 Sentence bargaining - Påföljdsförhandling  
Sentence bargaining är den form av förhandlingar och uppgörelser som 
ansetts strida minst mot det inkvisitoriska systemets bakomliggande värde-
ringar254 och således det som torde vara minst kontroversiellt att införa i 
Sverige.  
 
Påföljdsförhandling är en uppgörelse mellan åklagare, eller domstol, och 
den tilltalade, att mot ett erkännande rekommendera domstolen att utdöma 
en lindrigare påföljd respektive lämna löfte om att döma till ett lindrigare 
straff.255 I de fall det gäller uppgörelser mellan åklagare och tilltalad så är 
det viktigt att hålla i åtanke att dessa uppgörelser inte är bindande för någon 
part och domstolen är således inte bunden av vad som avtalats.  
 
Sentence bargaining bygger på att domstolarna i allmänhet godtar 
åklagarens påföljdsförslag. Om inte domstolarna väljer att regelmässigt 
respektera uppgörelser riskerar den tilltalades incitament för att förhandla 
med åklagaren att försvinna. Trots att exempelvis de amerikanska 
domstolarna inte är bundna av åklagarens påföljdsyrkanden, och skall pröva 
de fakta som ligger till grund för en åtalsuppgörelse, visar de amerikanska 
domarna överlag aktning och stor hänsyn till vad parterna kommit överens 
om. 
 
En skillnad mellan de kontinentaleuropeiska formerna av plea bargaining 
och den amerikanska modellen är att åklagaren generellt inte spelar en lika 

                                                 
252 NJA II 1985 s. 17. 
253 Langer, a.a. i not 1, s. 50. 
254 Langer, a.a. i not 1, s. 50 not 243. 
255 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
2, New York 2002, s. 755. 

 60



avgörande roll i förfarandet. I Tyskland har man exempelvis som ett sätt att 
inte frångå de traditionella principerna för mycket upprättat ett system där 
domaren ofta är den som förhandlar med den misstänkte eller tilltalade. 
Åklagaren kan gå in och förhandla men det vanligaste är att domaren sköter 
förfarandet.  
 
Det slutgiltiga godkännandet av ett plea bargain lämnas som regel upp till 
domstolen. Då det kommer till domstolens roll och inflytande framstår 
skillnaderna mellan länder som små. Lagar och föreskrifter uttrycker 
domstolens beslutanderätt, skillnaderna framkommer snarare i praxis som 
utvecklats angående hur stor hänsyn domstolarna tar till uppgörelserna. Om 
utgången skulle visa sig vara osäker beroende på att domstolarna behandlar 
uppgörelserna inkonsekvent torde incitamenten att ingå avtalen minska 
proportionerligt. 
 
Sentence bargaining brukar inte lämnas utan gränser, utan vanligt är att det 
finns en övre gräns. Detta gäller både för påföljden som tillåts förhandlas 
fram och den strafflindring som kan lämnas. En vanlig siffra för 
strafflindring är att erkännande eller betydande medverkan kan leda till upp 
till 30 procents sänkning. Då det gäller begränsningen i hur stränga straff 
som förhandling kan omfatta så begränsar exempelvis Italien förfarandet till 
brott som inte ger upphov till mer än fem års fängelse efter avdraget är 
gjort.256 Straffnedsättning på 30 procent framstår, internationellt sett, som 
en allmänt vedertagen nivå.257  
 
Huruvida det är ett bra eller dåligt inslag att uppställa en mer fixerad straff-
rabatt verkar vara högst subjektivt. Som alltid finns farhågan att en miss-
tänkt eller tilltalad erkänner ett brott för att slippa undan en process eller för 
att han eller hon tror att de kommer att fällas i rätten ändå, och då till ett 
strängare straff.258 Även advokater som man skulle tro skulle ställa sig 
positiva till ökade incitament för tilltalade att medverka i utredningar och 
därigenom ha möjlighet att förkorta processen ställer sig frågande inför ett 
fastslaget rabattsystem. Advokatsamfundets ordförande ifrågasatte om ett 
sådant system verkligen skulle vara gynnsamt, eller rent utav kontra-
produktivt, då risken finns att de kriminella endast skulle ta detta med i be-
räkningarna innan de begår brottet/i utgångsläget.259

 
En intressant företeelse kopplad till sentence bargaining, är den möjlighet 
det italienska systemet ger en tilltalad som nekats en uppgörelse av 
åklagaren möjligheten att få detta beslut prövat av domstolen i slutet av 
processen. Rätten prövar då åklagarens motivering till att neka avtal och kan 
utdela den strafflindring på 30 procent som en tilltalad kan erhålla vid 
sentence bargaining. Bestämmelsen anses vara ett uttryck för det inflytande 

                                                 
256 Langer, a.a. i not 1, s. 50. 
257 ”Idéskrift”, 2006, s. 80f. 
258 SOU 2005:117, s. 82f.  
259 Muntligt inlägg av Tomas Nilsson i egenskap av Advokatsamfundets ordförande på 
Nordiskt seminarium – Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål, 
Stockholm 25 september, 2008. 
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som de inkvisitoriska principerna, närmare bestämt officialprincipen, fort-
farande har över straffprocessrättsliga regler.260 Inslaget skulle kunna ses 
som ett uttryck för att sentence bargaining inte bara är något som kan 
komma till stånd, utan på gränsen till något den tilltalade har rätt till under 
förutsättning att domstolen finner hans eller hennes agerande tillräckligt 
tillmötesgående.  
 

5.3.3.3 Kronvittnessystem 
Det är inte helt självklart att ta upp ett förfarande som användningen av 
kronvittnen under plea bargaining-systemet då detta inte med nödvändighet 
innefattar ett erkännande av det brott personen är misstänkt eller står åtalad 
för.261 Det finns dock olika definitioner på plea bargaining och det är inte 
helt ovanligt att en förhandling om uppgifter eller vittnesmål om andras 
brott faller under begreppet. 
 
Kopplingen mellan plea bargaining och kronvittnessystemet är att ofta när 
en misstänkt vill förhandla med åklagaren rör det sig om uppgifter om andra 
personers brottsliga handlingar som erbjuds i utbyte mot strafflindring. I 
rättssystem som accepterar företeelsen utgör detta ännu en för-
handlingsmöjlighet för åklagaren. De strafflindringar och rabatter som 
åklagaren har att röra sig med torde vara likvärdiga med då uppgifter lämnas 
om egen brottslighet. 
 
Det finns tack vare principen om fri bevisprövning (se avsnitt 4.5) inget 
hinder för åklagaren att presentera uppgifter som ett s.k. kronvittne har 
lämnat. Däremot anses värdet av sådan bevisning vara låg. Genom åren har 
olika skäl till att inte införa systemet i svensk rätt lagts fram. Bland de 
vanligast förekommande är att bevisvärdet just kan anses vara lågt, det kan 
gynna de tyngre kriminella med minst att förlora och det finns risken att 
polisen kan lockas att tala om större strafflättnader än vad som egentligen är 
fallet för att locka fram uppgifter262. En viss öppning för att ta hänsyn till 
uppgifter som lämnats om annans brottslighet skulle kunna skönjas i att 
tolkningen av BrB 29:5 åter har förts på tal då diskussioner förts om ett 
eventuellt införande av kronvittnessystem.263

 
Det synes vara förhållandevis få länder som använder sig av kronvittnes-
system. USA är förmodligen det land som flest tänker på då man talar om 
kronvittnen, men även länder närmre vår egen rättskultur har börjat tillämpa 
varianter av det. I Danmark lämnas uttryckliga möjligheter för straffnedsätt-
ning om en tilltalad lämnar uppgifter av avgörande karaktär om annans 
brottslighet. Även i Norge har genom praxis en acceptans växt fram inför att 

                                                 
260 Langer, a.a. i not 1, s. 51. 
261 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
2, New York 2002, s. 755. 
262 SOU 2005:117, s. 87f. 
263 Ibid, s. 88. 
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medge viss strafflindring om uppgifter lämnas om annan eller andras brotts-
lighet.264

5.3.4 Övriga förhandlingsmöjligheter  
I ett rättssystem så kan det självklart finnas annat än påföljdens längd och 
åtalspunkter att förhandla om. Något som ligger nära till hands och som 
redan nämnts är s.k. fact bargaining (se avsnitt 5.3.1). Vad som kan och är 
värt att förhandla om beror på hur rättssystemet ser ut som det handlar om 
och hur mycket inflytande åklagaren har över den tilltalades öde.  
 
I det amerikanska systemet där åklagarens makt och inflytande är förhållan-
devis stort finns det en mängd saker som han eller hon kan erbjuda den till-
talade. Några exempel är; en mild behandling av medhjälpare, undanhålla 
uppgifter från rätten (och då juryn) som skulle vara skadliga för den till-
talade, påverka när påföljdsfrågan avgörs och av vilken domare, yrka på att 
tid som den tilltalade suttit häktad skall avräknas från påföljden eller stödja 
eventuella ansökningar om villkorlig frigivning.265  
 
Då förhandlingar mellan åklagare och misstänkt länge ansetts otillbörliga i 
Sverige ter det sig inte riktigt lika tydligt vad som skulle kunna vara aktuellt 
att förhandla om inom svensk rätt. Det är ju domstolen som än så länge 
sitter med trumf på hand. Möjliga förhandlingspunkter skulle annars kunna 
vara hur ett straff skall avtjänas (med fotboja, på anstalt eller villkorlig 
frigivning med övervakning), var eller när det skall avtjänas. Detta är alla 
saker som åklagaren inte besitter makt att bestämma i dagsläget men som 
skulle kunna överlåtas på åklagaren om man vill bättra på åklagarens för-
handlingsmöjligheter.   

                                                 
264 SOU 2005:117, s. 88. 
265 Dressler, Joshua (editor in chief), Encyclopedia of Crime & Justice, 2nd edition, Volume 
2, New York 2002, s. 755. 
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6 Analys  
Det känns nästan lönlöst att försöka se på hur plea bargaining i dess olika 
former och med olika moment är kompatibla med våra svenska 
straffprocessrättsliga principer, då ingen konsensus råder om hur principerna 
skall definieras och vad de skall anses inbegripa. Är det då en hopplös 
uppgift och kanske rent av en meningslös syssla? Såklart inte!  
 
Brottsligheten ökar i omfattning, utredningar blir allt mer komplicerade och 
upptar mängder av tid och resurser. Många länder har valt att införa plea 
bargaining, i olika former och i olika omfattning, som en del av lösningen 
på dessa problem. Det är dock viktigt att inte sluta analysen där. Visst kan 
plea bargaining vara en lösning på problemen med överbelastade domstolar 
och bristande utredningar med nedlagda åtal som följd, men är det den rätta 
för Sverige?! Avgörande är hur plea bargaining skulle fungera tillsammans 
med vår rättsordning. Kanske finns det andra lösningar som skulle få bättre 
effekt och leda till mindre avsteg från de grundläggande processprinciperna. 
 
Nu är det inte det min uppsats i huvudsak skall gå ut på, att presentera 
färdiga lösningar på hur plea bargaining skall anpassas till svenska straff-
processrättsliga principer. Däremot är det min ambition att lägga en grund 
för en sådan diskussion. Om vi på allvar överväger att införa plea bargaining 
torde det vara viktigt att vara medvetna om vilka principer som inte är 
kompatibla med institutet för att se om det ens är möjligt att genomföra utan 
för stora eftergifter. Det är dock föga tillfredsställande att endast studera 
olika former av plea bargaining och konstatera om och i så fall hur de strider 
mot principerna. Oddsen för att plea bargaining inte är kompatibelt med 
flera av principerna är höga då vårt system länge har värderat och prioriterat 
andra lösningar. Det är därför oundvikligt när ett visst moment av olika 
anledningar finnes strida mot en viss princip att inte tänka steget längre och 
fundera på hur en ändring skulle se ut för att åstadkomma kompatibilitet. 
 
Då man studerar ett område som på ett så fundamentalt vis präglas av värde-
ringar och principer är det nödvändigt att fundera på vilka utgångspunkter 
man har.  
 
Inledningsvis är det viktigt att uppmärksamma att lagregler väldigt ofta inte 
fungerar likadant i praktiken som i teorin. Lagregler må vara författade med 
hänsyn till grundläggande principer (om än utifrån en avvägning mellan 
dem) men om inte förutsättningar skapas för att värna principernas syfte och 
ändamål, förefaller det inte vara mycket värt. Därför är det nödvändigt att 
fundera på om vi skall utgå från vad som står i lagen eller vad vi tror oss 
veta om hur verkligheten ser ut. 
 
Det är även viktigt att beakta att vi redan idag har rättsregler som står i strid 
med en eller flera principer. Som jag diskuterat tidigare kan rättsregler ses 
som en kompromiss mellan olika principer. Rättsregeln är resultatet av den 
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avvägning som måste göras. Detta är viktigt att hålla i åtanke då frågan om 
lämpligheten i att införa plea bargaining i svensk rätt till övervägande del 
handlar om vad man anser vara straffrättssystemets uppgift och till vilket 
pris man är villig att värna den. En ökning av åklagarens diskretionära 
inslag och en mer flexibel rättsutövning leder oundvikligen till en minskad 
förutsägbarhet och kanske också efterlevnad av legalitetsprincipen.  
 
Många av argumenten mot att införa plea bargaining är mer hänförliga till 
människors känsla för vad som är rätt och fel, vår moral och etiska värde-
ringar, än vad de nödvändigtvis grundar sig på ett upprätthållande av 
grundläggande rättsliga principer. Kanske är det så att principerna går att 
förändra till ett system som innefattar plea bargaining eller går plea 
bargaining att anpassa till vårt rättssystem och principer. Kanske är det så att 
plea bargaining visar sig vara något nödvändigt för att upprätthålla vad vi 
idag uppfattar som rättssäkerhet, d.v.s. den materiella rättssäkerheten.  

6.1 Likhet inför lagen 
Likhet inför lagen har sin naturliga begränsning i att vi alla är olika, men i 
våra olikheter skall vi alla få vara lika inför lagen. Det må vara omöjligt att 
uppnå absolut likhet inför lagen eller upprätthålla en strikt legalitetsprincip, 
och man kan fråga sig om det ens är önskvärt. Under en lång tid har detta 
dock ansetts vara eftersträvansvärda mål. Frågan är också om plea 
bargaining är en företeelse som bidrar till en ökad olikhet inför lagen eller 
helt enkelt bara är ännu ett institut där olikheten inför lagen kan ta sig ut-
tryck?! 
 
Tanken på ett rättssystem som uppfyller total likhet inför lagen framstår vid 
första anblicken som något lockande och önskvärt. Vid närmare eftertanke 
väcks dock vissa frågetecken om vad begreppet egentligen betyder och hur 
ett sådant system skulle se ut i verkligheten. Likhet inför lagen betyder ju 
som bekant inte att lagen måste vara lika för alla utan att alla, inom de 
grupper vi bestämmer oss för att forma, måste vara lika inför lagen. Likhet 
inför lagen innebär även att olika personer inte skall behandlas likadant, 
vilket också det skulle strida mot principen.  
 
Vi har vant oss vid att vissa företeelser eller faktorer, som ålder eller att en 
kvinna just fött barn, är legitima anledningar till att särbehandla människor. 
Särbehandlingen får endast ske i gynnande riktning, men är likaså en sär-
behandling. Frågan om vilka grunder som skall anses vara legitima för att ge 
upphov till särbehandling, med andra ord, vilken gruppindelning och på 
vilka grunder vi anser det vara motiverat är en fråga som är ständigt om-
diskuterad. Särbehandlingen som tillåts kan sägas vara ett uttryck för att 
likheten inför lagen enligt praxis inte är ett krav som omfattar lagstiftaren 
vilket resulterar i att olikhet i lagen kan accepteras.  
 
Likhet inför lagen kan aldrig garanteras. Det spelar ingen roll om den finns 
nedtecknad i en lag eller inte, avvikelser kan ske ändå. I teorin råder likhet 
inför lagen i Sverige, men frågan är vad den likheten egentligen är värd när 
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det finns åtskilliga exempel på hur människor diskrimineras under 
rättsprocessen. Det talas exempelvis ofta om hur misstänkta och tilltalade 
med utländsk barkgrund blir annorlunda behandlade än personer med 
svensk bakgrund av såväl polis som åklagare. Men olikheterna behöver inte 
bero på hudfärg, kön eller ålder utan kan vara enklare än så. Åtskillnader 
kan exempelvis göras mellan personer som endast begått ett mindre antal 
brott och som följaktligen inte har lika mycket att erbjuda åklagaren i form 
av uppklarning av andra brott, och en person som gjort sig skyldig till flera 
brott alternativt är väl underrättad om andra brott som begåtts. 
 
Aleksander Peczenik skulle helt enkelt ha sagt att vad vi har är en formell 
likhet inför lagen men utan den materiella likheten. Att ha likhet inför lagen 
som en målsättning kan vara gott nog, men frågan är om den är en anledning 
att inte införa plea bargaining?! 
 
När det kommer till plea bargaining lyfts ofta risken för att likheten inför 
lagen kommer att rubbas fram som en anledning att inte införa plea 
bargaining. Men är det då en befogad oro? Det är svårt att uppskatta i vilken 
utsträckning likheten inför lagen skulle ta stryk om vi införde ett plea 
bargain-system. Framförallt beror påverkan mycket på hur systemet skulle 
komma att se ut.  
 
De senaste åren har hänsynstagandet till målsägande och brottsoffer i straff-
processen klättrat på dagordningen. En målsägande kan som bekant ha en 
rad olika intressen i att driva på en process för att få till stånd en fällande 
dom. Det kan både vara av vikt för att ett eventuellt skadestånd skall 
erhållas eller helt enkelt för att få en form av upprättelse. För att minska 
risken för en situation där målsägande helt exkluderas från processen finns 
det de som föreslår att plea bargain skall göras beroende av målsägandens 
godkännande. Oavsett motiven bakom att en målsägandes önskan att driva 
processen riskerar de tilltalades likhet inför lagen att bli lidande om det är 
upp till en eller ett par personers godtycke huruvida en åtalsuppgörelse skall 
kunna komma till stånd eller ej. Plea bargaining skulle i så fall bli mer 
beroende av vilken typ av brottslighet man gjort sig skyldig till än hur 
allvarlig eller straffvärd gärningen egentligen är. Samma problem torde 
uppenbara sig i ett system som finns i somliga delstater i USA, där mål-
sägandens inflytande är begränsat till att yttra sig, om huruvida de anser plea 
bargaining vara godtagbart eller inte, då överenskommelsen prövas. 
Yttrandet är dock inte bindande för domstolen och står således inte i direkt 
strid med officialprincipen.   

6.2 Kort om de befintliga verktyg 
Med de redan befintliga inskränkningarna i den absoluta åtalsplikten och de 
diskretionära inslagen kan man fråga sig om de brister eller avvikelser som 
man tillskriver plea bargaining i själva verket redan finns i det befintliga 
systemet. Måhända förstärks dessa företeelser bara genom ett plea bargain-
system, eller är det brister som bara uppstår i ett system med förhandlingar. 
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6.2.1 Strafföreläggande  
Som reglerna om strafföreläggande ser ut idag är det endast lindrigare brott 
som kan omfattas av reglerna. Frågan är dock om inte det faktum att vi 
redan idag accepterar att den misstänkte styr över processen på så sätt att de 
bestämmer huruvida de vill godkänna strafföreläggandet eller få sin sak 
prövad i rätten talar för att ett sådant system även i utvidgad form inte skulle 
vara främmande för svensk rätt.  
 
Ett strafföreläggande är inte i närheten av så flexibelt som ett plea bargain-
system är och uppfyller i princip de krav som uppställs enligt 
förutsägbarhetsprincipen och legalitetsprincipen. Även kravet på likhet inför 
lagen torde vara tillfredsställt. Om däremot strafföreläggande skulle utökas 
till grövre brott och göras mer användbart i en större omfattning riskerar 
samma problem uppstå som ett införande av plea bargaining stöter på. 
Flexibiliteten i ett sådant system riskerar att omkullkasta förutsägbarheten 
och att garantier om likhet inför lagen inte kan lämnas. 
 
Det som framstår som fungerande och accepterat på lindrigare brottslighet 
är inte nödvändigtvis så passande för den större och mer komplicerade 
brottsligheten. 

6.2.2 Åtalsunderlåtelse 
Skillnaderna mellan åtalsunderlåtelse och plea bargaining är många, men 
ändå går det som bekant att dra vissa paralleller. Åtalsunderlåtelse tillåter 
åklagaren att, utifrån vissa regler och föreskrifter, att besluta om ett åtal 
skall väckas eller ej. Oavsett i vilken omfattning åklagarna väljer att till-
lämpa reglerna om åtalsunderlåtelse har de ett relativt stort utrymme för att 
underlåta att åtala redan idag, och möjligheterna torde inte bli mindre.  
 
Det s.k. grundrekvisitet, att åtalsunderlåtelse ej får strida mot något 
väsentligt allmänt eller enskilt intresse, ger idag upphov till omfattande 
subjektiva bedömningar. Försöken att göra bedömningarna så objektiva som 
möjligt och på så sätt tillfredsställa förutsägbarhetsprincipen och legalitets-
principen är överlag säkert framgångsrika, men torde aldrig fullt ut kunna 
eliminera ”osäkerhetsmomentet” som individen utgör.  
 
Utvecklingen går mot en utökad diskretion för åklagarna och motivet är den 
resursbesparing som antas kunna göras. Man har än så länge inte varit villig 
att ta steget fullt ut och introducera förhandlingsmomentet utan de före-
slagna förändringarna ryms under den absoluta åtalsplikten och inom 
institutet åtalsunderlåtelse.  

6.3 Förhandlingsmomentet  
Den stora knäckfrågan när det kommer till plea bargaining är utan tvekan 
själva förhandlingsmomentet. Förhandlingsmomentet väcker frågor av gene-
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rell karaktär, som lämpligheten av att en misstänkt förbrytare i ett fall skall 
kunna dra nytta av det faktum att de gjort sig skyldiga till ytterligare brott. 
Det torde vara djupt inpräntat i många av oss att det är fel att någon skall 
åtnjuta fördelar av att de gjort något fel, något olagligt. Detta betyder dock 
inte nödvändigtvis att samma personer skulle välja bort plea bargaining om 
vinsterna ansågs tillräckligt omfattande. 
 
Det ligger i begreppets natur, bargaining, att det inte kan vara förutsägbart, 
garantera parternas likhet eller upprätthålla domstolen som den enfaldige 
beslutsfattaren.  
 
Förutsägbarhet och legalitet går hand i hand. Nedtecknande lagar och 
förordningar verkar som bekant för en större förutsägbarhet. Om ett system 
med plea bargaining skall kunna anses vara lika förutsägbart och troget 
legalitetsprincipen krävs det i princip att alla förutsättningar som kan in-
verka på när ett plea bargain kan komma till stånd, hur mycket förhandlings-
utrymme som finns och vad den misstänkte skall kunna erbjuda i gengäld, 
finns nedtecknade i lagen. Dessa framstår som omöjliga krav att uppfylla.  
 
Plea bargaining som process och dess resultat är beroende av individerna i 
mycket större utsträckning än en vanlig förhandling inför rätten. Visst är det 
så att en utgång redan idag kan påverkas av vilka individer som är inblan-
dade, men genom legalitetsprincipen så har man på många sätt tagit indi-
viden ur bilden genom att göra processen bunden till i förhand nedtecknade 
begränsningar.  
 
En uppenbar begränsning av utrymmet för förhandling om åtalspunkter och 
strafflindringar är den absoluta åtalsplikten och rättens exklusiva 
beslutanderätt i påföljdsfrågan. Det är dock viktigt att komma ihåg att en 
övergång till ett system med relativ åtalsplikt inte automatiskt medför ett 
utrymme för plea bargaining. Det är fullt möjligt att ha ett system där man 
har totalt förtroende för åklagaren att avgöra då åtal skall väckas, men sam-
tidigt inte anser det vara av godo att släppa in den tilltalade i processen.  
 
Plea bargaining är inte något självklart i ett system med relativ åtalsplikt, 
men den relativa åtalsplikten är en nödvändighet för ett införande av plea 
bargaining. Så länge det råder en absolut åtalsplikt finns det helt enkelt inte 
något utrymme för åklagaren att spela på. Frågan är om ett system med en 
relativ åtalsplikt men utan möjlighet för den tilltalade att förhandla med 
åklagaren inte är det absolut sämsta alternativet för en tilltalad. Ett sådant 
system innebär att åtalsfrågan i princip är helt upp till åklagarens diskretion, 
det finns inga nedtecknade regler som åklagaren är skyldig att följa och som 
den tilltalade kan förutse. Den tilltalade har heller ingen möjlighet att på-
verka utgången. Situationen torde vara en förlustaffär för allt och alla in-
blandade, den tilltalade, legalitetsprincipen och förutsägbarheten, alla utom 
möjligtvis en åklagare som tilltalas av att bestämma. Då de flesta åklagare 
idag uppfattar den absoluta åtalsplikten som ett stöd då de beslutar om åtal 
så torde inte det vara många som skulle ställa sig bakom ett förslag som 
innebär en total avsaknad av regler. 
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Förhandlingsmomentet förutsätter att vi hyser en stor tilltro till åklagarens 
objektivitet. Eller är det kanske precis tvärtom?! Plea bargain-systemet i 
USA vilar varken på någon föreställning eller önskan om en objektiv 
åklagare. Istället ser man att parterna är jämlika i processen och har därmed 
rätt att styra över processen och bestämma vilken riktning den skall ta.   
 
Många invändningar mot plea bargain-systemet skulle inte vara angelägna 
om vi slutade se åklagaren som en objektiv part i målet, domstolarna som 
ensamt ansvariga för processen och den tilltalade som en svagare, icke 
likställd part. Ett plea bargain-system liknar på många sätt civilprocessen. I 
civilprocessen anses parterna som bekant vara likställda och processens 
funktion i större utsträckning vara konfliktlösande. Ett argument för att inför 
plea bargaining i svensk rätt idag är att parterna i realiteten är så jämställda 
idag att det är naturligt att myndigförklara den tilltalade och ge dem makt 
över ”sin egen” process och öppna upp för exempelvis vitsordande av om-
ständigheter och att större vikt läggs vid erkännanden. Ett sådant system 
skulle vara i linje med dispositionsprincipen och avlägsna förväntningarna 
om en objektiv åklagare. Det råder delade meningar om Sverige verkligen 
har kommit så långt att detta är möjligt men det faktum att alla förslag som 
presenterats hittills har avfärdat en övergång till ett motsvarande 
civilprocessrättsligt förfarande talar emot att så är fallet. 
 
En situation som torde uppenbara sig om ett system med plea bargaining 
införs är att den tilltalade blir erbjuden ett plea bargain, väljer att avstå för 
att sedan ändå inte bli åtalad p.g.a. att åklagaren inte fann bevisningen till-
räckligt stark. I detta exempel kan man kanske tycka att det är acceptabelt då 
det är till den tilltalades fördel, men vad händer om situationen är den 
omvända. Den tilltalade accepterar en åtalsuppgörelse, skyldig eller 
oskyldig, efter ett erkännande, och en uppgörelse kommer till stånd trots att 
bevisen inte skulle ha varit tillräckliga för en fällande dom. Om vi ser 
parterna som likställda och dispositionsprincipen som den styrande, torde 
situationen vara acceptabel. Om vi däremot ser plea bargaining som ett 
institut som skall gynna processekonomin utan att göra avkall på rättssäker-
heten så är det ett reellt problem. Det kräver med andra ord antingen en stor 
tilltro till dispositionsprincipens ansvarsfördelning eller till åklagarens 
objektivitet. En lösning skulle vara att alla fall där den tilltalade väljer att 
tacka nej till en uppgörelse automatiskt leder till en process i domstol. Ur 
processprinciprättslig synpunkt så är detta alternativ onekligen en förbätt-
ring. Å andra sidan så riskerar det att leda ett allvarligt slöseri med resurser, 
vilket i realiteten inte går att bortse från.  
 
Mycket av diskussionen om plea bargaining är beroende av hur man väljer 
att se på instrumentet och vilken funktion man vill att det skall fylla. Skall 
plea bargaining vara ett ess i skjortärmen för åklagaren att plocka fram när 
han eller hon anser att det skulle gynna rättsväsendet och samhället i övrigt, 
eller skall det vara något som bör regleras och som skall kunna förutses av 
en misstänkt eller tilltalad? En grundläggande tanke i den svenska straff-
rätten är som bekant att den som begår en kriminell handling också skall 
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straffas. En uttrycklig rätt till plea bargaining, under vissa givna förut-
sättningar, skulle på ett mer tillfredsställande sätt uppfylla flera av de krav 
som ställs på förutsebarhet, legalitet och likhet inför lagen. Detsamma 
riskerar dock i gengäld att gå emot det allmänna rättsmedvetandet. Det finns 
en förebild för ett sådant system, med en stadgad rätt till strafflindring vid 
samarbete, i det italienska systemet, vilket erbjuder den tilltalade möjlig-
heten att få en åklagares nekande av avtal prövad av rätten. Frågan om plea 
bargaining som en rättighet kan framstå som avlägsen men torde ganska 
snart bli aktuell med hänvisning till principen om likhet inför lagen. 
 
Ett sätt att komma åt problemet med brister, främst i likheten inför lagen, 
skulle vara att införa plea bargaining tillsammans med en kontrollmekanism 
i form av granskningar av uppgörelserna. Det är mig veterligen inte vanligt 
förekommande att länder som har plea bargain-system inte tillämpar regler 
som innebär att det slutgiltigt skall godkännas av domstolen. Godkännandet 
omfattar ofta endast den formella delen av avtalet men torde ändå kunna 
ligga till grund för en kontroll. Redan idag vittnas det om att straff-
processen inte är utan diskriminering och att polis och åklagare tenderar att 
behandla samhällsgrupper och nationaliteter på olika sätt. De skillnader som 
görs mellan människor och människor sker i det fördolda. Vad som 
efterfrågas är såklart inte en förflyttning av diskrimineringen från det 
fördolda till det offentliga, utan istället genom att införa plea bargaining 
åstadkomma en situation där avvikelser från det ”normala”, att åtala och att 
döma till fullt straffvärde, skulle registreras och på detta sätt kunna 
kontrolleras. På detta sätt skulle kanske likheten inför lagen kunna garan-
teras. Dessa kontrollmekanismer skulle troligtvis resultera i att införandet av 
plea bargaining medför mindre ekonomiska besparingar. Men om målet 
med att införa plea bargaining verkligen är att komma till rätta med de större 
och mer komplicerade brottmålen skulle detta kunna vara ett sätt att få 
samma resultat men med en mindre inverkan på rättssäkerheten. Kanske är 
det dags för dem som propagerar för en förändring att bekänna färg – är det 
den ekonomiska aspekten som är den viktigaste eller är det möjligheten att 
lösa fler och mer komplicerade brott? 
  
Om plea bargaining införs och de processekonomiska vinsterna skall bli så 
stora som möjligt måste ett plea bargain komma till stånd tidigt i processen 
för att minimalt med resurser skall spenderas i onödan. Förundersökningen 
är tillsammans med påföljdsbestämningen den del av straffprocessen som 
starkast präglas av de inkvisitoriska grundtankarna. För att effekterna av 
plea bargaining skall bli så stora som möjligt så förutsätter det ett 
omfattande förhandlingsutrymme för åklagaren i förundersökningsskedet. 
Det medför att vi även måste tänka om då det kommer till ansvars-
fördelningen mellan domare och åklagare i påföljdsbedömningen.  
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6.4 Straffnedsättning och begränsning av 
åtalspunkter 

Nedsättning av straff framstår som ett mer acceptabelt sätt att premiera till-
talade om de medverkar till att brott klaras upp. Redan idag har domstolen 
möjligheter att ge strafflindring om en tilltalad lämnat uppgifter som varit 
värdefulla om andra brott han eller hon begått. Det skall vara ett uttryck för 
uppriktig ånger och det är endast domstolen som kan utlova några 
eftergifter. Frågan är då om denna acceptans har en straffprocess-
principrättslig grund eller inte.  
 
Om man inte tänker sig att straffnedsättning är kopplad till en uppgörelse 
mellan åklagaren och den tilltalade, utan som idag, att det är upp till 
domstolen att ta det slutliga beslutet, torde förfarandet inte strida mot 
principerna. Så fort det bli tal om att strafflindringen föregås av en förhand-
ling hamnar man oundvikligen i samma situation som då det gäller åtals-
punkterna. Förhandlingsmomentet gör situationen oförutsägbar och omöjlig 
att reglera i lagtexten då detta skulle låsa åklagaren i sitt handlingsutrymme 
och förfarandet skulle inte längre fylla sin funktion.  
 
Även om man skulle sätta en gräns, t.ex. att det inte får vara aktuellt med 
plea bargaining för brott som kan ge mer än två års fängelse, finns ändå 
risken att en åklagare är välvilligare i en förhandling med en person miss-
tänkt för ekonomisk brottslighet än en som misstänks för våldsbrott. 
Därigenom skulle principen om allas likhet inför lagen vara hotad.  
 
Om man bortser från åklagarens påverkan på processen, vilken på goda 
grunder kan sägas finnas redan idag, finns det då andra orosmoment som 
hotar principernas efterlevnad? Redan idag gynnas på sätt och vis de 
brottslingar som begår flera kriminella handlingar. Ponera att två personer 
begått en handling för vilket de troligtvis skulle kunna befinnas skyldiga till 
grovt rån för. Om en av de misstänkta dessutom begått ytterligare ett rån, 
stulit en bil och gjort sig skyldig till innehav av en mindre mängd narkotika 
vid arresteringstillfället, skulle detta kunna öppna för en plea bargaining. 
Den misstänkte skulle då exempelvis mot att åklagaren släpper åtals-
punkterna som rör bilstölden och narkotikainnehavet kunna medverka till att 
rånen klaras upp. Den andre misstänkte som däremot ”endast” gjort sig 
skyldig till det aktuella rånet har inte samma förhandlingsutrymme. Det 
enda den misstänkte har att förhandla med här är medverkan till utredningen 
av det aktuella rånet, vilket inte torde generera samma intresse hos 
åklagaren att erbjuda strafflättnader för att lösa som möjligheten att lösa 
flera brott samtidigt. På detta sätt blir inte de två misstänkta lika inför lagen, 
trots att de begått samma brott. 
  
Plea bargaining bygger som bekant till viss del på att åklagaren har ett reellt 
inflytande på vilken påföljd som skall utdömas och hur omfattande straffet 
skall bli. Idag är åklagarens brottsrubricering och eventuella påföljds-
yrkande på sin höjd rådgivande och kan helt bortses från av rätten. 
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Åklagarens inflytande över påföljden skulle inte nödvändigtvis behöva ut-
tryckas i lag som en skyldighet för domstolen att följa vad åklagaren yrkar. 
Men om resultatet man vill åt är att en misstänkt eller tilltalad skall lita på 
vad åklagaren ”utlovar” torde åtminstone instruktioner till rätten och praxis 
visa på att vad som åklagaren säger gäller, annars riskerar incitamentet för 
samarbete och erkännande att försvinna. Följaktligen, fastslaget i lag eller 
praxis, skulle rättens bundenhet till åklagarens påföljdsyrkande strida mot 
den rådande ansvarsfördelningen och officialprincipen.  
 
Då det rör sig specifikt om förhandling om åtalspunkter gör sig självklart 
alla invändningar som härstammar från att det rör sig om en förhandling 
gällande. Det som gör situationen lite annorlunda är, att om man bortser från 
att åklagaren redan idag kan välja att inte åtala för vissa punkter som i 
normala fall skulle föranleda åtal genom åtalsunderlåtelse, att det strider mot 
en grundläggande princip inom svensk straffprocessrätt att den som gör sig 
skyldig till en kriminell handling skall komma undan utan ett straff. Många 
gånger handlar charge bargaining om att åtalspunkter släpps i sin helhet, 
vilket torde vara ett större avsteg från principen än vad ett lägre straff gör.  

6.5 Förekomsten av kronvittne 
Förekomsten av kronvittne är som bekant ingen självklarhet i ett system där 
plea bargaining praktiseras, dock kan man säga att dörren ställs på glänt.  
 
Ingen av de straffprocessrättsliga principer jag har studerat utgör egentligen 
ett hinder mot att tillåta förekomsten av kronvittnen i den svenska straff-
processen. Grunderna för att man i litteraturen är negativ eller åtminstone 
skeptisk till kronvittnen i svensk rätt utgörs snarare av traditioner, etik och 
moral, än av regelrätta principer. För all del går det att härleda flera 
principer till etiska och moraliska värderingar men det går inte att finna en 
straffprocessrättslig princip som uttryckligen berör frågan.   
 
Inte heller användandet av kronvittnes utsagor i rätten strider de facto mot 
någon av de befintliga straffprocessrättsliga principerna. Däremot anses det 
vara motbjudande att erbjuda en tilltalad strafflättnader mot att han ”tjallar” 
på en annan brottsling. Värdet av sådana uppgifter anses också vara mycket 
lågt.  
 

6.6 Övriga förhandlingsmöjligheter 
Plea bargaining torde utifrån vad jag studerat inte kunna strida mot 
principen om rätten till prövning. Antingen kommer själva förfarandet med 
en uppgörelse som kan komma att granskas av en domstol anses uppfylla 
kraven eller avböjer den misstänkta en uppgörelse vilket endast torde kunna 
resultera i två olika följder. Processen mot den misstänkte kan komma att 
läggas ner av åklagaren eller går processen vidare inför domstol. Under 
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förutsättning att den misstänkte kan kräva att få sin sak prövad inför rätten 
måste principernas krav anses tillgodosedda.  
 
Flera av de alternativa grunder för åtalsuppgörelser som brukar tas fram i 
samband med diskussioner grundar sig på ett eller annat sätt på frånsteg från 
objektivitetsprincipen eller är inte möjliga under svensk straffprocessrätt 
som ansvarsfördelningen mellan åklagare och domare ser ut idag. Åklagaren 
har t.ex. liten eller ingen makt över vilken anstalt den tilltalade skall avtjäna 
sitt eventuella straff på eller vilken domare som skall avgöra påföljdsfrågan.  
 
Så länge objektivitetsprincipen är rådande inom processrätten är det inte 
möjligt med s.k. fact bargaining. Det är åklagarens uppgift att ta fram bevis-
ning som gynnar båda sidor och verka för att målet avgörs efter objektiv 
prövning. Inget av detta är möjligt om åklagaren ger löften till den tilltalade 
om att undanhålla information från domstolen, information som skulle 
kunna ligga till grund för en fällande dom. Jag måste säga att jag tvivlar på 
att majoriteten är beredda att frångå en av de principer som anses ligga till 
grund för en opartisk prövning och i förlängningen vår, om man så vill, 
materiella rättssäkerhet. 
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7 Avslutande reflektioner 
Den svenska straffprocessen präglas fortfarande av många inkvisitoriska 
drag. Det kan framstå som lite märkligt att länder med både inkvisitoriska 
och ackusatoriska system anser sig ha regler som på bästa sätt tar tillvara 
den tilltalades rättigheter. De länder som tillämpar det ackusatoriska 
systemet anser sig värna rättssäkerheten på bästa sätt genom att ge parterna 
makten över processen.  Vi å andra sidan behåller inkvisitoriska inslag som 
officialprincipen med rättens möjligheter att ex officio begära in bevisning 
och bestämma brottsrubricering och straff oberoende av åklagaren, med 
hänvisning till att vi på detta sätt upprätthåller rättssäkerheten för den till-
talade genom att inte överlämna processen helt i parternas händer. Om 
Sverige under en lång tid behållit det inkvisitoriska systemets många 
grundtankar kanske en inkorporering av ett så utpräglat uttryck för 
dispositionsprincipen är ett lite för stort steg att ta.  
 
Jag kan inte låta bli att fundera över hur mycket av diskussionen, på vilken 
jag just spenderat månader av mitt liv, egentligen är relevant. Nils Jareborg 
ifrågasätter om vi alls måste bry oss om att plea bargaining i stort strider 
mot de straffprocessrättsliga principerna som de ser ut eller har sett ut. 
Kanske har han en poäng, kanske är principer inget annat än det som speglas 
genom nutidens värderingar. Så om nutidens människor inte anser plea 
bargaining nödvändigtvis behöver strida mot rättssäkerheten, eller rättare 
sagt att rättssäkerhet innebär mer än bara förutsägbara beslut av myndig-
heter och domstolar, kanske det är mer korrekt att säga att plea bargaining 
inte strider mot vår uppfattning om rättssäkerhet. Plea bargaining skulle 
t.o.m. kunna sägas kunna öka rättssäkerheten genom att fler brott kan 
komma att redas upp. Faktum kvarstår dock, om plea bargaining skall få full 
genomslagskraft kommer oundvikligen att förutsägbarhetsprincipen och 
legalitetsprincipen att få stryka på foten.  
 
Inte allt för sällan så får jag känslan av att det svenska straffprocessrättsliga 
systemet lider av en lindrig form av alternerande personlighet. Det låter 
kanske som en märklig sak att säga om ett rättssystem men det uppvisar lite 
samma kännetecken. Det svenska systemet kan uppvisa både inkvisitoriska 
och ackusatoriska drag i en och samma lagregel. Vi vill behålla de 
inkvisitoriska garantierna för att sanningen kommer fram men samtidigt ett 
mindre komplicerat förfarande. Vi vill behålla den absoluta åtalsplikten men 
på samma gång ha en flexibel och anpassningsbar process. Vi utökar de 
diskretionära inslagen i åtalsplikten men vill samtidigt inte helt släppa taget 
om avgörandet. Man skulle kunna kalla det för uppvisande av 
eftertänksamhet och klok avvaktan, eller en osund försiktighet. Kanske 
spelar det inte så stor roll vilken väg vi väljer att gå, men det torde vara hög 
tid att bekänna färg. 
 
Det är inte upp till mig att avgöra om det är värt det eller inte att införa plea 
bargaining i det svenska rättssystemet, men jag kan inte låta bli att undra om 
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Sverige faktiskt är redo för ett sådant system. Ett införande av plea 
bargaining handlar inte bara om att anpassa några regler i lagboken, det 
handlar om att skaka om systemet i grunden. 
 
I en värld där gränser suddas ut och skillnaden mellan verklighet och fantasi 
blir allt otydligare skall det skall bli intressant att se om sanningen faktiskt 
blir något förhandlingsbart och något vi är villiga att avvara! 
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Summary

The take-off point for most discussions on the implementation of plea bargaining is time and again to be found in the process economy. Plea bargaining is frequently presented as a solution to problems like overwhelming caseloads and much too long errand times. I find it important, without taking a stand in the political aspects, to look at plea bargaining out of a pure procedure-principles perspective. How compatible are the Swedish procedure-principles affected by an implementation of plea bargaining with different aspects of the same?

Plea bargaining, being the negotiation between a representative from the judicial system (usually a prosecutor) and the defendant regarding the exchange of any actual or apparent concession for a plea of guilty, is still something alien to Swedish criminal procedure. For years the penal process has been viewed at as the way to find the absolute truth and the truth cannot be negotiated.

The Swedish penal process may not have as many inquisitorial features as it used to but it remains far from the adversarial system which emphasise the parties’ right to govern the process in addition to a quite passive court. The courts influence over the process through various material elements is an expression of the still present tradition of not leaving the process entirely in the hands of the parties.


Whether the prosecution duty in fact remains absolute is a question which has been up for debate for centuries. With all the exceptions implemented some argue that there is in fact no duty, but an optional or at least semi-optional prosecution “duty” with a more distinct emphasis on the parties’ participation in the process.

When implementation of plea bargaining is being discussed the threat against the rule of law is often raised as a reason not to proceed. Closer examination of the conception rule of law reveals a number of different notions and definitions of what it does and should comprehend. The lack of unanimity seriously aggravates the analysis on whether or not implementing plea bargaining into Swedish criminal procedure would harm the rule of law. It seems however quite clear that foreseeability and equality before the law can be forced to take a step back in some stages of the process. How big of an impact an implementation of plea bargaining would have on the principles of criminal procedure largely depends on how the rules are constructed.

The law already leaves the court with the possibility, when determining sanctions and punishments, to take in to account a suspects’ voluntary offering of information on crimes he or she has committed but not yet been accused of. There is however no room for negotiations, neither between the court and the defendant not the prosecutor and the defendant. Apart from the room for discretion which is created through the prosecutor’s role in waivers of prosecution no decisions are left to the individual prosecutor but are in accordance with the principle of legality laid down by law. 

The way I see it, implementing plea bargaining into Swedish criminal procedure will inevitably be at variance with one or more of our fundamental principles. The reason however is not to be found in the suitability of plea bargaining as a phenomena, but rather in the fact that the Swedish legal system is founded on different perceptions on the role of the penal process and has adapted other solutions to overburdened courts. If plea bargaining, which undoubtedly requires a certain room for bargaining, shall be able to reach its’ full potential, it is inevitable that foreseeability and the principle of legality have to take a back seat. The question of whether it is worth it or not is up to everyone to decide for themselves. 

Sammanfattning


Diskussioner om ett införande av plea bargaining förs ofta med process-ekonomin som utgångspunkt. Plea bargaining lyfts fram som en lösning på problem som överbelastade domstolar och utdragna ärendetider. Jag anser det vara viktigt att, utan att ta ställning i de kriminalpolitiska aspekterna, se plea bargaining ur ett mer renodlat processprinciprättsligt perspektiv. Hur kompatibla är de svenska processrättsprinciper som berörs av ett eventuellt införande med olika moment relaterade till plea bargaining? 


Plea bargaining, d.v.s. förhandling mellan en representant för rättsväsendet (vanligtvis en åklagare) och den tilltalade om strafflättnader i utbyte mot erkännande eller andra former av medverkan, är fortfarande ett institut främmande för svensk straffprocessrätt. I århundraden har straffprocessen setts som ett sätt att få fram den absoluta sanningen. Sanningen är inte något förhandlingsbart. 

Den svenska straffprocessen må för all del inte uppvisa lika starka inkvisitoriska drag idag som förr, men står fortfarande långt ifrån det ackusatoriska systemet med sin betoning på dispositionsprincipen och parternas rätt att styra processen tillsammans med en tämligen passiv domstol. Domstolens materiella processledning är ett tydligt tecken på att officialprincipen är högst närvarande inom svensk straffprocessrätt.

Huruvida åtalsplikten i Sverige i realiteten fortfarande är absolut är en fråga som debatterats i årtionden. Med alla undantag till åtalsplikten som införts successivt finns det de som menar att åtalsplikten i själva verket är relativ, eller åtminstone semi-dispositiv, med en allt tydligare betoning på parternas medverkan i processen.

Då ett införande av plea bargaining diskuteras är det ofta hotet mot rättssäkerheten lyfts fram som argument för att inte skrida till verket. Vid en närmare studie av rättssäkerhetsbegreppet så uppdagar sig omgående olika uppfattningar och definitioner av vad rättssäkerhet egentligen är och skall vara. Bristen på konsensus försvårar onekligen diskussionen angående huruvida rättssäkerheten skulle bli lidande om plea bargaining blir verklighet inom svensk straffprocessrätt. Tydligt torde dock vara att principer som förutsägbarhetsprincipen och likheten inför lagen kan komma att behöva stå tillbaka i vissa skeden i processen om en förändring kommer till stånd. Hur stor påverkan på straffprocessprinciperna som ett införande av plea bargaining får beror också till stor del på hur man väljer att konstruera reglerna. utpekad

Redan idag finns det utrymme för domstolen vid påföljdsval och straffmätning att beakta om en misstänkt frivilligt lämnat uppgifter om brott som han eller hon inte redan stod misstänkt för. Det finns däremot inget utrymme för någon egentlig förhandling mellan varken domstolen och den tilltalade eller åklagaren och den tilltalade. Bortsett från det diskretionära utrymme som skapas genom åklagarens roll i bedömningen av åtalsunderlåtelse lämnas inte några avgörande beslut upp till den enskilde åklagaren utan regleras i legalitetsprincipens namn i lagen. 

Jag ser det som oundvikligt att ett införande av plea bargaining i svensk straffprocessrätt inte skulle stå i strid med flera av våra grundläggande principer. Skälen till detta anser jag inte nödvändigtvis går att finna i (o)lämpligheten i plea bargaining som sådant utan beror helt enkelt på att det svenska rättssystemet bygger på andra uppfattningar om straffprocessens roll och har valt andra lösningar på exempelvis överbelastade domstolar. Om plea bargaining, vilket kräver ett visst förhandlingsutrymme, skall kunna uppnå sin fulla potential, är det oundvikligt att förutsägbarheten och legalitetsprincipen kommer att få stryka på foten. Huruvida vi anser det vara värt det eller ej är upp till var och en att avgöra.

Förord


När jag var liten fick jag ibland följa med min mamma till hennes jobb. Jag minns en gång när hon hade en sammankomst med en grupp äldre damer. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur det var, eller om det ens var så för alla, men jag fick ofta ett nyp i kinden och frågan – ”Och vad skall du bli när du blir stor då?” Jag antar att de lika lite som den som tagit sig tid att läsa detta förord förväntade sig svaret de fick. Tanterna förväntade sig troligtvis att jag skulle svara som många andra små flickor –”Jag ska bli prinsessa när jag blir stor!” och ni förväntar er säkert att jag ska berätta en liten söt historia om att jag redan då, vid sex års ålder, visste att jag ville bli jurist. Så lyder dock inte denna historia. Istället så svarade jag med ett citat jag hört i en film (vilken jag än idag inte vet namnet på). Citatet lyder: -”Jag ska bli en börda för samhället!” Tanten fick en minst sagt förvånad min och min stackars mamma log lite ursäktande och skuffade mig åt sidan.

Med denna uppsats och efterföljande examen så hoppas jag att risken för att jag ska bli en börda för samhället minskar, åtminstone om ni frågar oss jurister!


Tack alla ni underbara människor som finns i mitt liv!


Ida Forss

Lund, 3 februari 2009
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Rättegångsbalken i 1734 års lag


1 Inledning 

”The truth cannot be negotiated or compromised.”

Máximo Langer


Är det inte så vi tenderar att se på sanningen som något absolut som finns där ute någonstans. Bara man letar tillräckligt länge och väl så går den att finna. I ett system där utrymme finns för domstolars materiella processledning, fri bevisföring och en stark objektivitetsprincip är det inte svårt att se sanningen som det absoluta målet med rättsprocessen. På samma gång har den svenska rätten många dispositiva inslag som gör att sanningen inte längre är något absolut utan snarare något relativt, beroende av vad parterna väljer att presentera
. 

Beroende på vilket system straffprocessen grundar sig på, det inkvisitoriska eller ackusatoriska systemet, så tenderar synen på sanningen och processens funktion att variera. Den svenska straffprocessen har länge präglats av en önskan att den absoluta sanningen skall komma fram och att det är domstolens uppgift att så sker. I ackusatoriska system är det parterna som styr processen och lämnas fria att bestämma hur information skall tas fram och vad som skall presenteras för rätten, vilket öppnar upp för förhandlingar mellan åklagare och misstänkta.


Som övergripande begreppsförklaring kan man säga att plea bargaining innebär att en åklagare kan besluta att inte väcka åtal för vissa gärningar mot att den misstänkte erkänner andra gärningar eller att väcka åtal för ett lindrigare brott mot att den misstänkte erkänner det brottet. Åklagaren har även utrymme att beakta om den misstänkte lämnar uppgifter om andras brott.
 För en mer utförlig definition se avsnitt 5.3. Plea bargaining presenteras ofta som ett sätt att minska belastningen på rättsväsendet genom att underlätta utredningen av större och mer komplicerade brott. Detta samtidigt som belastningen från den lindrigare brottsligheten skulle kunna minskas genom exempelvis förenklade brottmålsförfarande och en möjlighet för misstänkta att erkänna brottet och undvika onödiga utredningar och rättegångar.


Diskussionerna om plea bargaining sker ofta med processekonomin som utgångspunkt och med fokus på om det kommer att spara tillräckligt mycket resurser för att utgöra en lämplig lösning på problemen med överbelastade domstolar. Den andra vinklingen på diskussionen tar sitt avstamp i huruvida Sverige fortfarande kan påstås ha en absolut åtalsplikt eller om den i realiteten redan är relativ till sin karaktär och huruvida detta är av betydelse för ett införande av plea bargaining. Då ett införande av plea bargaining tveklöst skulle behöva innebära förändringar i till åtalsplikten kringliggande lagstiftning kommer frågan om överensstämmelsen med de grundläggande processprinciperna in i bilden.  

Det är lätt att i effektivitetens namn och av processekonomiska intressen bli fascinerad av ett institut som plea bargaining vilket har potentialen att skapa en mer effektiv straffrättsprocess till en lägre kostnad. Är då inte detta ett eftersträvansvärt ändamål när vi ser att belastningen på våra domstolar ökar, färre brott blir utredda och de utredningar som kommer till stånd blir allt mer komplicerade och resurskrävande? 


Både förespråkare och motståndare till att införa plea bargaining i svensk processrätt talar om vikten av att ett sådant införande inte sker på bekostnad av rättssäkerheten. Uttalandet kan verka okomplicerat och okontroversiellt vid första anblick men vid närmare granskning så väcks frågan om vad rättssäkerhet egentligen innebär och om det finns en enhetlig uppfattning i doktrinen.

Att införa undantag till etablerade regler så som den absoluta åtalsplikten innebär alltid att gamla och rådande värderingar ifrågasätts. Ibland blir resultatet att man frångår principerna helt och hållet, ibland ersätts principerna av nya och ibland blir de kvar i modifierad form. Det är dock av yttersta vikt när man står inför en förändring i en del av processrätten att sätta den i sitt sammanhang och se hur väl resultatet överensstämmer med de fundamentala principerna för densamma.

Jag kan inte låta bli att citera Nils Jareborg när han som ett inlägg i en diskussion om införandet av plea bargaining, med sina amerikanska rötter, i det svenska straffprocessystemet uttryckte ett mått av skepticism. Om jag inte missminner mig så var de exakta orden ”att införa plea bargaining i vårt svenska system är som att försöka transplantera ett vildsvinshjärta in i en människa”.
 


Personligen har jag alltid haft en förkärlek för principer, de ger struktur till något som annars kan vara väldigt otydligt och ostrukturerat. På samma sätt som principer kan agera något att luta sig mot kan de också utgöra hinder för förändring om de upprätthålls då en förändring är nödvändig. Oavsett hur man ser principerna så finns de där, de utgör grunden till systemet och är därför inte att bortses från. Jag anser det därför vara av stort intresse att avstå från rättspolitiska ställningstaganden med sin grund i t.ex. processekonomi, och istället undersöka hur ett införande av plea bargaining står sig mot de fundamentala straffprocessrättliga principerna.


1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att behandla en liten del av den problematik som kan uppkomma när ett processrättssystem står inför förändringarnas brant och förslagen på lösningar duggar tätt. Ett införande av plea bargaining lyfts ofta fram som ett sätt, bland många, att lösa problemet med den ökade belastningen på rättssystemet. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett institut som plea bargaining, vilket härstammar från ett väldigt annorlunda rättssystem än vårt eget, fungerar tillsammans med flera av de straffrättsprinciper i svensk rätt som ligger till grund för hur regleringen på området ser ut idag. 

Min huvudsakliga frågeställning lyder som följer:

Hur fungerar de, i anslutning till plea bargaining, olika momenten tillsammans med de grundläggande straffprocessprinciperna? 


För att kunna besvara min frågeställning måste jag först besvara en rad hjälpfrågeställningar:

Vilka principer ligger egentligen till grund för svensk straffprocessrätt då det kommer till åtalsplikten och eventuella inskränkningar som exempelvis plea bargaining? 

Vilka karaktärsdrag hos plea bargaining är avgörande för en kompatibilitet med svenska processprinciper?


Vad har den misstänkte egentligen att köpslå (bargain) med och vad står de att tjäna?


1.2 Metod och material

I mitt arbete så har jag använt mig av klassisk juridisk metod. Som ett sätt att försöka identifiera eventuella mönster och ”lägerbildningar” inom mitt område, studerade jag inledningsvis de förarbeten som föregått förändringar i åtalsplikten. Mycket av debatten som pågått över tiden finns lättillgängligt i dessa källor. 


Materialet består av lagtext ur rättegångsbalken
 (RB) och brottsbalken
 (BrB) och förarbeten i den mån de har berört åtalsplikten och eventuella förändringar till densamma över tiden. Övrigt material är böcker och artiklar författade av flera av de mest framstående namnen på området. Då plea bargaining vanligtvis diskuteras i samband med åtalsplikten och dess begränsningar så har det känts naturligt och varit användbart att studera cirkulär och föreskrifter från riksåklagaren. Jag har även använt mig av ett antal utländska källor då jag studerat plea bargaining och dess härkomst. Av särskilt intresse är det att studera de problem och svårigheter som upplevts av de europeiska länder som valt att införa plea bargaining. Då uppsatsen inte har som syfte att presentera en utförlig komparativ studie så har jag dock kraftigt begränsat omfattningen av utländska källor. 


Det råder utan tvekan ingen brist på material som rör frågan om vad rättssäkerhet betyder, särskilt författade i tider där ytterligare utrymme för åtalsunderlåtelse har diskuterats. Då uppfattningarna om vad rättssäkerhet är och om principernas innebörd går isär, i kombination med att det är ett välbehandlat ämne i doktrinen så kan materialet te sig som lite överväldigande och det kan vara svårt att avgränsa det. Vad som vidare försvårar diskussionen angående principerna är att de ofta har en något annorlunda betydelse och uppgift inom andra områden än straffprocessrätten vilket inte alltid är lätt att urskilja. Jag har begränsat materialet på rättssäkerhetens område till de källor som på ett så konkret sätt som möjligt diskuterar rättssäkerheten i perspektiv av åtalsplikten och inskränkningar i densamma. 

Det finns en omfattande mängd litteratur gällande åtalspliktens historia, hur den har förändrats genom tiderna och varför. Jag ämnar endast behandla detta omfattande material i den del jag anser det vara av värde för att se på hur våra straffprocessrättsliga principer har diskuterats då tidigare förändringar har gjorts. Genom att inledningsvis använda mig av förarbeten blev jag snabbt varse om den omfattande litteraturen. Då jag studerat ämnet en tid så började jag se ett mönster i hur olika författare behandlat ämnet. Där jag har identifierat lägerbildningar har jag ansträngt mig att få till stånd en tillfredsställande spridning av källorna för att kunna presentera en så nyanserad bild av synsätten som möjligt, utan att för den sakens skull bli för omfattande och spretig.

Det finns väldigt lite praxis på området. De relativt få rättsfallen kan bero på att åklagare generellt har varit försiktiga med att tillämpa möjligheten att besluta om åtalsunderlåtelse och således har frågan om lämpligheten inte väckts i domstolarna. Inte heller hos justitiekanslern (JK) och justitieombudsmannen (JO) har frågan väckt någon nämnvärd uppmärksamhet. Frågan om lämpligheten av att använda sig av kronvittnen har tagits upp i ett fåtal fall varav det kanske mest tydliga fallet tas upp i avsnitt 4.5. Bristen på praxis kan även bero på att frågan om förhandling mellan en åklagare och tilltalad inte är en fråga som är öppen för diskussion eller tolkning, utan är något som är uttryckligen förbjudet i lag. Frågan torde komma upp hos lagstiftare och i doktrinen förr än att den lyfts i domstol med legalitetsprincipen i åtanke.

1.3 Avgränsningar

Det är inte min ambition att ge en fullständig redogörelse för alla olika åsikter om hur begrepp som rättssäkerhet skall definieras och särskiljas från andra närbesläktade begrepp. Jag ämnar endast behandla begreppsdefinitionerna i den mån jag anser det vara av relevans för att kunna analysera de i plea bargain olika momentens överensstämmelse med våra olika straffprocessprinciper. För läsare som har ett ytterligare intresse för den otroligt intressanta diskussionen som förs i doktrinen angående rättssäkerhetens innebörd och definition, så hänvisar jag till några av de källor som jag använder mig av. Bara detta ämne skulle vara nog för en doktorsavhandling. 


Förundersökningsbegränsning med allt vad det innebär kommer inte att behandlas mer än på ett övergripande plan.

Då plea bargaining är ett begrepp som kommer från det ackusatoriska systemet så anser jag det vara nödvändigt att i korthet beskriva hur systemet är uppbyggt för att förstå på vilka straffprocessrättsliga grunder som plea bargain vilar på och vilken funktion det fyller. Jag gör dock inget anspråk på en fullständig redogörelse utan begränsar mig till den del som är relevant för att identifiera likheter och olikheter i systemen och utifrån detta kunna dra paralleller. 

Avsnitt med internationell prägel med exempel och paralleller är inte ämnade som en uttömmande komparativ studie. Däremot är det relevant för frågeställningen att ta upp exempel på hur plea bargaining fungerar i andra system för att kunna se på hur moment som kan komma att införas i svensk rätt skulle passa med våra processprinciper. Trots att plea bargain-systemet om det införs i svensk rätt med största sannolikhet inte kommer att vara en exakt kopia av något annat systems så kommer influenserna någonstans ifrån och beståndsdelarna torde vara ungefär de samma.


Jag anser inte det vara nödvändigt för att besvara frågeställningen att redogöra för det exakta innehållet av alla lagförändringar som gjorts och ämnar därför endast presentera detta kortfattat där det går att skönja mönster utifrån processprinciperna.

Huruvida man anser att plea bargaining skall införas eller inte, och med detta modifiera åtalsplikten, är till stor del en rättspolitisk diskussion som jag inte har för avsikt att ge mig in i. Jag skall försöka hålla mig till huruvida de olika momenten av plea bargaining överensstämmer med principerna och därifrån hur lämpliga åtgärden är utifrån ett sådant perspektiv. Mycket av debatten om huruvida det är lämpligt eller ej att införa plea bargaining i svensk rätt har rört sig om ekonomisk brottslighet.
 Min ambition är att lyfta frågan om lämpligheten av plea bargaining i svensk rätt till ett principiellt plan och lämna frågan om eventuell begränsning i tillämpningsområden till andra.

Diskussionerna huruvida åtalsplikten idag är absolut eller inte, om det egentligen spelar någon roll i praktiken vad man kallar den och om plea bargaining går att införa utan att göra åtalsplikten relativ pågår för fullt.
 Föregående frågor skulle var för sig kunna utgöra grunden för en uppsats, dock inte denna. Jag kommer onekligen att beröra frågorna när det krävs i sammanhanget men vill klargöra att detta inte är fullständiga eller uttömmande beskrivningar. 

1.4 Disposition

Kapitel 2 redogör för det inkvisitoriska och det ackusatoriska systemet, de två olika huvudtyper av system som rättsordningar kan grunda sig på. I kapitlet beskrivs även den absoluta respektive relativa åtalsplikten som hinder eller grund för ett system som plea bargaining. Avslutningsvis sker en genomgång av den svenska åtalspliktens lagreglering, vilka undantag som är möjliga, ansvarsfördelningen vid påföljdsbedömning och åt vilket håll åtalspliktens utveckling är på väg.


Efterföljande kapitel behandlar de principer som kan anses vara relevanta då ett införande av plea bargaining övervägs. Begreppet rättssäkerhet utreds och behandlas tillsammans med några av våra mest grundläggande straffprocessprinciper som likheten inför lagen och förutsägbarhetsprincipen. Diskussionen omfattar såväl begreppens innebörd, debatten om dem och utvecklingen. Vidare behandlas de ansvarsfördelningsprinciper vilka reglerar processansvaret mellan parterna, domstolen och åklagaren. 

Fjärde kapitlet utreder vad en misstänkt eller tilltalad egentligen har att erbjuda i eventuell förhandlingssituationer. Diskussionen kompletteras under respektive ämne med exempel på hur förutsättningarna för ett införande med hänsyn till hur de befintliga regleringarna ser ut.


Nästa kapitel tar upp frågan om vad en åklagare har att erbjuda en misstänkt eller tilltalad mot samarbete etc. Diskussionen tar sitt avstamp i de befintliga företeelserna med respektive förutsättningar och begränsningar och med en viss behandling av hur de utvecklas och kan komma att se ut vid en expansion. Tyngdpunkten ligger på plea bargaining, dess förutsättningar och former samt en diskussion om momenten. 

Analysen behandlar till slut frågeställningen om hur plea bargaining fungerar tillsammans med de straffprocessrättsliga principerna. Är det en lösning skänkt från ovan eller riskerar det att bli pannkaka av alltsammans?! Avsnittet är uppdelat i underrubriker för att underlätta överskådligheten. 


Och avslutningsvis, några ord för framtiden.

2 Bakgrund

För att förstå i vilket sammanhang som diskussionen om plea bargaining måste ses är det viktigt att ta ett steg tillbaka och studera på vilka grunder det svenska processrättsliga systemet är byggt på. Det är nödvändigt att studera historien bakom exempelvis absolut åtalsplikt, för att förstå i vilket sammanhang plea bargain kommer in och vilken roll det skulle kunna komma att spela om det blir en realitet inom svensk straffprocessrätt.


Jag vill inledningsvis poängtera att det inte är syftet med den trots allt begränsade presentation som följer att några slutsatser skall dras om de olika systemens grad av rättssäkerhet. Ofta torde det vara så att brister i ett system ofta kompenseras genom andra moment i systemet.


2.1 Fundamentalt olika system…?


Världens länders historia skiljer sig åt. Våra bakgrunder är olika, vi har olika värderingar och i många aspekter väldigt olika rättssystem. Men hur olika är rättssystemen egentligen? Utan att överdriva skillnaderna i systemen och följderna därav, så är det ändå viktigt att undersöka systemens uppbyggnad.

Man brukar säga att processprinciperna i brottmål är konstruerade så att den materiella sanningen eftersträvas.
 Annorlunda formulerat så är det den ”absoluta” sanningen som skall komma fram genom rättsprocessen. Även detta råder det dock skilda meningar om.
 Materiell sanning är inte att sammanblanda med materiell rättssäkerhet (se avsnitt 3.3.2) vilket innebär att rättssäkerhet inte uppnås när en lag eller beslut är förutsägbar utan det krävs även ett mått av etisk godtagbarhet.  


Straffreglerna utformas utifrån vilken huvudfunktion man anser att straffsystemet skall fylla. Åsikterna om vad straffprocessens huvudsyfte är och hur det skall komma till uttryck går föga förvånande isär. Det talas ofta om två olika uppgifter som straffprocessen kan ha. Antingen ansluter man sig till skolan som säger att straffprocessens främsta uppgift är att verka brottsbekämpande eller så väljer man att ansluta sig till dem som anser att den främsta uppgiften är att skydda den enskilde mot felaktig statlig maktutövning (rättssäkerhetsvärnande). Det är den senare som ligger till grund för tanken att det är minst lika viktigt att skydda den oskyldige som att fälla den skyldige.
 Där av ordspråket ”Hellre må tio skyldiga frias än en oskyldig fällas”. Grovt förenklat kan man säga att det varit uppfattningen om straffprocessen som brottsbekämpande med kompletterande inkvisitorisk process som dominerat den kontinentala och östeuropeiska straffprocessen. I kontrast så har straffprocessens uppgift i de angloamerikanska länderna ansetts vara rättssäkerhetsvärnande och förverkligats genom det ackusatoriska systemet.
 

Ställt på sin spets innebär det rent inkvisitoriska systemet att parternas vilja och önskan är betydelselös och att rätten självständigt och enväldigt bestämmer över förfarandet och processmaterialet. Motsatsvis innebär det rent ackusatoriska systemet att det är parterna som dikterar villkoren för processen och rätten intar en passiv roll vars uppgift är att döma i målet. Det anses idag inte finnas något modernt rättssystem som kan sägas tillhöra någon av dessa ytterligheter.
 Det ackusatoriska systemet benämns ibland som det adversariala systemet men jag kommer även fortsättningsvis att använda mig av benämningen ackusatoriskt.

2.1.1 Det inkvisitoriska systemet

2.1.1.1 Inledning

Det inkvisitoriska systemets historia går tillbaka så långt som till romartiden för att vidareutvecklades inom kyrkan innan det formellt infördes i den kanoniska rätten år 1215.
 Väldigt övergripande kan man säga att ett inkvisitoriskt system karaktäriseras av att domaren har till uppgift att utreda vad som har hänt, producera bevisning och sedan själv bedöma bevisen. Den misstänkte ses mer som ett renodlat undersökningsobjekt än en faktisk part i målet. Inte heller en eventuellt närvarande åklagare fyller någon direkt funktion.
 

Ett annat försök att definiera begreppet presenteras i Anne Robberstads doktorsavhandling
 vilken även behandlas detaljerat i recensionen av Per Henrik Lindblom
. Lindblom presenterar följande tre karaktäristiska särdrag för det inkvisitoriska systemet som disputanden Robberstad lyfter fram; att parterna inte kan bestämma över sakens utgång, att ingen kan underkasta sig straff genom samtycke och att parterna inte bestämmer över vilka bevis som skall förebringas. Om man utgår från denna definition av ett inkvisitoriskt system så skulle onekligen ett flertal rättssystem som inte själva skulle kalla sig för inkvisitoriska system falla under definitionen, däribland Sverige. Som en alternativ definition framför Robberstad att kriteriet inte är frånvaron av en åklagare i en inkvisitorisk process utan förekomsten av ett ansvar för rätten att medverka till att hitta sanningen.
 Lindblom är tämligen kritisk till båda definitionerna, den första för att den framstår som för vid och den andre för att den är intetsägande (han menar att i vilket system medverkar inte ens rätten till att hitta sanningen). Han anser vidare att skillnaden mellan ett inkvisitoriskt och ett ackusatoriskt system snarare är en gradskillnad än en artskillnad.
  

Det är svårt att säga om den svenska straffprocessrätten i sin helhet är inkvisitorisk eller ackusatorisk till sin karaktär. Somliga anser det nödvändigt att dela upp straffprocessen i olika delar för att sedan undersöka vilka delar som är övervägande inkvisitoriska respektive ackusatoriska. Detta brukar kallas det differentierade funktionstänkandet. Traditionellt brukar anhängare av det differentierade funktionstänkandet mena att processen är starkt inkvisitorisk under förundersökningsstadiet för att sedan få mer ackusatoriska drag ju längre processen fortlöper.
 Man skulle kunna säga att pendeln slår tillbaka genom påföljdsbestämningen då detta moment sker helt utan inflytande från någon av parterna. Den traditionella uppfattningen torde dock vara att den svenska straffprocessrätten i den gamla rättegångsbalken (ÄRB)
 byggde på starka inkvisitoriska grunder medan nya RB är av ackusatorisk karaktär men med flera inkvisitoriska drag fortfarande närvarande.
 Ofta utgår man från att det mest utmärkande för rättegångsförfarandet trots allt är den ackusatoriska principen.


I en inkvisitorisk process är målsäganden part och har på detta sätt ett inflytande över processen. Robberstad menar t.o.m. att man genom den ackusatoriska modellen, där målsäganden mer eller mindre endast spelar en roll som vittne, har försatt målsäganden i samma roll som man velat undvika att försätta den misstänkte igenom den ackusatoriska processen.
 Om man anser att en process skall spela en konfliktlösande roll, så torde den inkvisitoriska modellen ha en fördel. På samma sätt som en inkvisitorisk process kan riskera att generera ett omfattande processmaterial så finns även möjligheten att mängden kan begränsas genom just det faktum att det är upp till domaren att avgöra hur mycket bevisning som behövs för att något skall anses utrett och denne har därför möjlighet att begränsa insamlingen av processmaterial. 

Ett inkvisitoriskt system anses ha den nackdelen att då det är rätten som bestämmer hur processen skall föras så riskerar misstankar om partiskhet och maktmissbruk att öka. Att det är samma person som skall samla in bevisning och döma i saken anses inte gynna processen och oddsen för ett godtagbart resultat. Rätten är ju som bekant den som dömer i målet samtidigt som den genom förfarandet blir part.
 

Somliga menar att det finns en myt om det onda inkvisitoriska systemet som fått klä skott för många av de företeelser, som t.ex. tortyr och religiös förföljelse, som har förekommit i historien.
 Idén har lyfts att vi har en tendens att förknippa allt vad vi anser vara gott med den ackusatoriska principen och allt vad vi ser som ont med den inkvisitoriska principen.


Det kan här vara värt att kort nämna ett par av Lindbloms invändningar mot att den inkvisitoriska processen skulle vara att föredra framför den ackusatoriska. I en inkvisitorisk process finns det ingen möjlighet att på förhand begränsa processmaterialet vilket riskerar att bli onödigt omfattande. Processen kan riskera att dra ut på tiden p.g.a. onödiga utredningar och eventuella uppskov. Känslan av delaktighet är onekligen i riskzonen i en process som enväldigt styrs av domstolen.


Ett tydligt uttryck för att det inkvisitoriska systemet lever vidare, om än lite kantstött, i svensk rätt är reglerna om den absoluta åtalsplikten. Följande avsnitt är en i huvudsak generell redogörelse för vad absolut åtalsplikt är medan de svenska reglerna om absolut åtalsplikt behandlas närmare i avsnitt 2.2.1.

2.1.1.2 Absolut åtalsplikt

Principen om absolut åtalsplikt kallas även för obligatoriskt åtal och legalitetsprincipen.
 Jag kommer fortsättningsvis uteslutande att använda mig av termen absolut åtalsplikt.


En grundläggande princip inom straffrättens område är att den som gör sig skyldig till en gärning som är kriminaliserad skall få ett straff.
 Ett uttryck för denna princip är den absoluta åtalsplikten, vilken i svensk rätt uttrycks i RB 20:6. 

Absolut åtalsplikt innebär att samtliga förutsättningar för allmänt åtal är tydligt fixerade.
 För åklagaren innebär den absoluta åtalspliktens princip att han eller hon är skyldig att väcka åtal om en gärning är straffbelagd och bevisningen tillräckligt stark för att kunna ligga till grund för en fällande dom. Om tillräckliga skäl föreligger för att den misstänkte gjort sig skyldig till brottet och en åklagare, på objektiva grunder, kan förutse en fällande dom, är åtalsprövningen klar och skall resultera i att åtal väcks.
 Åklagaren ansvarar således endast för att undersöka sakens straffprocessuella beskaffenhet.


Var man, terminologiskt sett, skall dra skiljelinjen mellan absolut och relativ åtalsplikt är något oklar. För att undvika att gränsdragningen blir fullkomligt godtycklig förespråkas att man skall skilja mellan rättssystem som stadgar en principiell plikt att åtala (oavsett omfattande undantag) respektive de system som istället uttrycker ett principiellt utrymme för åklagarens bedömning. Dock ifrågasätts inte sällan den praktiska betydelsen av att göra en distinktion mellan de båda begreppen.
 Den grundläggande begreppsmässiga skillnaden mellan absolut och relativ åtalsplikt anses bli alltmer uttunnad.


Det kan vara intressant att påpeka i en tid där diskussioner pågår om den absoluta åtalspliktens betydelse, att de flesta europeiska länder faktiskt har en absolut åtalsplikt. Exempel på länder med absolut åtalsplikt är Tyskland och Finland, båda länder med rättssystem som kan anses vara närbesläktade med det svenska rättssystemet. Systemen är dock så genomsyrade av undantag och inskränkningar att det anses vara tveksamt om det verkligen kan kallas för absolut åtalsplikt. 


Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) uttryckte sig som följer:

”Idag anses inte ett system med helt absolut åtalsplikt vara aktuellt i något land. Istället så anses skillnaderna ligga i hur principen om relativ åtalsplikt kommer till uttryck och i vilken grad åtalsplikten är relativ.”
 

Ett begrepp som nämndes i strafflagberedningens promemoria
 var legal opportunitet vilket definierades som ett principiellt förordnande av legalitetsprincipen (absolut åtalsplikt) med i lag uppställda undantagsfall. Begreppet verkar dock aldrig ha fått fäste i doktrinen. 

Knuten till den absoluta åtalsplikten är den absoluta förundersökningsplikten vilken stadgas i RB 23:1. Om det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats så skall förundersökning inledas. Det är framförallt detta inslag i svensk rätt som anses vara processekonomiskt gynnsamt att begränsa.


2.1.2 Det ackusatoriska systemet

2.1.2.1 Inledning

Det ackusatoriska systemet går även under namnet adversarial system. I uppsatsen kommer dock begreppet ackusatoriskt att användas. 


Benämningen ackusatorisk process kommer från det latinska ordet accusator vilket betyder åklagare.
 Det är ett uttryck för att processen inte innehåller endast rätten och den misstänkte som parter, utan även en särskild part med uppgift att ta fram bevisning mot den misstänkte, nämligen åklagaren. Frågan ”lämnas” sedan till den opartiska domstolen att döma. Det viktigaste karaktärsdraget för ett ackusatoriskt system är just det, att det finns tre parter, en anklagande, en försvarande och en dömande. 

I ett ackusatoriskt system är det inte domstolens uppgift att ta fram bevisning i målet eller bestämma den materiella sanningen (se avsnitt 2.1). Domstolen intar en relativt passiv roll och beslutar utgången endast utifrån vad som parterna har lagt fram under processen. Det ackusatoriska systemets sanningsbegrepp är mer relativt och öppet för kompromisser. Om parterna kommer överens om fakta i målet genom t.ex. en åtalsuppgörelse så är det av mindre vikt att undersöka omständigheterna vidare.
 Domstolen intar en konfliktlösande roll där ”striden” står mellan åklagaren som företrädare för staten och den tilltalade.


Det ackusatoriska systemet gör sig gällande i svensk rätt främst då skuldfrågan skall avgöras medan processen fortfarande på det hela taget är inkvisitorisk vid påföljdsfrågans avgörande.


En av den ackusatoriska principens fördelar framför den inkvisitoriska som lyfts fram är att oklara rättsfrågor renodlas genom att ett visst händelseförlopp fixeras och att rättsfrågorna avgörs först då åklagarens och den tilltalades argument mötts och värderats av domstolen.
 Den ackusatoriska principen anses också skapa en bättre garanti för en god utredning av målen.
 I en ackusatorisk process är båda parter delaktiga och kontrollerar processen. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt där ett exempel är att sakfrågor och omständigheter kan vitsordas och med detta behöver de inte behandlas i den faktiska rättegången. I det amerikanska rättssystemet kan man hänföra möjligheten att erkänna sig skyldig till att systemet grundas på den ackusatoriska principen. På det sättet kan man säga att parterna, och då speciellt den tilltalade, är myndig att styra ”sin” process. 

Den ackusatoriska principen i betydelsen att det är en förhandling mellan två parter går även under benämningen den kontradiktoriska principen. Somliga anser att den kontradiktoriska principen går att förena med båda den inkvisitoriska modellen och den ackusatoriska modellen, men den vanligaste uppfattningen torde dock vara att den främst hör samman med den ackusatoriska processen.
 Den kontradiktoriska principen används även i den mer generella betydelsen att ingen får dömas ohörd.


När man talar om det ackusatoriska systemet och den kontradiktoriska processen brukar artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 (EKMR) föras på tal. I artikeln är det fastslaget att rätten till en rättvis rättegång innefattar ett kontradiktoriskt förfarande med likställda parter. Bestämmelsen om ett kontradiktoriskt förfarande innebär att domstolen inte får grunda ett avgörande på bevisning som den enskilde ej fått ta del av eller tillfälle att bemöta. Principen om likställda parter kallas för equality of arms och betyder att en part inte får gynnas procedurmässigt på bekostnad av den andra parten. Detta innebär inom straffrätten att den tilltalade inte får ha sämre möjligheter än åklagaren att utföra sin talan inför domstolen.
 Det faktum att den tilltalade givits en mer förmånlig ställning än åklagaren i svensk process, även kallat för in dubio pro reo, anses dock inte strida mot principen om likställda parter. Equality of arms anses vara ett specialfall av den kontradiktoriska principen.


2.1.2.2 Relativ åtalsplikt


Den relativa åtalspliktens princip har även den ett flertal olika benämningar. Genom tiderna har den utöver relativ åtalsplikt även kallats för fakultativt åtal eller för opportunitetsprincipen. Jag skall även fortsättningsvis använda mig av relativ åtalsplikt.


Principen om en relativ åtalsplikt ålägger åklagaren en vidare prövning än vid absolut åtalsplikt. Utöver de vanliga kraven så skall även en bedömning ske, om åtal, med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet, är lämpligt ur det allmännas synpunkt. Åtalsfrågan har med andra ord, i större eller mindre utsträckning, överlämnats till åklagarens skönsmässiga bedömning.
 Den lämplighetsbedömning som lämnas till åklagaren att göra kan vara mer eller mindre begränsad genom att det i lagen anges olika förutsättningar som skall beaktas.

Det exempel som ofta lyfts fram då relativ åtalsplikt diskuteras är det amerikanska rättssystemet med vad de kallar för prosecutorial discretion. USA är på intet sätt det enda landet med relativ åtalsplikt men där finns en lång tradition av företeelsen och således mycket information att tillgå. Då den amerikanska åklagaren anses representera staten, precis som en advokat representerar sin klient, så har åklagaren befogenheten att bestämma om ett åtal skall väckas eller ej. Åklagaren kan likaväl som att väcka åtal för ett brott bestämma att det ligger i statens intresse att inte väcka åtal, exempelvis om bevisen inte antas vara tillräckligt starka för en fällande dom eller om de personligen tvivlar på den misstänktes skuld. Andra anledningar kan vara att åklagaren anser det ligga i samhällets intresse att visa barmhärtighet istället för att bestraffa eller om det inte är försvarbart att väcka åtal p.g.a. att det skulle krävas för omfattande utredningsresurser. Sist men inte minst så använder åklagarna det som ett sätt att locka misstänkta till att samarbeta med polis och åklagare.
 

För dem som anser att det redan idag i realiteten råder en relativ åtalsplikt, åtminstone vad det gäller ekonomisk brottslighet, så är steget till ett system med plea bargaining inte långt. Plea bargaining ses i sådana sammanhang endast som en förlängning av en redan relativ åtalsplikt.
 Det är viktigt att komma ihåg att plea bargaining på intet sätt är ett nödvändigt inslag i ett system med relativ åtalsplikt, men det faktum att en åklagare har möjligheten att fritt eller relativt fritt besluta om att väcka åtal lämnar onekligen dörren på glänt.

Den internationella utvecklingen inom straffprocessrätten går mot en allt mer omfattande tillämpning av den relativa åtalsplikten.


2.2 Lagreglering i svensk rätt

2.2.1 Åtalsplikten 


Åklagaren har enligt RB 20:2 befogenhet att väcka åtal. Utöver denna regel regleras den absoluta åtalsplikten i RB 20:6. Bestämmelsen säger att ”Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal”. Huvudregeln är alltså att åtal skall väckas om inget annat är föreskrivet. Detta går även under benämningen villkorat obligatorisk.
 Om en åklagare underlåter att väcka åtal då åtalsplikt råder riskerar han eller hon att göra sig skyldig till tjänstefel enligt BrB 20:1.
 


En åklagare är alltså skyldig att åtala för alla brott som hör under allmänt åtal, d.v.s. alla brott som inte uttryckligen undantas.
 Skyldigheten att åtala inträder dock inte i alla fall, utan först då åklagaren på objektiva grunder kan emotse en fällande dom. Han eller hon är med andra ord inte skyldig att väcka åtal om det endast föreligger sannolika skäl utan det skall föreligga tillräckliga skäl.
 

Begreppet tillräckliga skäl för åtal innefattar en rad olika moment och krav på åklagaren. Åklagaren måste först ta ställning till om en begången gärning överhuvudtaget utgör ett brott. Här kan regler om nöd, nödvärn, preskription och gärningsmannens ålder resultera i att vad som egentligen är ett brott trots allt inte skall föranleda åtal. Slutligen skall åklagaren bedöma om bevisningen mot den misstänkte är tillräckligt stark för att resultera i en fällande dom. Denna bedömning görs utifrån vad som åklagaren vet vid tidpunkten för bedömningen men kan även inkludera förväntad bevisning.


Systemet med absolut åtalsplikt har väldigt lång tradition inom svensk rätt och anses främja både legaliteten och förutsebarheten. Principen om allas likhet inför lagen anses också vara lättare att uppfylla om det ligger en presumtion för åtal i botten då fällande dom kan förutses vilket bl.a. har uttryckts av strafflagsberedningen i deras betänkande SOU 1948:40.
 


Vid flertalet tillfällen då diskussioner har förts om rättsväsendets uppbyggnad och utveckling har även den absoluta åtalspliktens varande eller icke varande blivit föremål för debatt. Redan i förarbetena till RB diskuterades nödvändigheten av att ha en absolut åtalsplikt vilken dock ansågs skulle bevaras bl.a. p.g.a. åklagarnas bristande kompetens.
 Även processlagberedningen ansåg att den absoluta åtalsplikten hade en viktig roll att spela i straffprocessen.
 Till de senare förarbetena som har behandlat frågan om åtalsplikten hör exempelvis åtalsrättskommitténs betänkande från 1976
, förtroendekommissionens betänkande från 2004
 och BRU: s slutbetänkande från 2005
. Samtliga, bortsett från förtroendekommissionen, anser att den absoluta åtalsplikten skall behållas och att de inskränkningar som behövs får plats under principen. Förtroendekommissionen är mer positiv till större diskretionära inslag i åtalsplikten och även mer positiva till ett institut som plea bargaining.

Åtalsrättskommittén angav allmänhetens tilltro till rättsväsendet och den allmänna laglydnaden som argument för att behålla den absoluta åtalsplikten och endast utöka undantagen. Om det uttryckligt lämnas till en åklagares skönsmässiga bedömning huruvida åtal skall väckas anses risken stor att förtroendet skall minska.
 

Ytterligare ett argument mot att göra inskränkningar i den absoluta åtalsplikten, som dock torde vara inaktuellt idag, har varit att åklagarmyndigheten inte skulle ha den självständiga ställning och besitta de kvalifikationer som krävs för att kunna göra sådana avvägningar som krävs.
 

Ett annat argument för att behålla den absoluta åtalsplikten är att det anses finnas en risk att allmänpreventionen skulle försvagas om en generell möjlighet till åtalsunderlåtelse skulle införas. Argumentet är att om en potentiell brottsling vet eller tror sig veta att de kan komma undan utan påföljd så skulle benägenheten att begå brott öka.


I sammanhanget bör även den rekommendation som antogs av Europarådet 1987
 angående ett förenklat brottmålsförfarande belysas. Trots att detta endast är en rekommendation så har den en stor inverkan på hur medlemsländerna väljer att utforma sina lagregler. Rekommendationen kom som en reaktion på att förtroendet för rättsväsendet ansågs vara i fara med en ökad belastning på domstolarna och förlängda handläggningstider runt om i Europa. Rekommendationen innehåller en rad förslag på hur större enhetlighet mellan länderna skall nås och konkreta förslag på förändringar. I rekommendationen ingår att processlagstiftningen bör vila på principen om relativ åtalsplikt. Om detta inte är möjligt p.g.a. konstitutionella skäl eller liknande så skall motsvarande åtgärder tas för att uppnå likvärdigt resultat.
 Den svenska regeringen anser att Sverige, trots principen om absolut åtalsplikt, genom åklagarens relativt långtgående möjligheter till diskretionära bedömningar, lever upp till de rekommendationer som antagits av Europarådet.


Åtalsplikten är således i princip absolut, men med en rad diskretionära inslag. Det anses t.o.m. vara så att inskränkningarna i åtalsplikten blivit så omfattande att det kan hävdas att vi kommit att närma oss ett system med relativ åtalsplikt.


2.2.2 Undantagen

2.2.2.1 Inledning


Principen om absolut åtals- och förundersökningsplikt har ett antal mer eller mindre omfattande undantag. Till de undantag som är reglerade i lagen hör särskild åtalsprövning, åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning.
 Jag har valt att kalla dessa de officiella undantagen. Till de undantag som inte är uttrycklig reglerade men som erkänns vara avsteg från principen om absolut åtalsplikt är regler om preskription och resursbegränsningsbaserade prioriteringar.
 I enhetlighetens intresse kallar jag dessa för de inofficiella undantagen.

Då fokus fortsättningsvis skall ligga på regleringen för särskild åtalsprövning och åtalsunderlåtelse skall helt kort något om förundersökningsbegränsning nämnas. Bestämmelsen om förundersökningsbegränsning enligt RB 23:4a får sitt innehåll genom reglerna om åtalsunderlåtelse. Presumtionen lyder att en förundersökning skall läggas ned om ett beslut om åtalsunderlåtelse kan förväntas. På så sätt ökar utrymmet för begränsning av förundersökning i proportion med ökat utrymme för åtalsunderlåtelse.
 Det finns alltså en stark koppling mellan de två undantagsformerna. 

2.2.2.2 Särskild åtalsprövning


Särskild åtalsprövning kan nästan ses som en kentaur i processrättens värld, en blandning av den absoluta åtalspliktens uttryck för behovet av kontroll och reglering men med en lättnad i obligatoriet som kan hänföras till en relativ åtalsplikt. Dock är åtalet fakultativt och de särskilda åtalsprövningsreglerna uttrycker en presumtion mot åtal och finns intagna under respektive straffstadgande. 

De brottstyper för vilka särskild åtalsprövning är föreskriven är i regel sådana där brottet har utpräglat civilrättsliga inslag, rör förhållanden inom familjen eller annars sådant som brukar anses tillhöra privatlivet eller där andra sanktionsformer gäller vid sidan av det straffrättsliga regelsystemet. Reglerna är av varierande slag. Ibland är målsägandens angivelse av brottet en förutsättning och ibland om det av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt.
 En betydande skillnad från vad som gäller vid åtalsunderlåtelse är att det inte behöver råda klarhet i skuldfrågan för att underlåta att väcka åtal vid särskild åtalsprövning.


2.2.2.3 Åtalsunderlåtelse

Då det rör åtalsunderlåtelse kvarstår presumtionen för åtal men åklagaren ges här en befogenhet att under vissa givna förutsättningar underlåta att åtala. 


Reglerna om åtalsunderlåtelse har framför allt två syften. Det ena är av processekonomiskt slag och det andra är att undvika åtal i sådana fall där straffvärdet av ett förfarande är begränsat eller omständigheterna i övrigt talar mot åtal eller där en process i domstol framstår som onödig eller meningslös.


Reglerna om åtalsunderlåtelse återfinns i RB 20:7 första stycket:


Åklagare får besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse) under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts: 


1. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter, 


2. om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse, 


3. om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller 


4. om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd. 


Ett beslut om åtalsunderlåtelse innefattar ett konstaterande från åklagarens sida att den misstänkte har begått ett visst brott, men att åtal dock inte skall väckas. Förutsättningen för att åtalsunderlåtelse skall komma till stånd är att skuldfrågan i princip är klarlagd.
 Om bevisen är otillräckliga så skall beslut om att inte väcka åtal motiveras utifrån dessa regler och inte enligt åtalsunderlåtelsereglerna.
 I praktiken krävs det normalt att den misstänkte har erkänt brottet för att åtalsunderlåtelse skall beslutas.
 Beslut om åtalsunderlåtelse skall föras in i belastningsregistret, till skillnad från beslut om att lägga ner förundersökningar.


Till grund för alla förutsättningar för åtalsunderlåtelse ligger grundrekvisitet att ”något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts”
. Vad som skall anses vara väsentliga intressen varierar beroende på vilken grund för åtalsunderlåtelse som är aktuell, men vissa gemensamma riktlinjer har utarbetats. Exempel på allmänna intressen kan vara brottets svårighet, tilltron till rättsväsendets objektivitet, likheten inför lagen och att markera att en viss brottstyp inte accepteras av samhället. Om man istället ser på väsentliga enskilda intressen som skall beaktas så är det exempelvis om målsäganden lidit ekonomisk skada av brottet, om det är avgörande för skadestånd eller ersättning att åtal väcks och sannolikheten för att ett eventuellt skadestånd kommer att verkställas. Dessutom beaktas om brottet inneburit grov kränkning för målsäganden som då kan ha ett intresse av en fällande dom.


Enligt första punkten har åklagaren möjlighet att underlåta åtal om det kan antas att någon annan påföljd än böter inte skulle komma att dömas ut. Exempel på brottstyper som ofta är aktuella här är snatteri och trafikförseelser.
 Regeln skall dock inte tolkas som en presumtion mot väckande av åtal. Åklagarens bedömning behöver ej grundas på närmare efterforskning om den misstänktes eventuella brottshistorik.
 

Andra punkten innehåller bestämmelse angående de fall som kan antas resultera i villkorlig dom och där särskilda skäl talar för åtalsunderlåtelse. Särskilda fall kan t.ex. vara att den misstänkte har förhastat sig samtidigt som det är en uppenbar engångsföreteelse eller frivilligt vidtagit åtgärder för att förhindra att skada uppkommit till följd av hans eller hennes ursprungliga handling. Under denna bestämmelse kan även humanitära skäl som ålder eller psykiska särdrag beaktas.
 En aspekt som har diskuterats i samband med regeln är hur ingående personundersökningen av den misstänkte måste vara för att anses kunna ligga till grund för bedömningen. Kritik har riktats mot att åklagarna inte har de resurser som krävs för en säker och rättvis bedömning. Som svar på kritiken har det sagts att åtalsunderlåtelse enligt denna punkt endast anses vara aktuell då personundersökning inte anses krävas.


Då ett införande av plea bargaining i svensk rätt debatteras är det framförallt RB 20:7 första stycket p. 3 som diskuteras. Bestämmelsen reglerar åklagarens möjligheter att besluta om åtalsunderlåtelse (eller förundersökningsbegränsning) i situationer med brottskonkurrens eller återfall. Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom 1984 års reformlagstiftning och innebar vid ändringen en betydande utvidgning av åklagarens möjlighet att besluta om åtalsunderlåtelse. Bakgrunden till bestämmelsen kan sägas vara av rent processekonomisk natur
, och den har ansetts kunna utvidgas utan att innebära kriminalpolitiska nackdelar då den misstänktes totala brottslighet skall ligga till grund för besluten.
 Bestämmelsen reglerar egentligen två olika grupper av fall, de s.k. samtidighetsfallen och successivfallen. Samtidighetsfall är fall när någon samtidigt som en process förs misstänks för flera brott men inte dömts för något av dem medan successivfall är när någon dömts för ett brott och man upptäcker att han eller hon begått ytterligare brott före eller efter domen fallit.
 Det är vid samtidighetsfall i form av seriebrottslighet som åtalsunderlåtelse anses innebära de största processekonomiska fördelarna.
 Dock har successivfallen där det gäller nyupptäckta brott, alltså brott som begåtts före domen fallit men som inte framkommit förrän efter, mycket gemensamt med samtidighetsfallen i hur bedömningen om åtal skall göras.
 Åklagarens bedömning behöver i berörda fall inte utgöra en förutsägelse hur en domstol skulle döma om åtal väcktes för alla fall utan består i om beräknad eller redan utdömd påföljd kan anses tillräcklig för all brottslighet.
 Målet för en åklagares bedömning är att åtalet skall utgöra ett representativt urval av brotten som begåtts, såklart utan att göra avkall på de hänsynstaganden som skall tas enligt grundrekvisitet (se ovan).
 Åklagaren skall enligt bestämmelsen göra en självständig bedömning av vad som kan anses vara tillräcklig påföljd och kan således underlåta att åtala för ytterligare brott även om dessa skulle kunna medföra en icke obetydlig skillnad i påföljdshänseende.
 Exempel på typ av brottslighet där åtalsunderlåtelse enligt bestämmelsen redan tillämpas är narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet. Angiven typ av brottslighet består ofta i ett större antal separata brott som dessutom tenderar att kräva omfattande resurser att åtala.
 

Paragrafens fjärde punkt reglerar åtalsunderlåtelse då psykiatrisk vård, vård i specialsjukhus eller vårdhem, eller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd. Det krävs inget samband mellan den psykiska störningen och gärningen, inte heller att den psykiska störningen förekommit vid gärningstillfället. Förutsättningen är att vård kommer till stånd, men det finns inget uttryckligt krav på att den misstänkte de facto lider av en psykisk störning.


RB 20:7 andra stycket reglerar åtalsunderlåtelse i extraordinära fall och tillämpas oftast då påföljdseftergift enligt BrB 29:6 av en eller annan anledning inte kan ges eller anses tillräckligt. I bedömningen spelar inte processekonomiska aspekter in utan bedömningen görs utifrån om ett åtal exempelvis skulle väcka anstöt eller orsaka gärningsmannen svårt lidande.


2.2.3 Straffmätning, påföljdsval och påföljdseftergift

Vid val av påföljd enligt BrB 30:4 skall omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse särskilt undersökas och i samband med detta skall de s.k. billighetsskälen i BrB 29:5 beaktas. Vid straffmätning kan faktorer påverka som innebär att den utdömda påföljden kan avvika från bedömningen av brottets egentliga straffvärde. Ett exempel på detta i skärpande riktning är om det är fråga om återfallsförbrytelse. Om det är uppenbart oskäligt att döma till påföljd har rätten möjlighet att meddela åtalseftergift enligt BrB 29:6, vilket innebär att den åtalade får en fällande dom men ingen påföljd.


Den kategori av billighetsskäl som kan aktualiseras då man talar om plea bargaining är bestämmelserna som rör då en misstänkt på olika sätt har försökt göra den brottsliga gärningen ogjord eller på andra sätt försökt hjälpa upp situationen. Detta gäller främst BrB 29:5 p. 2 och 3, men även p. 8 kan komma att bli aktuell. Paragrafen i berörda delar lyder:


Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta


…


2. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet, 


3. om den tilltalade frivilligt angett sig,

… 


8. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.


För att andra punkten skall komma att tillämpas krävs att gärningsmannen har agerat på eget initiativ och i princip utan vetskap om att han eller hon avslöjats. Idén bakom bestämmelsen är att om en gärningsman agerar på ett sätt som visar uppriktig ånger så skall detta kunna premieras.


BrB 29:5 p. 3 beaktas endast om den tilltalade frivilligt angett sig. Bestämmelsen är endast tillämplig om det gäller angivelse av egna brott och är således inte tillämplig om en tilltalad lämnar uppgifter om andras brott. En frivillig angivelse anses även föreligga om den misstänkte självmant berättar om ytterligare brott han begått men som polisen ännu inte misstänkt honom för.
 Det är själva angivelsen som är det avgörande vilket medför att en misstänkt som erkänner eller underlättar utredningsarbete efter de redan blivit upptäckta inte kan räkna med lindrigare straff.
 Diskussioner har förekommit i förarbetena huruvida bestämmelsen borde utvidgas till att även omfatta kronvittne, d.v.s. gärningsmän som avslöjar sina medbrottslingar, vilket dock har avfärdats kategoriskt.


Den åttonde och sista punkten lämnar ett utrymme för lindrigare straff under omständigheter som inte uttrycks i de övriga punkterna men som ändå kan anses vara lika tungt vägande skäl. Praxis då det gäller tillämpningen av denna bestämmelse gör att det inte är helt tydligt om medverkan och hjälp efter en misstänkt blivit varse om misstanke skall kunna ge upphov till lindrigare straff. I ett rättsfall från 1991
 togs viss hänsyn till att den tilltalade, efter misstanke uppstått mot honom, lämnat uppgifter om andra narkotikatransporter som var aktuella i målet och på det sättet underlättat utredningen. Hänsynen som togs resulterade inte i någon strafflindring, utan domstolen underlät att döma ut det hårdare straff som brukar följa på den aktuella brottsligheten.
 På detta sätt skulle man kunna säga att följden blev en indirekt strafflinding. 

2.3 Framtiden/Utvecklingen


I dagsläget finns det inget färdigt förslag på ett införande av plea bargaining i svensk rätt. Det närmaste ett förslag man har kommit är vad BRU presenterade i sitt slutbetänkande från 2005
 och en idéskrift från 2006
. Tydligt är att belastningen ökar på vårt rättssystem och att något måste göras för att komma till rätta med problem som långa handläggningstider och outredd brottslighet. 


Undantagen till vår absoluta åtalsplikt har successivt ökat och utrymmet för förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse är större än någonsin. Instruktioner och föreskrifter för hur förundersökning och åtalsunderlåtelse skall tillämpas blir mer tydliga i sitt budskap. De diskretionära inslagen ökar och förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse är något som åklagarna anses böra använda sig av i allt större utsträckning.
 Att de diskretionära inslagen ökar är en internationell företeelse oavsett vilken grundläggande regel om åtalsplikten olika länder bekänner sig till.


Somliga anser att ett system med absolut åtalsplikt kombinerat med förhållandevis stora möjligheter att underlåta åtal i det enskilda fallet tillgodoser behovet av flexibilitet och möjligheterna att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet vid åtalsprövningen. Detta krav på flexibilitet måste sedan vägas mot den grundläggande principen att på brott skall följa straff, för att inte trovärdigheten i straffsystemet skall sättas i fara.


Starka röster höjs för att plea bargaining är främmande för vår rättstradition och står i konflikt med den rättssäkerhet som varje svensk är garanterad.
 Lika starka röster höjs för att vi behöver nya metoder för att möta stora och komplicerade brottmål. Sverige riskerar att hamna på efterkälken då det gäller bekämpning av organiserad brottslighet om inte våra åklagare kan skapa incitament för misstänkta att medverka vid utredningar av sina egna, såväl som andras brott.


3 Straffprocessrättsliga principer


3.1 Inledning


Det vardagliga, om än lite gammalmodiga, ordspråket ”kärt barn har många namn” passar förvånansvärt bra in när man talar om processrättsliga principer. Man skulle ju gärna tro att när det är principer vi talar om så finns det en bestämd och tydlig definition, det ligger liksom lite i begreppets natur. Så är dock inte fallet. 

Den svenska straffprocessrätten styrs och är full av principer, många svåra att skilja åt. Inte sällan bygger den ena principen på den andra och är beroende av varandra för att värna vad som ofta är gemensamma resultat. Detta gör en analys av ett, för straffprocessen, nytt inslags överensstämmelse med principerna än mer komplicerad.

Det är viktigt att komma ihåg att regler, och definitivt rättsregler, är ett resultat av en avvägning mellan olika principer. Principer kan efterlevas i större eller mindre utsträckning, medan regler antingen följs eller bryts. Detta medför att om det sker en förändring i hur principerna viktas så blir följden att rättsregeln måste förändras.
 


Utan att för den sakens skull hävda att en relativ åtalsplikt per automatik lämnar utrymme för plea bargaining så råder det relativ konsensus om att det inte är möjligt att införa plea bargain i det svenska straffprocessystemet utan att förändra åtalsplikten.
 Detta gäller oavsett om man ansluter sig till dem som säger att åtalsplikten är absolut med relativa inslag eller är relativ med tydliga regleringar. Men vilka processrättsprinciper är aktuella och kanske i farozonen då man diskuterar olika inskränkningar i åtalsplikten och ett eventuellt införande av plea bargain?

3.2 Legalitetsprincipen


”Optima est lex quae minimum relinquit arbitrio judicis; optimus judex qui minimum sibi.” 

“That is the best system of law which leaves least to the discretion of the judge: that judge is the best who leaves the least to his own discretion.”


Att processlagen präglas av legalitetsprincipen anses leda till ordning och reda inom rättsskipningen.
 Lagar och föreskrifter skall finnas nedtecknade för alla att finna och domstolen skall endast tillämpa dessa lagar. Avgörande för legalitetsprincipen är att så mycket som möjligt skall finnas och finns nedtecknat i lagen för att göra det så svårt som möjligt att kringgå lagen.

Legalitetsprincipen är en av de mest fundamentala principerna inom svensk offentlig rätt. Den gör sig gällande inte endast på straff- och processrättens område utan är en princip som ofta diskuteras då myndighetsbeslut ifrågasätts. Exempel på detta är skattemyndighetens beslut i skatterättsliga ärenden.


Den straffrättsliga legalitetsprincipen är numera lagstadgad i BrB 1:1. Den straffrättsliga legalitetsprincipen består egentligen av en mängd olika principer
 men diskuteras oftast utifrån fyra rättssäkerhetsaspekter.
 Den första är kravet på lagstöd. Detta uttrycks ofta som nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege vilket betyder inget brott utan lag, inget straff utan lag
, och innebär i korthet att en handling eller underlåtenhet utgör brott och riskerar att leda till straffrättsligt ansvar endast om det finns en föreskrift i lag eller annan författning.
 Den andra regeln är retroaktivitetsförbudet. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning finns uttryckt både i RF 2:10 och i artikel 7 EKMR, vilken är inkorporerad i svensk lag
. Den tredje principen är bestämdhetspåbudet/obestämdhetsförbudet som uttryck för kravet på en klar och tydlig lag. Sist men inte minst så gäller analogiförbud, d.v.s. att tillämpa en lagregel på en situation som inte riktigt omfattas, inom straffrätten. Alla dessa principer anses relevanta på lagstiftningsnivå, men för tillämpningen så är obestämdhetsaspekten utan intresse.
 

Den offentliga makten utövas under lagarna. Så lyder regeringsformen (RF) 1:1 tredje stycket vilket uttrycker det krav på lagbundenhet för maktutövning och föreskriftskrav som finns i svensk rätt. Lagstiftningsmakten ligger hos riksdagen och kan inte inskränkas av regeringen eller myndigheter. Föreskriftskravet omfattar även domstolar och myndigheter vilka inte får avgöra mål utan att stöd finns att utläsa i föreskrifter.
 Kravet på föreskrifter utgör en central del av legalitetsprincipen genom att den enskilde medborgarens rättssäkerhet antas främjas genom att maktutövningens lagbundenhet uppfyller kravet på förutsebarhet.
 Kärnan i legalitetsprincipen är just kravet på maktutövningens normbundenhet i motsats till det godtycke som kan sägas ligga i maktutövning under opportunitetsprincipen.


Legalitetsprincipens motsats, opportunitetsprincipen, kan sägas ha uppstått på mitten av 1800-talet som en reaktion på att de strafflagar som var nedskrivna var otympliga och för vitt täckande. Opportunitetsprincipen skapade ett utrymme att i enskilda fall pröva om ett åtal verkligen var befogat.
 Enligt legalitetsprincipen är som bekant åklagare skyldiga att, om inget annat är stadgat, väcka åtal mot den misstänkte för sådant som hör under allmänt åtal.
 Opportunitetsprincipen är ett alternativt begrepp för att förklara vad som idag brukar kallas för den relativa åtalsplikten (se avsnitt 2.1.2.2), vilken lämnar det upp till åklagarens diskretion att besluta om åtal skall väckas. 

Det som framför allt lyfts fram då man talar om att bereda plats i straffprocessen för plea bargaining är risken för att rättssäkerheten tar stryk.

3.3 Rättssäkerheten


Ett sätt att se på rättssäkerhet är, inte som ett absolut begrepp, utan som ett ideal mot vilket man bör sträva.


I ett tidigt försök att definiera rättssäkerhet så skrev Reuterskiöld i början av förra seklet att

”…rättens normer måste bestämmas genom en kompromiss mellan den ideella eller teoretiska rättfärdigheten eller rättvisan å ena sidan, och den praktiska rättssäkerheten å den andra… Av denna kompromiss beror ock att den s.k. juridiska rättvisan eller rätten inte alltid kan fullständigt sammanfalla med den s.k. moraliska, utan måste stanna vid en relativ orättvisa…”


I denna annars ganska övergripande och intetsägande definition så framgår det dock tydligt att det finns en fundamental skillnad i huruvida man ser rättssäkerheten som ett formellt krav eller om det även är någonting som måste realiseras i praktiken för att fylla en funktion. Den uttrycker även skillnaden i sökandet efter den materiella respektive formella rättvisan (se även avsnitt 3.3.2.2). 


Åsikterna om vad som innefattas i begreppet rättssäkerhet är många och går isär. Det råder oklarhet och det uppstår många missförstånd om vad rättssäkerhet egentligen är.
 Det föreligger ingen brist på författare som uttalat sig om vad de anser att begreppet skall betyda och innefatta och hur det skall avgränsas.
 Jag anser det vara relevant för den fortsatta presentationen att beskriva de motsättningar som finns i doktrinen mellan dem som anser att det endast finns vad de kallar för formell rättssäkerhet med förutsägbarheten och likheten inför lagen som krav, och dem som anser att rättssäkerhet måste innebära något mer. Betydelsen av distinktionerna visar sig om inte annat då man överväger en inkorporering av ett institut som plea bargaining som härstammar från ett system med en helt annan syn på sanning och rättssäkerhet. 

Den ”skola” som förespråkar den formella rättssäkerheten som begrepp företräds främst av Nils Jareborg och Åke Frändberg. På andra flanken återfinns de som anger att det även finns en etisk/moralisk aspekt som måste vägas in för att något skall kunna kallas för rättssäkert. Den senare betydelsen brukar kallas för materiell rättssäkerhet och företräds främst av Aleksander Peczenik och Per Henrik Lindblom.
 Trots att åsikterna går isär så anser jag att det är nödvändigt att förstå en del av debatten då detta präglar diskussionerna om ett eventuellt införande av plea bargaining i den svenska straffprocessrätten.


En definition som framstår som tämligen rimlig och överlag godtagbar är Åke Frändbergs formulering av rättssäkerhet som ”förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”.
 Begreppet rättssäkerhet figurerar ibland i samma sammanhang som begrepp som rättstrygghet och rättslikhet. Nils Jareborg definierar och differentierar rättslikhet genom att i princip beskriva det som en likhet inför lagen, både i teorin och i praktiken. Rättstrygghet bestäms som ett enligt behovs- och proportionalitetsprincipen reglerat och kontrollerat skydd mot illegal maktutövning.
 En intressant reflektion av Claes Beyer är att en för allmän utformning och för vid definition av rättssäkerhet riskerar att sätta likhetstecken mellan begreppet som sådant och förekomsten av ett rättssystem i sig.
 Någon konsensus på området återfinns dock inte.

Josef Zila sammanfattar den svenska debatten med följande inlägg:


”Vill man i grova drag sammanfatta de åsikter som förekommer i svensk litteratur beträffande rättssäkerhet kan det konstateras, att den första skiljelinje som kan spåras går mellan den uppfattning som innebär att rättssäkerheten endast handlar om individens rättsliga garantier gentemot det offentliga (stats- eller kommunala) makten (den ”traditionella” uppfattningen) och, å andra sidan, den uppfattning enligt vilken rättssäkerheten innefattar, utöver vad som är innehållet i det första fallet, även den offentliga maktens omsorg om att vissa lagstiftningsåtgärder som skulle skydda medborgarnas rättigheter antas och genomförs (det ”moderna” rättssäkerhetsbegreppet).” 
 


Skiljelinjen som dras är med andra ord mellan den formella och den materiella rättssäkerheten och vad som krävs för att respektive begrepp skall anses uppfyllt. 

3.3.1 Formell rättssäkerhet


3.3.1.1 Inledning


Formell rättssäkerhet skall ej sammanblandas med begrepp som formell/juridisk sanning som betyder att domaren genom att döma enligt det processmaterial som presenterats kommer fram till den s.k. juridiska sanningen.
 


Formell rättssäkerhet kan beskrivas som förutsebar formell rättvisa vilket främjar människors trygghet och planeringsmöjligheter och utgör därmed en förutsättning för ett gott liv.
 En annan definition är icke-godtyckliga, förutsebara och rationella beslut.
 Med rättssäkerhet menas vanligen förutsebarhet och likhet inför lagen.


3.3.1.2 Förutsägbarhetsprincipen


Den traditionella definitionen av rättssäkerhet är att den formella rättssäkerheten sägs bestå i förutsägbarhet.
 Aleksander Peczenik går så långt som att säga att förutsebarheten är ett av rättsstatens och demokratins grundvärden.
 Medborgare i ett land har rätt att leva med bestämda lagar som förhindrar kaotiska tillstånd. Detta gör att människor på ett bättre sätt kan planera och leva sina liv utan avbrott.


Förutsägbarhetsprincipen är starkt kopplad till legalitetsprincipen (se avsnitt 3.2). Genom att stat och myndigheter utövar verksamhet och tar beslut utifrån nedtecknade lagar i enlighet med legalitetsprincipen så tillgodoses de krav på förutsägbarhet som förutsägbarhetsprincipen ställer upp. 

Formell rättssäkerhet i betydelsen av förutsägbarhet innebär att en medborgare skall i förväg kunna få/ta reda på vad som gäller rättsligt i en given situation, vad som är tillåtet och vad konsekvenserna av ett handlande kan komma att bli.
 En ”sann” anhängare av förutsebarheten som kriterium för rättssäkerhet har inget problem att se att det mycket väl kan finnas moraliskt dålig juridisk rätt och att medborgare kan behandlas moraliskt förkastligt av staten, men fortfarande legalt rätt då handlingen går att förutse.


I samma anda som Ekelöf likställer förutsebarhet med rättssäkerhet så uttrycker han också att det avgörande för rättssäkerhet inom processrätten kan vara något annat än inom exempelvis straffrätten. Det kan vara lika viktigt eller viktigare för en part att veta att de kommer få samma möjligheter som den andre parten och ges utrymme att svara på exempelvis vittnesmål, som att veta exakt vilka slags vittnesmål som kommer att accepteras i alla situationer. 
 Ett visst mått av flexibilitet inom processrätten framstår inte som omöjligt om man får förstå Ekelöf. 


Även Jareborg uttrycker tankar i samma riktning, om än lite annorlunda formulerat. Han talar om principers olika validitet inom ett rättssystem och olika värde inom olika rättsområden. En straffrättslig princips validitet beror enligt Jareborg på om principen uttrycker eller sammanfattar viktiga värderingar och om den bidrar till ett mer enhetligt värderingssystem.
 Vad Jareborg uttrycker är något jag anser vara av omedelbar relevans då man undersöker huruvida nya inslag i straffprocessrätten är kompatibla med rådande principer och något jag ämnar återkomma till senare i uppsatsen (se avsnitt 6).

Om man väljer att ansluta sig till Claes Beyers bidrag i ämnet så är det en rad principer och krav som kan sägas falla under rättssäkerhetens grundförutsättning som är förutsebarheten. Han tar som exempel kravet på klar och tydlig lag, möjligheter att överklaga beslut och likhet inför lagen.


3.3.1.3 Likhet inför lagen


Principen, i sin processrättsliga betydelse, finns uttryckt i RF 1:9 vilken säger att allas likhet inför lagen skall beaktas av domstolar och myndigheter i deras verksamhet. Likhet inför lagen är en princip som är djupt rotad och starkt förankrad i svensk rätt. Likhet inför lagen må anses vara ett ouppnåeligt ideal, men det är ett ideal som anses vara en viktig beståndsdel i vårt demokratiska samhälle.
 När man undersöker principen så brukar man dela upp begreppet i vad som är ”likhet” och vad ”inför lagen” betyder.

Det kan anses allmänt vedertaget att eftersom alla är olika kan det inte bli fråga om att söka uppnå total likabehandling eller likhet. Vanligen handlar diskussion och meningsskiljaktigheter om vilka grunder för lika- respektive särbehandling, och inom vilka områden, som är relevanta och försvarbara.
 Det är nästan omöjligt att diskutera begreppet likhet inför lagen utan att hamna i en diskussion om vad som är rättvist då alla eventuella avsteg från principen måste diskuteras utifrån vad/vilka man anser vara berättigat/de att undanta.

Nästa del av begreppet handlar om vad man menar med ”inför lagen”. För det första så kan distinktionen handla om huruvida man anser att inför lagen endast rör domstolars och myndigheters tillämpning av lagar och föreskrifter eller om det binder även lagstiftaren när lagarna utformas.
 Enligt förarbeten och doktrin så innebär dock inte kravet på likhet inför lagen ett krav på likhet i lagen.
 

Aleksander Peczenik gör en distinktion mellan vad han kallar för den formella likheten inför lagen och likhet inför lagen i materiell mening. Han menar att den formella likheten är en konsekvens av att alla myndigheters verksamhet bestäms av generella regler och att ingen tilldelas förmåner som inte medges eller slipper straff och påföljder som föreskrivs i rättsreglerna. Materiell likhet inför lagen innebär utöver de formella kraven att ingen diskriminering får förekomma. Eventuell särbehandling skall motiveras av etiska skäl och endast verka i gynnande riktning.
 Man kan även formulera det som att materiell likhet inför lagen är en reell likhet inför lagen.


Trots att principen om allas likhet inför lagen har varit en dominerande tanke i svensk rätt under århundraden så accepteras fortfarande lagregler som tar speciell hänsyn till och gynnar vissa personer. Som exempel kan nämnas hänsynen till om; personen är under 15 år och således ej straffmyndig, personen är under 18 år då lagföring och utdömning av fängelse undviks, kvinnor som nyss fött barn kan undslippa häktning och dömas för barnadråp istället för mord, och slutligen människor som lider av psykisk sjukdom som normalt undslipper lagföring och straff och istället döms till sluten rättspsykiatrisk vård.
 

Ett strikt system med en grundläggande princip om absolut åtalsplikt är ägnat att främja allas likhet inför lagen och motverkar misstankar om att polis och åklagare tar obehöriga hänsyn vid brottsutredningar och åtalsprövning.
 Ett annat uttryck för att rättssystemet skall verka för allas likhet inför lagen är objektivitetsprincipen som omfattar både domstolar, myndigheter och åklagare i deras verksamhet. På processrättens område är detta extra tydligt genom åklagarens skyldighet under förundersökningen att inte endast beakta det som kan ligga till grund för en fällande dom utan på ett likvärdigt sätt fästa avseende vid bevisning som är till gagn för den tilltalade. Åklagaren är skyldig att verka i den tilltalades intressen och agera för att denne skall få en opartisk prövning i skuldfrågan.


När diskussionerna förs angående införandet av plea bargaining i det svenska rättssystemet så är allas likhet inför lagen en av de principer som anses befinna sig i farozonen. Advokatsamfundet är bara en av de remissinstanser som angav likheten inför lagen som en anledning till att grundligt utreda och debattera ett eventuellt införande av plea bargaining i svensk straffprocessrätt.


3.3.2 Materiell rättssäkerhet


3.3.2.1 Inledning


”Summa jus, summa injuria.”

”Den högsta rätt kan vara den högsta orätt” 

Oenigheten mellan förespråkare för användningen av begreppet materiell rättssäkerhet och förespråkare för formell rättssäkerhet som begrepp ligger egentligen inte i att de förstnämnda inte anser att förutsägbarhet och likhet inför lagen är nödvändigt. De anser dock att det krävs något mer för att ett system skall kunna kallas rättssäkert, det krävs trygghet i en vidare mening. Den trygghet det talas om är exempelvis skyddet för äganderätten och privatlivets okränkbarhet.
 Tryggheten som omnämns här skall dock inte sammanblandas med begreppet rättstrygghet (se avsnitt 3.3) som står för statens skyldighet att skydda mot illegal maktutövning och tillika reglera den legala maktutövningen. Beslut och myndighetsutövning bör med andra ord enligt teorin om materiell rättssäkerhet vara rimligt förutsebara med stöd av lag och förenliga med ett hänsynstagande till andra etiska värden.
 Ett annat sätt att formulera det är ”riktiga, rättvisa och godtagbara beslut”.
 Formuleringen att beslut skall vara rimligt förutsebara är också ett uttryck för att det inte anses vara den enda viktiga komponenten i rättssäkerhetsbegreppet. 

Begreppet materiell rättssäkerhet används ibland för att uttrycka vad som även kallas för rättssäkerhetsgarantier. Detta kan t.ex. vara rätten till domstolsprövning av tvångsåtgärder och förbudet mot retroaktiv lag.
 Det är dock viktigt att inte sammanblanda materiell rättssäkerhet med begreppet materiell sanning vilket är något som antas kunna uppnås då rätten kan hämta in bevisning ex officio och således inte är begränsad till vad parterna i en rättegång har åberopat (motsatsen, formell sanning, är den som antas kunna uppnås utifrån det ofta begränsade processmaterialet i rättegångar där dispositionsprincipen tillämpas, se avsnitt 3.4).


Det finns många som motsätter sig en uppdelning av rättssäkerhetsbegreppet i formell och materiell rättssäkerhet. Argumenten för att inte dela på begreppet är främst att det är omöjligt att definiera vad som är etiskt godtagbart och att det finns en potentiell motsättning mellan en tillfredsställande nivå av förutsägbarhet i systemet och tillgodoseende av andra etiska värderingar.


Det materiella rättssäkerhetsbegreppet kallas även det moderna rättssäkerhetsbegreppet. Vidare talas ofta om den moderna synen på rättssäkerheten och med detta menas medborgares rättsskydd, alltså skyddet mot att utsättas för brott.
 Allt detta kan ses som ett uttryck för att synen på rättssäkerheten delvis har förändrats och anses i modern tid även omfatta rätten att inte behöva utsättas för brott. Det talas mer om faktiska möjligheter att i ett enskilt fall nå ett rättvist resultat.
 

3.3.2.2 Etisk godtagbarhet / Rättvisa


”Lex malla, lex nulla.”

”En dålig lag är ingen lag.”


St. Thomas Aquino

Jag är inte säker på att materiell rättssäkerhet är exakt vad Aquino hade i åtanke när han yttrade orden, men det förefaller vara tämligen träffande då man talar om synen på lagar hos anhängare till en etik- och rättviseaspekt på rättssäkerheten. En orättvis lag eller en oetisk lag framstår ju för de flesta som en dålig lag. Diskussionen om huruvida rättssäkerhet skall uttrycka lagens etiska godtagbarhet kan även ses som en spricka mellan vad den juridiskt utbildade kåren kan se som rättssäkert, den formella rättssäkerheten, och vad allmänheten tänker på när de får frågan om vad som är rättssäkerhet. Lindblom uttrycker detta som ett beklagligt glapp i juristers och medborgares språkbruk.
 Ett sätt att formulera behovet av ett begrepp som materiell rättssäkerhet är att om lagstiftning och samhället i övrigt hade varit etisk och fungerat tillfredsställande så hade distinktionen varit onödig. Den formella rättssäkerheten hade då medfört den materiella.


Aleksander Peczenik är en av de mest framträdande då det gäller diskussionen och även propagerandet för att använda sig av materiell rättssäkerhet som begrepp. Han menar att det i själva verket inte finns många seriösa jurister som helt utesluter en etisk tolkning av rättsregler. Peczenik anser att lagtolkning är en kompromiss mellan rättssäkerhet (får här anses syfta på formell rättssäkerhet) och föreställningar om exempelvis rättvis och moral. Då han talar om etiska aspekter så talar han främst om ekonomiska, fördelningspolitiska och miljöpolitiska värderingar. ”Kort sagt: Formell rättssäkerhet (förutsebarhet) är visserligen ett viktigt värde, men den måste väga samman med andra etiska värden. Materiell rättssäkerhet är avvägningens resultat.”


Ett klassiskt sätt att exemplifiera vad man menar som anhängare av begreppsbildningen materiell rättssäkerhet är att lägga fram det s.k. ”Hitlerargumentet”. Judar som levde i Tyskland under Hitlers och nazisternas välde levde, om man använder sig av den traditionella definitionen av rättssäkerhet, d.v.s. förutsebarhet, i ett rättssäkert samhälle. Även om de formulerar sig lite olika så ställer sig både Lindblom och Peczenik bakom att det vore ett absurt resultat att se judarnas tillvaro under Hitler som rättssäker bara för att de kunde förutse att de skulle komma att förföljas.


3.3.3 Sammandrag


Frågan om vad rättssäkerhet är och skall omfatta är inte bara en teoretisk diskussion utan får i allra högsta grad konsekvenser i praktiken. Då det ofta lyfts fram i diskussioner att det är just rättssäkerheten som riskerar att få stryka på foten om plea bargaining skulle införas i svensk straffprocessrätt så är det onekligen viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på vad rättssäkerhet är. 

Den stora skiljelinjen går som bekant mellan dem som anser att ett förutsägbart rättssystem är ett rättssäkert system och dem som anser att det krävs ett mått av etik och moral för att rättssystem skall kunna anses vara rättssäkra. Om förutsägbarhet och formell likhet inför lagen är de krav som uppställs på rättssystemet så är det inte svårt att dra slutsatsen att plea bargaining skulle komma att påverka. Utifrån materialet synes det dock finnas en stark motvikt som värderar även andra faktorer, som rätten att inte utsättas för brott och att brott faktiskt utreds och beivras. Det är i detta sammanhang som plea bargaining kanske kan komma att spela en avgörande roll för rättssäkerheten, även i ”positiv” riktning.

3.4 Ansvarsfördelningsprinciper 


3.4.1 Dispositionsprincipen


Dispositionsprincipen är en ansvarsfördelningsprincip i svensk rätt vilken fördelar ansvaret för processen mellan parterna. Dispositionsprincipen tillämpas endast i begränsad omfattning inom straffrätten och har ett mindre utrymme i straffprocessen än vad den har i civilprocessen.
 Enligt dispositionsprincipen i sin renaste form så är det uteslutande parterna som har bestämmanderätt över och är aktiva i en process.
 


Det tydligaste uttrycket för att dispositionsprincipen trots allt spelar en stor roll inom svensk straffprocessrätt är att rätten enligt RB 20:1 inte får ta upp några brottmål ex officio, d.v.s. utan att det lyfts av åklagaren. Ett annat sätt som dispositionsprincipen kommer till uttryck är att rätten enligt RB 30:3 är bunden av åklagarens gärningsbeskrivning och får således inte självständigt lägga till ett icke åberopat gärningsmoment. Lagtexten ålägger därmed ett ansvar på åklagaren att föra fram de faktiska omständigheter som skall beaktas. Annars riskerar han att domstolen inte kan lägga dem till grund för sitt avgörande.
 Processens ram bestäms således av åklagaren.

Den traditionella uppfattningen bakom dispositionsprincipens begränsade inflytande i straffprocessen är att den misstänkte inte skall lida någon skada av en oskicklig eller sviklig processföring utan att utredningens effektivitet i stället skall säkerställas genom förundersökningen och de processuella tvångsmedel som står till åklagarens och rättens förfogande.


Det kan vara av intresse att nämna att den svenska straffprocessen ofta går under benämningen semi-dispositiv
. Detta innebär att ansvaret för att exempelvis lägga fram bevis för sin sak inte är jämt fördelat på parterna. Den tilltalade behöver t.ex. inte komma med invändningar om otillräknelighet eller nödvärn för att domstolen skall kunna beakta det. Benämningen på detta ojämlika partsförhållande är favor defensis.
 Man skulle kunna säga att det är uttryck för officialprincipen.

3.4.2 Officialprincipen


Officialprincipen kan sägas vara dispositionsprincipens motsats och ansvarsfördelning enligt denna princip resulterar i att övergripande ansvar för processen läggs på domstolar och myndigheter. Officialprincipen innebär att de rättstillämpande myndigheterna är skyldiga att av egen kraft vara verksamma för att beivra brott.
 Officialprincipen är tveklöst styrande för polismyndighetens och åklagarmyndighetens arbete. 

Officialprincipen gör sig gällande även på domstolarnas ansvarsområde. Ett tydligt exempel är rättens befogenhet att självmant skaffa in bevisning om den anser det behövligt
. Ett annat exempel som ofta lyfts fram är att domstolen enligt dagens reglering i RB 30:3 är obunden av åklagarens brottsrubricering och eventuella yrkanden om påföljd. Detta innebär att om en åklagare föreslår en viss påföljd eller en viss längd på straffet så är domstolen enligt lagen fri att helt bortse från sådana yrkanden. Domstolen är följaktligen i princip obunden av åklagarens rubricering och skall själv hänföra gärningen till det lagrum den anser vara tillämpligt. Rätten skall vidare bestämma den eller de påföljder som de finner motiverade. Ett påföljdsyrkande från åklagaren är varken åsyftat enligt rättegångsbalken eller bindande för rätten. Åklagarens brottsrubricering och det av honom åberopade lagrummet kan vara till ledning, om rätten, på grund av en opreciserad gärningsbeskrivning, måste tolka denna.


Det finns en mängd exempel på officialprincipens framträdande roll inom svensk straffprocessrätt. Här följer några exempel; 

· domstolens rätt att ta över en förundersökning och vidta åtgärder för att fullfölja en sådan om det kan anses påkallat enligt RB 23:19 andra stycket, 

· rättens möjlighet enligt RB 45:11 att begära att förundersökningen genomförs eller kompletteras om den anses otillräcklig, 

· den materiella processledningen som rätten kan bedriva enligt RB 46:4 andra stycket för att avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i uttalanden,


· rättens möjlighet att ex officio utse sakkunniga enligt RB 40:1,


· domstolens rätt att avvisa bevisning enligt RB 35:7,


· rättens möjlighet att självmant häkta en åtalad enligt RB 24:17 första stycket 

· och slutligen möjligheten att ta upp frågor om ansvar för förseelse i rättegången utan åtal enligt RB 20:1.


4 Den misstänktes kort på hand


4.1 Inledning


Alla verkar vara överens om att något måste göras åt den allt högre belastning som vårt rättssystem utsätts för. I litteraturen framförs plea bargaining som en möjlig väg att minska belastningen och som ett processekonomiskt fördelaktigt alternativ. 

Självklart så är en misstänkt eller tilltalad redan idag fri att säga och göra vad han eller hon vill i bemärkelsen erkänna och dylikt. Det torde dock vara större chans att så sker om det skapas utrymme och incitament för att så skall ske. I nästa avsnitt skall jag presentera en del av de verktyg en åklagare redan idag sitter inne med, och vad som kan tänkas införas för att effektivisera straffprocessen. Men först skall den misstänktas inflytande undersökas. 

För att ett system med plea bargain skall vara genomförbart så krävs det utrymme för faktisk förhandling. Utrymme för förhandling är inte en självklar följd av ett införande av relativ åtalsplikt, även en sådan kan vara full av begränsningar i de diskretionära inslagen. Ett utrymme för förhandling mellan åklagaren är dock något som måste realiseras om plea bargaining skall kunna bli verklighet i den svenska straffprocessen. Men vad har då den misstänkte att förhandla med?

4.2 Samarbete vid utredning av brott för vilka misstankar mot den tilltalade ej redan föreligger


Det har länge funnits en acceptans för att en tilltalads beslut att samarbeta med polis eller åklagare genom att lämna uppgifter om andra brott han eller hon har begått skall kunna ligga till grund för viss strafflindring. Detta bygger på en tanke om att då en misstänkt uppvisar tecken på uppriktig ånger så skall detta kunna få ligga till grund för mildare straff.
 Redan med nu gällande regler i BrB 29:5 första stycket skall domstolen vid straffmätning och påföljdsval beakta det förhållande att den som misstänks för ett visst brott frivilligt har lämnat uppgifter om ett annat brott som han eller hon begått
. Samarbetet går vanligtvis under benämningen frivillig angivelse (se avsnitt 2.2.3). Detta är dock någonting som sker först i samband med att domstolen skall fastställa påföljden och är således ingenting som är av betydelse om man ser till de kriminalpolitiska aspekterna av momentet. Den straffrabatt som ett samarbete från den misstänkta eller tilltalades sida kan resultera i är med andra ord inte något som åklagaren, eller polisen för den sakens skull, kan styra över idag. Trots att en åklagares påföljdsyrkan inte är åsyftad så är detta om möjligt det sättet som en åklagare kan försöka påverka rätten i en strafflindrande riktning.

Utrymmet för strafflindring på grund av en tilltalads medverkan torde idag vara tämligen begränsat och når inte upp till den nivån som flera andra länder har när det gäller samarbete vid utredningar. I Norge lämnar domstolen enligt förarbeten, praxis från högsta instans och riksadvokatens instruktioner generellt mellan 15-30 procent ”rabatt” på straffet beroende av vilken effekt som medverkan eller erkännandet haft på utredningen, när i processen det skedde, vilken processekonomisk vinst som kunnat göras och vilken betydelse det har haft för målsägandens situation.


4.3 Samarbete vid utredning av det aktuella brottet

Som reglerna ser ut under BrB 29:5 första stycket p. 3 finns det idag inte uttryckligt utrymme för att ta hänsyn till om den misstänkte lämnar uppgifter som gagnar utredningen av det brott han eller hon redan är misstänkt för. Enligt doktrinen så kan dock domstolen, under speciella förhållanden, beakta att den misstänkte hjälpt till vid utredningen av de brott som misstanken avser.
 

Det utrymme som finns idag att undantagsvis beakta den misstänktes medverkan gäller bara för domstolen när påföljden väl skall bestämmas. Det lämnar inget utrymme för åklagaren att erbjuda strafflindring mot att samarbete kommer till stånd. 

Det faktum att det redan anses finnas ett visst utrymme att beakta den misstänktes vilja att medverka i utredningen, inte bara i nya utredningar, tyder dock på att det inte är helt främmande för det svenska rättssystemet att ta hänsyn till en misstänkts medverkan i utredningar vid påföljdsval och straffmätning. Det avgörande bör istället bli omfattningen av medverkan.
 

Ett annat sätt att bidra till utredningen på ett sådant sätt som kan få betydelse för påföljdsbestämningen är att den misstänkte i en situation där utredningen riskerar att bli omfattande pekar ut förhörspersoner eller platser där husrannsakan bör företas.


Diskussioner om ett införande av plea bargaining i Sverige har dock alltid uttryckt vikten av att en uppgörelse inte skall kunna komma till stånd med mindre än att den misstänkte erkänner brottet.
 Således torde inte ren medverkan utan ett erkännande kunna öppna för en uppgörelse.

4.4 Erkännande – guilty plea

Erkännande och medgivande diskuteras ofta i samma sammanhang trots att det föreligger skillnader mellan begreppen.  Medgivande innebär att det inte sker någon prövning av den materiella riktigheten utan på sin höjd en begränsad kontroll av den formella riktigheten. Medgivande är tämligen ovanligt inom svensk rätt men förekommer exempelvis då man talar om att en misstänkt godkänner ett strafföreläggande.
 

Ett erkännande utgör enligt Ekelöf en rättslig ståndpunkt, ett godtagande av att åklagarens gärningspåstående läggs till grund för domstolens bedömning. Erkännandet är på intet sätt bindande för rätten i brottmål men tillerkänns dock bevisvärde av varierande grad beroende på uppgifternas tillförlitlighet. Det är dock viktigt att vara medveten om risken att personer erkänner för att exempelvis skydda en medbrottsling eller för att få ett snabbt slut på en besvärande process.
 Vad som gör det en smula förvirrande när man talar om plea bargaining är att det amerikanska systemet, därifrån plea bargaining har sitt ursprung, gör ingen direkt skillnad mellan ett erkännande och ett medgivande, båda ges full rättslig verkan.
 En misstänkt behöver alltså inte alls erkänna ett brott för att kunna få till stånd ett plea bargain med åklagaren, han eller hon behöver bara medge åtalet. Detta är ett uttryck för att ett medgivande inte prövas utifrån den materiella riktigheten.

Reglerna om erkännande återfinns i RB 35:3. Paragrafens andra stycke slår fast att om det rör sig om annat än dispositiva tvistemål så är det upp till rätten att avgöra viket bevisvärde som ett erkännande skall tillerkännas. Ett erkännande kan inte ensamt ligga till grund för en fällande dom men anses generellt förflytta bevisbördepunkten närmare mitten i lindrigare brottmål och uttrycker således en presumtion för att erkännandet skall ges större vikt.
 Ett erkännande eller vitsordande anses behöva stöd av övrig utredning för att kunna ligga till grund för ett avgörande.
 På samma sätt som presumtionen finns för lindrigare brottmål så är det nödvändigt med en utvidgning till att omfatta även mer komplicerade brottmål för att ett införande av plea bargaining skall få den resursbesparande effekt på processekonomin som man söker.

En nyansering av beviskravet kan ses som en nödvändig förutsättning för ett införande av plea bargaining. Ekelöf uttalar att ett sätt att ge parterna större dispositionsrätt över processen skulle vara att han eller hon ”genom sitt erkännande kunde åstadkomma att utredningen inte betungas med någon mer ingående undersökning av erkännandets riktighet och att åtalet sålunda kan bifallas på en svagare bevisning än då gärningen förnekas”.


BRU föreslog i sitt betänkande
 att tingsrätten utan huvudförhandling skulle få meddela dom i brottmål där den tilltalade erkänt gärningen och vid tiden för brottet fyllt 18 år och åklagaren framställt ett bestämt yrkande i fråga om påföljd och rätten inte funnit skäl att döma till en påföljd som är att anse som svårare eller mer ingripande för den tilltalade än den som åklagaren föreslagit. Beredningen angav ingen övre gräns för vilket straff som skall kunna dömas ut då de ansåg att frågan var av självreglerande karaktär eftersom ju högre straff som aktualiserades, desto starkare stödbevisning torde krävas.
 Ett erkännande skulle dock utgöra en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att en lindrigare påföljd skulle bli aktuell.


Den arbetsgrupp som tillsattes 2005 för att undersöka vad som kan göras för att ytterligare effektivisera hanteringen av stora och komplicerade brottmål kom med förslag angående erkännandets betydelse i brottmålsprocessen. Gruppen menade att processen alltmer är att betrakta som en process mellan likvärdiga parter och att den tilltalade borde ges större rätt att disponera över sin egen talan, exempelvis genom vitsordande. Vad som är stridigt och ostridigt i ett mål torde kunna avgöras utan att det tas upp i en huvudförhandling för någon nämnvärd prövning. Riktigheten i vad som erkänns eller vitsordas skall dock prövas av åklagare och rätten så att riktigheten kan bedömas. Trots att prövningar även i fortsättningar skall göras så räknar gruppen med betydande resursbesparingar.


4.5 Vittna i andras brott - kronvittnessystem

Ett införande av plea bargaining är på intet sätt en förutsättning för ett kronvittnessystem och vice versa, dock är de båda närbesläktade instituten tämligen främmande för svensk rätt.


Det finns idag inga regler som specifikt reglerar hur rätten skall ställa sig till kronvittnes utsagor som bevis. Den svenska rätten innehåller förhållandevis få regler som direkt berör hur domstolar skall ställa sig till olika slags bevisning. Exempelvis är frågan huruvida otillåtet anskaffad bevisning kan tillåtas i rättegång inte omedelbart besvarad i lag eller förarbeten. Emellertid anses det följa av principen om fri bevisprövning att all slags bevisning får förebringas
, en annan sak är hur de sedan värderas.

Principen om fri bevisvärdering och fri bevisprövning är fastslagen i RB 35:1 och innebär att rättens beslut skall grundas på en prövning av allt som förekommit i målet. Detta är motsatsen till den legala bevisteorin
 vilken istället på förhand i lag reglerar vad för slags bevisning som får och inte får läggas fram inför domstolen. Mycket av tiden i system med legal bevisteori går också åt till att avgöra om bevisningen skall tillåtas läggas fram inför rätten eller inte. Domstolens bedömning präglas av ett objektivitetskrav, redovisningskrav, analyskrav och materialbegränsningskrav.
 


Att agera kronvittne behöver inte nödvändigtvis innebära eller vara begränsat till att vittna inför domstol om ett visst brott. Det finns ingen klar definition på vad ett kronvittne är utan varierar från ”gärningsmän som avslöjar sina medbrottslingar”
 till ”en person som får fördelar på grund av de uppgifter han eller hon lämnar om andras brott”
. Enligt gällande regler får inte en person förhöras som vittne om han eller hon åtalats för medverkan till den gärning som förhöret gäller, eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen.


Det riktas inte sällan omfattande kritik mot kronvittnessystem som på vissa sätt kan sägas premiera de med en längre och tyngre kriminell bakgrund. En indirekt följd av ett system där man använder sig av kronvittnen är att de som är mer etablerade som kriminella och besitter kunskap om andras brott kan i gengäld begå egna brott, men komma undan utan påföljd. Denna moraliska invändning är en av dem som framförs mot ett system som använder sig av kronvittnen.


Ett av få rättsfall som berör frågan om kronvittne och deras medverkan i rättegångar och vilken betydelse deras utsagor skall ges är ett rättsfall från början av 80-talet
. I rättsfallet definierade domstolen kronvittne som en person som begått brott men som kommer i åtnjutande av en lindrigare på-följd eller bedömning därför att de lämnar upplysningar till polis eller åklagare som är av avgörande betydelse för uppklarande av andra brott. Domstolen betonade betydelsen av den fria bevisprövningens princip som lagfästs RB 35:1, vilket i sammanhanget ansågs betyda att en utsaga från ett kronvittne inte utan vidare kunde diskvalificeras i en rättegång. Frågan ansågs istället vara vilket värde den information som ett s.k. kronvittne lämnat har.
 Domstolen menade i det aktuella fallet att det inte var obetydligt hur och när utsagorna lämnats. Av betydelse fanns t.ex. att ett av kronvittnena redan var dömt vid tidpunkten och ansågs därför inte ha lämnat uppgifterna för att skona sig själv, uppgifterna som lämnats har vidhållits senare och det plea bargain som ingåtts med en amerikansk åklagare inte gav dem några fördelar i Sverige och var därför inte att anse som trovärdighetsförminskande.
 Trots de speciella omständigheterna, att utsagorna först lämnats till amerikansk åklagare med vilken kronvittnena ingått ett plea bargain, så torde man ändå kunna dra slutsatsen att det som är främmande för svensk rätt inte är att ta fasta på informationen som lämnats utan under vilka omständigheter den lämnats. Den fria bevisföringen i svensk rätt gör att utsagorna kan beaktas men givas varierande bevisvärde. 

Av förarbetens till BrB 29:5 framgår att i den mån uppgifter om andras brott skulle kunna anses motivera ett mildare straff kan strafflindring ske med stöd av BrB 29:5 första stycket p. 8.
 Detta utrymme som lämnas öppet för att ta hänsyn till en misstänkts eller tilltalads lämnade uppgifter om andras brottsliga gärningar torde dock i dagsläget vara väldigt begränsat i omfattning.

5 Åklagarens kort på hand


5.1 Inledning


Det ligger i nuläget inget konkret förslag på ett införande av plea bargaining i svensk rätt. Det är därför inte möjligt att analysera hur ett införande skulle gå ihop med de processrättsliga principerna utifrån ett bestämt urval av moment som blir aktuella. Utifrån debatten och idéskriften
 och vissa ”observationer” från den internationella arenan så ämnar jag ändå ta upp vad som kan komma att bli verklighet om plea bargaining införs och hur de olika momenten skulle korrelera med det svenska systemet. Det som diskuteras är både korrigeringar av de regler som redan finns och ibland även en mer omfattande och kanske mer korrekt tillämpning av desamma. Inspirationen till plea bargaining kommer som bekant utifrån och det är således av stort intresse att se vilken roll reglerna fyller och hur de fungerar internationellt.

Effektivisering och ett införande av plea bargaining diskuteras nästan alltid från ett kriminalpolitiskt perspektiv. Oavsett vad man anser straffprocessens huvudsakliga funktion vara torde det vara svårt att helt undvika kriminalpolitiska aspekter då en roll som de straffprocessrättsliga reglerna spelar är just att främja efterlevnaden av de materiella straffbestämmelserna och dess bakomliggande ändamål. Materiella straffbestämmelser är tillsammans med värderingar och traditioner ett uttryck för kriminalpolitiska mål.
 Det svenska domstolsförfarandet kan ibland äventyra ett från kriminalpolitisk synpunkt värdefullt samarbete med en misstänkt eller tilltalad genom sitt ibland äldre och oflexibla regler. Ibland kan det verka som att lagföring vilken ur straffprocessuell aspekt framstår som önskvärd inte medför några fördelar ur kriminalpolitisk synpunkt.


Det är dock inte alla som ser det kriminalpolitiska perspektivet som det rätta eller ens eftersträvansvärda. Exempelvis skriver åtalsrättskommittén: 

”den kriminalpolitiska infallsvinkel måste betecknas som sekundär då det gäller domstolsförfarandets umbärlighet eller ej, och i första hand måste behovet av domstolsförfarande bedömas utifrån de rättssäkerhetssynpunkter som betingat brottmåls-processens utformning”
.

Att införa plea bargaining systemet i Sverige innebär att man bryter med rättsstatliga principer. Emellertid måste man komma ihåg att redan den nuvarande ordningen kan tänkas bryta mot principen om likabehandling genom att vissa misstänkta kan undgå straff när de planlagt sin brottsliga verksamhet på ett sådant sätt att utredningarna blir alltför stora och svåra.
 Ofta framförs i debatten att plea bargain saknar stöd hos allmänheten. Mig veterligen finns det ingen undersökning gjord i frågan i Sverige men undersökningar som gjorts internationellt har visat på att acceptansen för plea bargaining är stor när det rör sig om mindre allvarliga brott medan låg för brott som bedöms vara mycket allvarliga.
 En anledning till detta skulle kunna vara att även i Sverige där plea bargaining inte tillåts enligt RB så träffar försvarare och åklagare olika uppgörelser. Uppgörelserna må inte vara rättsligt bindande för någon av parterna om det skulle ställas på sin spets och sker i det fördolda. Just det faktum att de sker i det fördolda torde inte hjälpa till att öka tilltron till rättsväsendet och upprätthållandet av fundamentala rättsprinciper.


5.2 Befintliga verktyg

5.2.1 Förenklat brottmålsförfarande


Man skulle kunna säga att begreppet förenklat brottmålsförfarande egentligen är ett samlingsnamn för en rad olika förfarande. Vad som kan anses genomgående är att den misstänkta förutsätts erkänna det aktuella brottet mot att han eller hon får åtnjuta vissa lättnader. De lättnader som är aktuella är inte i form av lindrigare straff utan snarare i form av ett kortare förfarande vilket kan ge den misstänkta en chans att snabbare kunna återgå till sin normala tillvaro. De vanligaste formerna är; erkännande med följden att det endast blir förhandling i påföljdsfrågan, avgörande genom uteslutande skriftliga handlingar och avgörande utan huvudförhandling om det ej är föreskrivet strängare straff än fängelse i högst två år för brottet och den tilltalade även samtycker till skriftligt förfarande. Det anses dock inte kunna utdömas strängare straff än nio månaders fängelse. 


5.2.2 Strafföreläggande


Både strafföreläggande och ordningsbot är att anse som uttryck för relativ åtalsplikt.
 Strafföreläggande ligger på åklagarens bord och ordningsbot är ett verktyg i händerna på polisen. Strafföreläggande erbjuder en snabb och effektiv form för att fastställa straff i de fall den misstänkte erkänner gärningen, där brottet inte är alltför allvarligt och det inte råder någon tvekan om påföljden. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är endast möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser. Hela förfarandet är frivilligt för den misstänkte vilken genom att inte underteckna den blankett på vilken man erkänner brottet och accepterar straffet. Följden blir att åklagaren väcker åtal och att målet prövas av domstol. Det faktum att den misstänkte kan avböja strafföreläggandet och begära prövning inför domstol anses uppfylla rätten till prövning som uppställs i exempelvis EKMR.


Strafföreläggande anses förknippat med en rad fördelar för den misstänkte. Förfarandet ger upphov till snabba avgöranden och den misstänkte kan ta ställning till det förelagda straffet och själv bedöma om det står i rimlig proportion till gärningen. Genom att ansvarspåståendet föreläggs enligt mall och då straffets storlek beträffande strafföreläggande normalt bedöms i enlighet med rekommendationer från RÅ och respektive överåklagare blir straffnivån förutsebar, vilket är en fördel ur legalitetssynpunkt. Systemet med föreläggande innebär dessutom att ansvarsfrågan prövas av de myndigheter som svarat för utredningen av brottet.
 


5.2.3 Straffnedsättning


Straffnedsättning är egentligen ett verktyg i rättens händer men på ett indirekt sätt så påverkar det även åklagarens arbete. Vid valet av påföljd så skall reglerna i BrB 30 kap tillämpas och vid prövningen av vilken påföljd som skall utdömas så skall domstolen särskilt beakta billighetsskälen i BrB 29:5. Den grundläggande principen är att omständigheter som hänförs till själva brottet skall bestämma straffvärdet. Dock har det ansetts orimligt att domstolen helt skulle bortse från den tilltalades personliga förhållanden vid straffmätningen varför billighetsskälen finns. I lagen, BrB 29:5, räknas således upp en rad omständigheter som anses mildrande och som bör beaktas av domstolen i skälig omfattning.
 Det finns dock inga tydliga riktlinjer för hur straffnedsättningen skall utformas utan det är upp till domstolen att bedöma i vilken omfattning billighetsskälen skall få genomslag. Domstolen kan även finna att omständigheterna har sådan tyngd att det vore uppenbart oskäligt att döma den tilltalade till påföljd. I så fall skall domstolen meddela påföljdseftergift enligt BrB 29:6.


Det är lätt att tro att det står domstolarna relativt fritt att sätta ner straffen. Med hänvisningen till BrB 29:5 och den i svensk straffprocessrätt fast förankrade legalitetsprincipen, så är inte möjligheterna att ge strafflindring större än vad som uttryckligen anges. Visserligen är punkt åtta tämligen vagt uttryckt (se avsnitt 2.2.3) men utrymmet torde fortfarande vara begränsat.


Om någon slags förhandling skall bli verklighet i Sverige så anses dock straffnedsättning vara ett realistiskt alternativ, åtminstone om man får tro på dem som står utanför de kontinentala rättssystemen och tittar in. ”Any bargaining that may occur in Continental systems thus cannot relate to the prosecutor’s charge but must go directly to the sentence to be imposed by the court.”
 


Värt att uppmärksamma är att flera av våra omkringliggande länder reglerar straffnedsättning i lag. Finland avfärdar kronvittnessystem p.g.a. bakomliggande moral och önskan att inte främja på angivarmoral men anger en misstänkts främjande av utredning som strafflindringsgrund
. Norge lämnar möjligheten öppen för den tilltalade att erkänna och på detta sätt få strafflindring. Möjligheten finns även att få strafflindring mot att den misstänkte berättar om andras brottslighet.
 Danmark är det av länderna som har längst gående möjligheter för den tilltalade att få straffnedsättning i samband med medverkan i utredningen av brottet eller erkännande. Även Danmark öppnar för strafflindring om en misstänkt berättar om annans brott. 


5.2.4 Åtalsunderlåtelse


Enligt dagens regleringar är utrymmet för en åklagare att underlåta att väcka åtal för annat än lindriga brott väldigt begränsat. Den bestämmelse som är direkt tillämplig på situationer som skulle kunna komma att omfattas av ett plea bargaining system, samtidighetsfallen och de s.k. successivfallen, är RB 20:7 första stycket p. 3. Enligt denna bestämmelse kan en åklagare redan idag underlåta att väcka åtal för andra brott, utöver det som den rättsliga processen och påföljden rör, om han eller hon kan bedöma att den redan utdömda eller beräknade påföljden kan anses vara tillräcklig för all brottslighet.

Det finns av naturliga skäl ingen lagregel som säger att en åklagare har befogenheten att underlåta att väcka åtal om en situation där den misstänkta lämnat, för uppklarnande av andra brott, värdefulla uppgifter till polis eller åklagare. Åtalsuppgörelser eller s.k. plea bargains har aldrig godkänts i den svenska straffprocessrätten. 


För att en situation där man skulle kunna tänka sig att åtal helt skulle kunna underlåtas utan att den misstänkte redan är ådömd en påföljd eller en sådan är stundande krävs att berörda lagregler ändras. En grundläggande tanke inom svensk straffrätt är att den som gör sig skyldig till en brottslig handling även skall dömas för sådan. Det anses strida mot såväl legalitetsprincipen och förutsebarhetsprincipen som kravet på likhet inför lagen att en person, vars skuld till brottslig handling står klar, skall gå fri. 


Utrymmet för en åklagare att underlåta att väcka åtal för vissa brott anses som sagt finnas redan idag. Då den, för effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål, tillsatta arbetsgruppen behandlar frågan om åtalsunderlåtelse som isolerat begrepp föreslås inte någon egentlig förändring av lagreglerna utan istället efterfrågas en mer extensiv tolkning och en mer offensiv användning av redan befintliga regler.


Då åklagaren gör sin bedömning i åtalsfrågan är målet att försöka få fram ett representativt urval av brotten som belyser brottslighetens art och systematiska karaktär.
 Detta representativa urval är till för att åtalet skall ge en rättvis bild av fallet. Hur det representativa urvalet, alltså avgränsningen, i praktiken skall gå till finns det inga tydliga riktlinjer på utan är något som enligt instruktionerna ”måste avgöras från fall till fall med ledning av den erfarenhet som kan finnas av domstolspraxis i fråga om seriebrott och andra fall av upprepad brottslighet”.
 Det faktum att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur det representativa urvalet skall ske lämnar ett stort utrymme för åklagarens relativt ohämmade bedömning i det enskilda fallet. 

Åtalsrättskommittén uttalande från 1976 uttrycker vad som de ansåg vara av högsta prioritet för att en förändring skulle kunna ske: 

”De rättstillämpande organen måste således i ej ringa mån frigöra sig från det av legalitetsprincipen präglade synsättet att allt vad lagstiftaren angivit såsom brottsligt också regelmässigt skall leda till beivran. I stället måste den uppfattningen få slå igenom, att ändamålet med en ny lagstiftning på förevarande område skulle vara att det lägsta skiktet av brottsligheten skall i princip av resursbesparingsskäl lämnas utan beivran.”


Det är viktigt att komma ihåg att åtalsunderlåtelse endast aktualiseras då skuldfrågan är klarlagd, vilket skapar en ofrånkomlig koppling till hur lagen ställer sig till erkännande som grund för fällande domar. Åtminstone om man undersöker en utökad användning av åtalsunderlåtelse som ett sätt att uppnå processekonomiska fördelar. 


På samma sätt som målsägandens betydelse diskuteras i sammanhang där åtalsuppgörelser kan aktualiseras så är det inte irrelevant att behandla den aspekten vid ett eventuellt utökat utrymme för åtalsunderlåtelse. Än så länge har förundersökningsbegränsningar och åtalsunderlåtelse främst varit aktuella i situationer där det rört sig om ekonomisk brottslighet och narkotikabrottslighet där det inte funnits någon omedelbart skadelidande målsägande eller brottsoffer.
 Om hänsyn däremot skall tas till brottsoffer eller målsäganden i form av att t.ex. göra åtalsunderlåtelse beroende av samtycke så riskerar man att hamna i en situation där det inte längre är brottets straffvärde som blir avgörande för påföljden utan istället en eller ett par personers välvilja eller illvilja.


5.3 Nytt verktyg – plea bargaining

5.3.1 Inledning

Det finns en mängd olika definitioner på vad plea bargaining egentligen är och vilka företeelser som omfattas av begreppet. Den första distinktionen som brukar göras är mellan uttalad och outtalad plea bargaining. Uttalad plea bargaining är direkta förhandlingar mellan den tilltalade eller hans ombud och en åklagare eller domstol. Outtalad plea bargaining innebär i princip att genom att domare tenderar att utdöma lindrigare påföljder för tilltalade som valt att erkänna skapas incitament för de tilltalade att erkänna i förhoppning att på detta sätt få ett lindrigare straff.
 Det är av naturliga skäl svårt att mäta resultaten av outtalad plea bargaining och diskussionerna förs också mest om uttalad plea bargaining då denna är lättare att överse. 


Företeelser som alltid anses omfattas av plea bargaining är s.k. charge bargaining och sentence bargaining, där den förra innebär en förhandling om vilka åtalspunkter som skall tas upp och den senare om vilken påföljd som skall yrkas på.
 En tredje form av plea bargaining är s.k. fact bargaining. Fact bargaining innebär i korthet att en åklagare går med på att inte bestrida den tilltalades version av utvalda fakta i målet eller avstår från att avslöja omständigheter som är av försvårande karaktär för den tilltalade.
 

Man skulle även kunna tala om ett annat sätt att definiera plea bargaining, eller mer korrekt kanske, beskrivning från en annan utgångspunkt. Jag syftar på vad som kan kallas för en europeisk variant av plea bargaining. De länder i Europa som redan har infört olika grader av plea bargaining har gjort så mer eller mindre i överensstämmelse med vad som får anses vara ursprungsformen, d.v.s. plea bargaining i USA. De länder i Europa som har implementerat olika former av plea bargaining i sina straffprocessrättsliga system är bl.a. Italien, Frankrike och Tyskland. Jag kommer att behandla en del av de aspekter och lösningar på kompatibilitetsproblem som uppkommit och framtvingats då dessa länder valt att införa plea bargaining. För en mer detaljerad diskussion så hänvisas dock till använda källor
.

Utöver de former av plea bargaining som nämns inledningsvis så brukar även kronvittnessystemet och generella fördelar som en åklagare kan erbjuda en misstänkt eller tilltalad i utbyte mot ett erkännande eller samarbete (se vidare under 5.3.5) räknas till plea bargaining. När det talas om ett införande av plea bargaining i Sverige så behandlas ofta begrepp som medverkan och erkännande i samma anda, vilket kommer att speglas i diskussionen.

När man talar om plea bargaining, vad det är och vilka moment systemet omfattar, så är det ibland svårt att hålla isär vad jag valt att kalla för former och förutsättningar. Med detta menas att det finns komponenter som inte är en direkt del av eller resultat av plea bargaining, företeelser som finns redan idag, företeelser som dock är förutsättningar för plea bargaining. För att kunna fylla funktionen så måste dessa företeelser ofta utvecklas och förändras i form och omfattning. Vad jag menar med former är helt enkelt de olika varianter av plea bargaining som finns och praktiseras.

5.3.2 Förutsättningar 

5.3.2.1 Föreberedande sammanträden

Det kan tyckas lite märkligt att ta upp förberedande sammanträden som en förutsättning för plea bargaining då det inte är ett sätt att omedelbart påverka den misstänkte eller tilltalade att medverka i utredningen eller erkänna. Samtidigt ter det sig självklart att någon slags kontakt mellan parterna måste etableras för att få till stånd en uppgörelse.


Beroende på vilket rättssystem man behandlar har de förberedande sammanträdena olika former och spelar olika roll för processen. För att exemplifiera så kan man nämna det amerikanska systemet som har s.k. arraignments där den tilltalade förklarar sig skyldig eller oskyldig till åtalspunkterna. Arraignments, vilka utspelar sig i rätten inför domare, föregås inte sällan av föreberedande möten mellan åklagaren och försvaret där framförallt försvaret har möjlighet att känna av situationen och uppskatta sina chanser. Då det inte finns någon objektivitetsprincip i USA är inte åklagaren skyldig att t.ex. presentera bevis som finns eller svagheter i åtalet. Många erkännande och medgivande sker före eller snart efter dessa möten och efterföljande hearing kan snarare komma att bli ett forum att presentera den uppgörelse som parterna kommit fram till och få den godkänd.
 

Motsatsvis så finns det länder som t.ex. Sverige som länge sett sådana möten mellan åklagaren och den tilltalade som undantagsfall. Inställningen har dock börjat ändras och genom reformen i prop. 2004/05:131
 av rättegångsbalken så finns det inte längre något krav på särskilda skäl för rätten att hålla förberedande sammanträden enligt RB 45:13 första stycket utan skall hållas om det behövs för målets förberedelse eller av något annat skäl
.  

Det kan vara värt att nämna att reglerna i RB 23:12 idag förhindrar åklagare att under förhör för att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning använda medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner. Tanken bakom bestämmelsen är att de uppgifter som framkommer i ett förhör skall ha lämnats frivilligt och utan påtryckningar. Den misstänkte skall inte kunna förhandla sig till ett lindrigare straff.


Ett förberedande sammanträde skulle kunna fungera som en garanti för att den tilltalade verkligen har all information angående vad ett erkännande verkligen innebär och fått tillgång till all bevisning som åklagaren sitter inne med för att på detta sätt kunna ta ett välgrundat beslut huruvida han eller hon skall sluta ett avtal med åklagaren. I det tyska plea bargaining-systemet så är det ett krav att den tilltalade skall ha tillgång till samma utredningsmaterial som åklagaren för att på detta sätt värna om den kontradiktoriska principen (se avsnitt 2.1.2.1)
.

Bestämmelsen i RB 23:18 tredje stycket lämnar en möjlighet för åklagaren att hålla ett förberedande sammanträde med den misstänkte och dennes försvarare om det kan antas vara till fördel för åtalsbeslutet eller för sakens fortsatta handläggning i övrigt. Möjligheten till detta sammanträde har dock av riksåklagaren uttryckligen avvisats som en potentiell öppning för köpslående i åtalsfrågan. Enligt samma uttalande anses inte rättsordningen acceptera att den misstänkte på något sätt själv skall kunna disponera över åtalet.
 Det skall dock påpekas att uttalandet är från slutet av 1980-talet och skulle sannolikt inte göras med samma bestämdhet idag.

5.3.2.2 Stämningsansökan och påföljdsyrkanden

En mer utförlig och specificerad stämningsansökan när det kommer till påföljdsyrkande är på sitt sätt inte nödvändigtvis en del av ett plea bargain-system då uppgörelser inte behöver handla om vilken påföljd som domstolen skall utdöma. Däremot torde stämningsansökan vara viktig på så sätt att det är genom den som åklagaren kan påverka domstolen i vilken påföljd som skall utdömas och vilken grad av densamma.

Det svenska systemet då det gäller stämningsansökan och påföljdsyrkanden präglas fortfarande främst av inkvisitoriska drag. Domstolarna är som bekant inte bundna av ett påföljdsyrkande från åklagaren, varken rörande påföljdens art eller omfattning. Det är inte heller meningen enligt rättegångsbalken att åklagarna skall framställa yrkanden om påföljder.
 Rätten är dock bunden av de åberopade omständigheterna i gärningsbeskrivningen.
 Verkligheten anses dock se lite annorlunda ut. 

I mål som inte kan stanna vid endast bötesstraff så uttalar sig åklagare som regel om både val av påföljd och påföljdens omfattning. Redan idag är det ovanligt att domstolarna dömer till ett strängare straff än det åklagaren uttalat sig om. BRU uttalade sig i sitt betänkande att lagregeln i RB 45:4 borde kompletteras med en bestämmelse som säger att åklagaren skall ange påföljdsyrkande i stämningsansökan. Beredningsgruppen presenterar en rad fördelar med att påföljdsyrkande medföljer en stämningsansökan, särskilt i fall som kan bli aktuella för avgörande på handlingarna. Det anses dessutom ”skapa genomslagskraft åt regler som syftar till att få den misstänkte att positivt medverka i brottsutredningen”.
 Än så länge har inte förslaget givit upphov till någon förändring.

5.3.3 Former


5.3.3.1 Charge bargaining - Förhandling om åtalspunkter


Charge bargaining innebär att åklagaren, mot att den misstänkte eller tilltalade erkänner brott, underlåter att åtala för andra brott som han eller hon misstänks för. Begreppet innefattar inte endast de situationer där åtal underlåtes helt för en brottslig handling utan omfattar även situationer där åklagaren väljer att åtala för en mildare brottstyp
, alltså en annan brottsrubricering. Ibland kan det t.o.m. handla om vem som skall bli åtalad för en gärning.


Förutsättningarna för och funktionen av charge bargaining i det amerikanska systemet är föga förvånande annorlunda än i Sverige. Alla delstater i USA följer numera riktlinjer som instruerar domare att döma kriminella som gör sig skyldiga till upprepade brott till strängare straff. Det finns även delstater som t.ex. Kalifornien vilka har anammat riktlinjer som säger att om en person gör sig skyldig till ett allvarligt brott en tredje gång så döms de automatiskt till livstids fängelse.
 Det amerikanska systemet skapar ett förhandlingsutrymme för åklagaren och den misstänkte. Åklagaren kan mot att den misstänkte erkänner andra brott han eller hon står misstänkt för gå med på att inte väcka åtal för en gärning som skulle leda till att domstolen skulle döma den misstänkte till ett strängare straff.  

I Sverige skall domstolen vid straffmätning och påföljdsval ta med i beaktning om den tilltalade gjort sig skyldig till återfallsförbrytelse enligt BrB kapitel 29 och 30. Detta hänsynstagande skulle kunna bädda för att skapa incitament för en misstänkt eller tilltalad att samarbeta med åklagaren om de i gengäld skulle kunna erbjuda att inte väcka åtal för vissa utvalda gärningar

Om man bortser från det faktiska förhandlingsmomentet så finns det vad som skulle kunna ses som en mild form av charge bargaining i svensk rätt. Vad som åsyftas är åklagarens möjligheter till åtalsunderlåtelse under RB 20:7 första stycket p. 3. Enligt dessa bestämmelser så kan en åklagare underlåta att väcka åtal för alla brott som annars skulle kunna ligga till grund för åtal. Detta är dock endast möjligt om den beräknade eller förväntade påföljden kan anses vara tillräcklig för all brottslighet.
 

Av de europeiska länder som infört plea bargaining så kan det vara värt att uppmärksamma att Italien har valt att inte införa möjligheten att förhandla om åtalspunkterna. Det finns visserligen tecken på att även detta blir vanligare men tanken då man valde att inte införa det var att risken för att sökandet efter den materiella sanningen som är viktigt inom det inkvisitoriska tänkandet skulle bli lidande ansågs för hög.
 

5.3.3.2 Sentence bargaining - Påföljdsförhandling 


Sentence bargaining är den form av förhandlingar och uppgörelser som ansetts strida minst mot det inkvisitoriska systemets bakomliggande värderingar
 och således det som torde vara minst kontroversiellt att införa i Sverige. 


Påföljdsförhandling är en uppgörelse mellan åklagare, eller domstol, och den tilltalade, att mot ett erkännande rekommendera domstolen att utdöma en lindrigare påföljd respektive lämna löfte om att döma till ett lindrigare straff.
 I de fall det gäller uppgörelser mellan åklagare och tilltalad så är det viktigt att hålla i åtanke att dessa uppgörelser inte är bindande för någon part och domstolen är således inte bunden av vad som avtalats. 

Sentence bargaining bygger på att domstolarna i allmänhet godtar åklagarens påföljdsförslag. Om inte domstolarna väljer att regelmässigt respektera uppgörelser riskerar den tilltalades incitament för att förhandla med åklagaren att försvinna. Trots att exempelvis de amerikanska domstolarna inte är bundna av åklagarens påföljdsyrkanden, och skall pröva de fakta som ligger till grund för en åtalsuppgörelse, visar de amerikanska domarna överlag aktning och stor hänsyn till vad parterna kommit överens om.


En skillnad mellan de kontinentaleuropeiska formerna av plea bargaining och den amerikanska modellen är att åklagaren generellt inte spelar en lika avgörande roll i förfarandet. I Tyskland har man exempelvis som ett sätt att inte frångå de traditionella principerna för mycket upprättat ett system där domaren ofta är den som förhandlar med den misstänkte eller tilltalade. Åklagaren kan gå in och förhandla men det vanligaste är att domaren sköter förfarandet. 

Det slutgiltiga godkännandet av ett plea bargain lämnas som regel upp till domstolen. Då det kommer till domstolens roll och inflytande framstår skillnaderna mellan länder som små. Lagar och föreskrifter uttrycker domstolens beslutanderätt, skillnaderna framkommer snarare i praxis som utvecklats angående hur stor hänsyn domstolarna tar till uppgörelserna. Om utgången skulle visa sig vara osäker beroende på att domstolarna behandlar uppgörelserna inkonsekvent torde incitamenten att ingå avtalen minska proportionerligt.

Sentence bargaining brukar inte lämnas utan gränser, utan vanligt är att det finns en övre gräns. Detta gäller både för påföljden som tillåts förhandlas fram och den strafflindring som kan lämnas. En vanlig siffra för strafflindring är att erkännande eller betydande medverkan kan leda till upp till 30 procents sänkning. Då det gäller begränsningen i hur stränga straff som förhandling kan omfatta så begränsar exempelvis Italien förfarandet till brott som inte ger upphov till mer än fem års fängelse efter avdraget är gjort.
 Straffnedsättning på 30 procent framstår, internationellt sett, som en allmänt vedertagen nivå.
 

Huruvida det är ett bra eller dåligt inslag att uppställa en mer fixerad straffrabatt verkar vara högst subjektivt. Som alltid finns farhågan att en misstänkt eller tilltalad erkänner ett brott för att slippa undan en process eller för att han eller hon tror att de kommer att fällas i rätten ändå, och då till ett strängare straff.
 Även advokater som man skulle tro skulle ställa sig positiva till ökade incitament för tilltalade att medverka i utredningar och därigenom ha möjlighet att förkorta processen ställer sig frågande inför ett fastslaget rabattsystem. Advokatsamfundets ordförande ifrågasatte om ett sådant system verkligen skulle vara gynnsamt, eller rent utav kontraproduktivt, då risken finns att de kriminella endast skulle ta detta med i beräkningarna innan de begår brottet/i utgångsläget.


En intressant företeelse kopplad till sentence bargaining, är den möjlighet det italienska systemet ger en tilltalad som nekats en uppgörelse av åklagaren möjligheten att få detta beslut prövat av domstolen i slutet av processen. Rätten prövar då åklagarens motivering till att neka avtal och kan utdela den strafflindring på 30 procent som en tilltalad kan erhålla vid sentence bargaining. Bestämmelsen anses vara ett uttryck för det inflytande som de inkvisitoriska principerna, närmare bestämt officialprincipen, fortfarande har över straffprocessrättsliga regler.
 Inslaget skulle kunna ses som ett uttryck för att sentence bargaining inte bara är något som kan komma till stånd, utan på gränsen till något den tilltalade har rätt till under förutsättning att domstolen finner hans eller hennes agerande tillräckligt tillmötesgående. 

5.3.3.3 Kronvittnessystem

Det är inte helt självklart att ta upp ett förfarande som användningen av kronvittnen under plea bargaining-systemet då detta inte med nödvändighet innefattar ett erkännande av det brott personen är misstänkt eller står åtalad för.
 Det finns dock olika definitioner på plea bargaining och det är inte helt ovanligt att en förhandling om uppgifter eller vittnesmål om andras brott faller under begreppet.

Kopplingen mellan plea bargaining och kronvittnessystemet är att ofta när en misstänkt vill förhandla med åklagaren rör det sig om uppgifter om andra personers brottsliga handlingar som erbjuds i utbyte mot strafflindring. I rättssystem som accepterar företeelsen utgör detta ännu en förhandlingsmöjlighet för åklagaren. De strafflindringar och rabatter som åklagaren har att röra sig med torde vara likvärdiga med då uppgifter lämnas om egen brottslighet.

Det finns tack vare principen om fri bevisprövning (se avsnitt 4.5) inget hinder för åklagaren att presentera uppgifter som ett s.k. kronvittne har lämnat. Däremot anses värdet av sådan bevisning vara låg. Genom åren har olika skäl till att inte införa systemet i svensk rätt lagts fram. Bland de vanligast förekommande är att bevisvärdet just kan anses vara lågt, det kan gynna de tyngre kriminella med minst att förlora och det finns risken att polisen kan lockas att tala om större strafflättnader än vad som egentligen är fallet för att locka fram uppgifter
. En viss öppning för att ta hänsyn till uppgifter som lämnats om annans brottslighet skulle kunna skönjas i att tolkningen av BrB 29:5 åter har förts på tal då diskussioner förts om ett eventuellt införande av kronvittnessystem.


Det synes vara förhållandevis få länder som använder sig av kronvittnessystem. USA är förmodligen det land som flest tänker på då man talar om kronvittnen, men även länder närmre vår egen rättskultur har börjat tillämpa varianter av det. I Danmark lämnas uttryckliga möjligheter för straffnedsättning om en tilltalad lämnar uppgifter av avgörande karaktär om annans brottslighet. Även i Norge har genom praxis en acceptans växt fram inför att medge viss strafflindring om uppgifter lämnas om annan eller andras brottslighet.


5.3.4 Övriga förhandlingsmöjligheter 

I ett rättssystem så kan det självklart finnas annat än påföljdens längd och åtalspunkter att förhandla om. Något som ligger nära till hands och som redan nämnts är s.k. fact bargaining (se avsnitt 5.3.1). Vad som kan och är värt att förhandla om beror på hur rättssystemet ser ut som det handlar om och hur mycket inflytande åklagaren har över den tilltalades öde. 

I det amerikanska systemet där åklagarens makt och inflytande är förhållandevis stort finns det en mängd saker som han eller hon kan erbjuda den tilltalade. Några exempel är; en mild behandling av medhjälpare, undanhålla uppgifter från rätten (och då juryn) som skulle vara skadliga för den tilltalade, påverka när påföljdsfrågan avgörs och av vilken domare, yrka på att tid som den tilltalade suttit häktad skall avräknas från påföljden eller stödja eventuella ansökningar om villkorlig frigivning.
 

Då förhandlingar mellan åklagare och misstänkt länge ansetts otillbörliga i Sverige ter det sig inte riktigt lika tydligt vad som skulle kunna vara aktuellt att förhandla om inom svensk rätt. Det är ju domstolen som än så länge sitter med trumf på hand. Möjliga förhandlingspunkter skulle annars kunna vara hur ett straff skall avtjänas (med fotboja, på anstalt eller villkorlig frigivning med övervakning), var eller när det skall avtjänas. Detta är alla saker som åklagaren inte besitter makt att bestämma i dagsläget men som skulle kunna överlåtas på åklagaren om man vill bättra på åklagarens förhandlingsmöjligheter.  

6 Analys 

Det känns nästan lönlöst att försöka se på hur plea bargaining i dess olika former och med olika moment är kompatibla med våra svenska straffprocessrättsliga principer, då ingen konsensus råder om hur principerna skall definieras och vad de skall anses inbegripa. Är det då en hopplös uppgift och kanske rent av en meningslös syssla? Såklart inte! 

Brottsligheten ökar i omfattning, utredningar blir allt mer komplicerade och upptar mängder av tid och resurser. Många länder har valt att införa plea bargaining, i olika former och i olika omfattning, som en del av lösningen på dessa problem. Det är dock viktigt att inte sluta analysen där. Visst kan plea bargaining vara en lösning på problemen med överbelastade domstolar och bristande utredningar med nedlagda åtal som följd, men är det den rätta för Sverige?! Avgörande är hur plea bargaining skulle fungera tillsammans med vår rättsordning. Kanske finns det andra lösningar som skulle få bättre effekt och leda till mindre avsteg från de grundläggande processprinciperna.

Nu är det inte det min uppsats i huvudsak skall gå ut på, att presentera färdiga lösningar på hur plea bargaining skall anpassas till svenska straffprocessrättsliga principer. Däremot är det min ambition att lägga en grund för en sådan diskussion. Om vi på allvar överväger att införa plea bargaining torde det vara viktigt att vara medvetna om vilka principer som inte är kompatibla med institutet för att se om det ens är möjligt att genomföra utan för stora eftergifter. Det är dock föga tillfredsställande att endast studera olika former av plea bargaining och konstatera om och i så fall hur de strider mot principerna. Oddsen för att plea bargaining inte är kompatibelt med flera av principerna är höga då vårt system länge har värderat och prioriterat andra lösningar. Det är därför oundvikligt när ett visst moment av olika anledningar finnes strida mot en viss princip att inte tänka steget längre och fundera på hur en ändring skulle se ut för att åstadkomma kompatibilitet.

Då man studerar ett område som på ett så fundamentalt vis präglas av värderingar och principer är det nödvändigt att fundera på vilka utgångspunkter man har. 


Inledningsvis är det viktigt att uppmärksamma att lagregler väldigt ofta inte fungerar likadant i praktiken som i teorin. Lagregler må vara författade med hänsyn till grundläggande principer (om än utifrån en avvägning mellan dem) men om inte förutsättningar skapas för att värna principernas syfte och ändamål, förefaller det inte vara mycket värt. Därför är det nödvändigt att fundera på om vi skall utgå från vad som står i lagen eller vad vi tror oss veta om hur verkligheten ser ut.

Det är även viktigt att beakta att vi redan idag har rättsregler som står i strid med en eller flera principer. Som jag diskuterat tidigare kan rättsregler ses som en kompromiss mellan olika principer. Rättsregeln är resultatet av den avvägning som måste göras. Detta är viktigt att hålla i åtanke då frågan om lämpligheten i att införa plea bargaining i svensk rätt till övervägande del handlar om vad man anser vara straffrättssystemets uppgift och till vilket pris man är villig att värna den. En ökning av åklagarens diskretionära inslag och en mer flexibel rättsutövning leder oundvikligen till en minskad förutsägbarhet och kanske också efterlevnad av legalitetsprincipen. 

Många av argumenten mot att införa plea bargaining är mer hänförliga till människors känsla för vad som är rätt och fel, vår moral och etiska värderingar, än vad de nödvändigtvis grundar sig på ett upprätthållande av grundläggande rättsliga principer. Kanske är det så att principerna går att förändra till ett system som innefattar plea bargaining eller går plea bargaining att anpassa till vårt rättssystem och principer. Kanske är det så att plea bargaining visar sig vara något nödvändigt för att upprätthålla vad vi idag uppfattar som rättssäkerhet, d.v.s. den materiella rättssäkerheten. 

6.1 Likhet inför lagen


Likhet inför lagen har sin naturliga begränsning i att vi alla är olika, men i våra olikheter skall vi alla få vara lika inför lagen. Det må vara omöjligt att uppnå absolut likhet inför lagen eller upprätthålla en strikt legalitetsprincip, och man kan fråga sig om det ens är önskvärt. Under en lång tid har detta dock ansetts vara eftersträvansvärda mål. Frågan är också om plea bargaining är en företeelse som bidrar till en ökad olikhet inför lagen eller helt enkelt bara är ännu ett institut där olikheten inför lagen kan ta sig uttryck?!

Tanken på ett rättssystem som uppfyller total likhet inför lagen framstår vid första anblicken som något lockande och önskvärt. Vid närmare eftertanke väcks dock vissa frågetecken om vad begreppet egentligen betyder och hur ett sådant system skulle se ut i verkligheten. Likhet inför lagen betyder ju som bekant inte att lagen måste vara lika för alla utan att alla, inom de grupper vi bestämmer oss för att forma, måste vara lika inför lagen. Likhet inför lagen innebär även att olika personer inte skall behandlas likadant, vilket också det skulle strida mot principen. 

Vi har vant oss vid att vissa företeelser eller faktorer, som ålder eller att en kvinna just fött barn, är legitima anledningar till att särbehandla människor. Särbehandlingen får endast ske i gynnande riktning, men är likaså en särbehandling. Frågan om vilka grunder som skall anses vara legitima för att ge upphov till särbehandling, med andra ord, vilken gruppindelning och på vilka grunder vi anser det vara motiverat är en fråga som är ständigt omdiskuterad. Särbehandlingen som tillåts kan sägas vara ett uttryck för att likheten inför lagen enligt praxis inte är ett krav som omfattar lagstiftaren vilket resulterar i att olikhet i lagen kan accepteras. 


Likhet inför lagen kan aldrig garanteras. Det spelar ingen roll om den finns nedtecknad i en lag eller inte, avvikelser kan ske ändå. I teorin råder likhet inför lagen i Sverige, men frågan är vad den likheten egentligen är värd när det finns åtskilliga exempel på hur människor diskrimineras under rättsprocessen. Det talas exempelvis ofta om hur misstänkta och tilltalade med utländsk barkgrund blir annorlunda behandlade än personer med svensk bakgrund av såväl polis som åklagare. Men olikheterna behöver inte bero på hudfärg, kön eller ålder utan kan vara enklare än så. Åtskillnader kan exempelvis göras mellan personer som endast begått ett mindre antal brott och som följaktligen inte har lika mycket att erbjuda åklagaren i form av uppklarning av andra brott, och en person som gjort sig skyldig till flera brott alternativt är väl underrättad om andra brott som begåtts.

Aleksander Peczenik skulle helt enkelt ha sagt att vad vi har är en formell likhet inför lagen men utan den materiella likheten. Att ha likhet inför lagen som en målsättning kan vara gott nog, men frågan är om den är en anledning att inte införa plea bargaining?!


När det kommer till plea bargaining lyfts ofta risken för att likheten inför lagen kommer att rubbas fram som en anledning att inte införa plea bargaining. Men är det då en befogad oro? Det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning likheten inför lagen skulle ta stryk om vi införde ett plea bargain-system. Framförallt beror påverkan mycket på hur systemet skulle komma att se ut. 


De senaste åren har hänsynstagandet till målsägande och brottsoffer i straffprocessen klättrat på dagordningen. En målsägande kan som bekant ha en rad olika intressen i att driva på en process för att få till stånd en fällande dom. Det kan både vara av vikt för att ett eventuellt skadestånd skall erhållas eller helt enkelt för att få en form av upprättelse. För att minska risken för en situation där målsägande helt exkluderas från processen finns det de som föreslår att plea bargain skall göras beroende av målsägandens godkännande. Oavsett motiven bakom att en målsägandes önskan att driva processen riskerar de tilltalades likhet inför lagen att bli lidande om det är upp till en eller ett par personers godtycke huruvida en åtalsuppgörelse skall kunna komma till stånd eller ej. Plea bargaining skulle i så fall bli mer beroende av vilken typ av brottslighet man gjort sig skyldig till än hur allvarlig eller straffvärd gärningen egentligen är. Samma problem torde uppenbara sig i ett system som finns i somliga delstater i USA, där målsägandens inflytande är begränsat till att yttra sig, om huruvida de anser plea bargaining vara godtagbart eller inte, då överenskommelsen prövas. Yttrandet är dock inte bindande för domstolen och står således inte i direkt strid med officialprincipen.  

6.2 Kort om de befintliga verktyg

Med de redan befintliga inskränkningarna i den absoluta åtalsplikten och de diskretionära inslagen kan man fråga sig om de brister eller avvikelser som man tillskriver plea bargaining i själva verket redan finns i det befintliga systemet. Måhända förstärks dessa företeelser bara genom ett plea bargain-system, eller är det brister som bara uppstår i ett system med förhandlingar.

6.2.1 Strafföreläggande 


Som reglerna om strafföreläggande ser ut idag är det endast lindrigare brott som kan omfattas av reglerna. Frågan är dock om inte det faktum att vi redan idag accepterar att den misstänkte styr över processen på så sätt att de bestämmer huruvida de vill godkänna strafföreläggandet eller få sin sak prövad i rätten talar för att ett sådant system även i utvidgad form inte skulle vara främmande för svensk rätt. 


Ett strafföreläggande är inte i närheten av så flexibelt som ett plea bargain-system är och uppfyller i princip de krav som uppställs enligt förutsägbarhetsprincipen och legalitetsprincipen. Även kravet på likhet inför lagen torde vara tillfredsställt. Om däremot strafföreläggande skulle utökas till grövre brott och göras mer användbart i en större omfattning riskerar samma problem uppstå som ett införande av plea bargaining stöter på. Flexibiliteten i ett sådant system riskerar att omkullkasta förutsägbarheten och att garantier om likhet inför lagen inte kan lämnas.


Det som framstår som fungerande och accepterat på lindrigare brottslighet är inte nödvändigtvis så passande för den större och mer komplicerade brottsligheten.


6.2.2 Åtalsunderlåtelse


Skillnaderna mellan åtalsunderlåtelse och plea bargaining är många, men ändå går det som bekant att dra vissa paralleller. Åtalsunderlåtelse tillåter åklagaren att, utifrån vissa regler och föreskrifter, att besluta om ett åtal skall väckas eller ej. Oavsett i vilken omfattning åklagarna väljer att tillämpa reglerna om åtalsunderlåtelse har de ett relativt stort utrymme för att underlåta att åtala redan idag, och möjligheterna torde inte bli mindre. 


Det s.k. grundrekvisitet, att åtalsunderlåtelse ej får strida mot något väsentligt allmänt eller enskilt intresse, ger idag upphov till omfattande subjektiva bedömningar. Försöken att göra bedömningarna så objektiva som möjligt och på så sätt tillfredsställa förutsägbarhetsprincipen och legalitetsprincipen är överlag säkert framgångsrika, men torde aldrig fullt ut kunna eliminera ”osäkerhetsmomentet” som individen utgör. 


Utvecklingen går mot en utökad diskretion för åklagarna och motivet är den resursbesparing som antas kunna göras. Man har än så länge inte varit villig att ta steget fullt ut och introducera förhandlingsmomentet utan de föreslagna förändringarna ryms under den absoluta åtalsplikten och inom institutet åtalsunderlåtelse. 


6.3 Förhandlingsmomentet 

Den stora knäckfrågan när det kommer till plea bargaining är utan tvekan själva förhandlingsmomentet. Förhandlingsmomentet väcker frågor av generell karaktär, som lämpligheten av att en misstänkt förbrytare i ett fall skall kunna dra nytta av det faktum att de gjort sig skyldiga till ytterligare brott. Det torde vara djupt inpräntat i många av oss att det är fel att någon skall åtnjuta fördelar av att de gjort något fel, något olagligt. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att samma personer skulle välja bort plea bargaining om vinsterna ansågs tillräckligt omfattande.

Det ligger i begreppets natur, bargaining, att det inte kan vara förutsägbart, garantera parternas likhet eller upprätthålla domstolen som den enfaldige beslutsfattaren. 

Förutsägbarhet och legalitet går hand i hand. Nedtecknande lagar och förordningar verkar som bekant för en större förutsägbarhet. Om ett system med plea bargaining skall kunna anses vara lika förutsägbart och troget legalitetsprincipen krävs det i princip att alla förutsättningar som kan inverka på när ett plea bargain kan komma till stånd, hur mycket förhandlingsutrymme som finns och vad den misstänkte skall kunna erbjuda i gengäld, finns nedtecknade i lagen. Dessa framstår som omöjliga krav att uppfylla. 


Plea bargaining som process och dess resultat är beroende av individerna i mycket större utsträckning än en vanlig förhandling inför rätten. Visst är det så att en utgång redan idag kan påverkas av vilka individer som är inblandade, men genom legalitetsprincipen så har man på många sätt tagit individen ur bilden genom att göra processen bunden till i förhand nedtecknade begränsningar. 


En uppenbar begränsning av utrymmet för förhandling om åtalspunkter och strafflindringar är den absoluta åtalsplikten och rättens exklusiva beslutanderätt i påföljdsfrågan. Det är dock viktigt att komma ihåg att en övergång till ett system med relativ åtalsplikt inte automatiskt medför ett utrymme för plea bargaining. Det är fullt möjligt att ha ett system där man har totalt förtroende för åklagaren att avgöra då åtal skall väckas, men samtidigt inte anser det vara av godo att släppa in den tilltalade i processen. 


Plea bargaining är inte något självklart i ett system med relativ åtalsplikt, men den relativa åtalsplikten är en nödvändighet för ett införande av plea bargaining. Så länge det råder en absolut åtalsplikt finns det helt enkelt inte något utrymme för åklagaren att spela på. Frågan är om ett system med en relativ åtalsplikt men utan möjlighet för den tilltalade att förhandla med åklagaren inte är det absolut sämsta alternativet för en tilltalad. Ett sådant system innebär att åtalsfrågan i princip är helt upp till åklagarens diskretion, det finns inga nedtecknade regler som åklagaren är skyldig att följa och som den tilltalade kan förutse. Den tilltalade har heller ingen möjlighet att påverka utgången. Situationen torde vara en förlustaffär för allt och alla inblandade, den tilltalade, legalitetsprincipen och förutsägbarheten, alla utom möjligtvis en åklagare som tilltalas av att bestämma. Då de flesta åklagare idag uppfattar den absoluta åtalsplikten som ett stöd då de beslutar om åtal så torde inte det vara många som skulle ställa sig bakom ett förslag som innebär en total avsaknad av regler.

Förhandlingsmomentet förutsätter att vi hyser en stor tilltro till åklagarens objektivitet. Eller är det kanske precis tvärtom?! Plea bargain-systemet i USA vilar varken på någon föreställning eller önskan om en objektiv åklagare. Istället ser man att parterna är jämlika i processen och har därmed rätt att styra över processen och bestämma vilken riktning den skall ta.  

Många invändningar mot plea bargain-systemet skulle inte vara angelägna om vi slutade se åklagaren som en objektiv part i målet, domstolarna som ensamt ansvariga för processen och den tilltalade som en svagare, icke likställd part. Ett plea bargain-system liknar på många sätt civilprocessen. I civilprocessen anses parterna som bekant vara likställda och processens funktion i större utsträckning vara konfliktlösande. Ett argument för att inför plea bargaining i svensk rätt idag är att parterna i realiteten är så jämställda idag att det är naturligt att myndigförklara den tilltalade och ge dem makt över ”sin egen” process och öppna upp för exempelvis vitsordande av omständigheter och att större vikt läggs vid erkännanden. Ett sådant system skulle vara i linje med dispositionsprincipen och avlägsna förväntningarna om en objektiv åklagare. Det råder delade meningar om Sverige verkligen har kommit så långt att detta är möjligt men det faktum att alla förslag som presenterats hittills har avfärdat en övergång till ett motsvarande civilprocessrättsligt förfarande talar emot att så är fallet.


En situation som torde uppenbara sig om ett system med plea bargaining införs är att den tilltalade blir erbjuden ett plea bargain, väljer att avstå för att sedan ändå inte bli åtalad p.g.a. att åklagaren inte fann bevisningen tillräckligt stark. I detta exempel kan man kanske tycka att det är acceptabelt då det är till den tilltalades fördel, men vad händer om situationen är den omvända. Den tilltalade accepterar en åtalsuppgörelse, skyldig eller oskyldig, efter ett erkännande, och en uppgörelse kommer till stånd trots att bevisen inte skulle ha varit tillräckliga för en fällande dom. Om vi ser parterna som likställda och dispositionsprincipen som den styrande, torde situationen vara acceptabel. Om vi däremot ser plea bargaining som ett institut som skall gynna processekonomin utan att göra avkall på rättssäkerheten så är det ett reellt problem. Det kräver med andra ord antingen en stor tilltro till dispositionsprincipens ansvarsfördelning eller till åklagarens objektivitet. En lösning skulle vara att alla fall där den tilltalade väljer att tacka nej till en uppgörelse automatiskt leder till en process i domstol. Ur processprinciprättslig synpunkt så är detta alternativ onekligen en förbättring. Å andra sidan så riskerar det att leda ett allvarligt slöseri med resurser, vilket i realiteten inte går att bortse från. 

Mycket av diskussionen om plea bargaining är beroende av hur man väljer att se på instrumentet och vilken funktion man vill att det skall fylla. Skall plea bargaining vara ett ess i skjortärmen för åklagaren att plocka fram när han eller hon anser att det skulle gynna rättsväsendet och samhället i övrigt, eller skall det vara något som bör regleras och som skall kunna förutses av en misstänkt eller tilltalad? En grundläggande tanke i den svenska straffrätten är som bekant att den som begår en kriminell handling också skall straffas. En uttrycklig rätt till plea bargaining, under vissa givna förutsättningar, skulle på ett mer tillfredsställande sätt uppfylla flera av de krav som ställs på förutsebarhet, legalitet och likhet inför lagen. Detsamma riskerar dock i gengäld att gå emot det allmänna rättsmedvetandet. Det finns en förebild för ett sådant system, med en stadgad rätt till strafflindring vid samarbete, i det italienska systemet, vilket erbjuder den tilltalade möjligheten att få en åklagares nekande av avtal prövad av rätten. Frågan om plea bargaining som en rättighet kan framstå som avlägsen men torde ganska snart bli aktuell med hänvisning till principen om likhet inför lagen.

Ett sätt att komma åt problemet med brister, främst i likheten inför lagen, skulle vara att införa plea bargaining tillsammans med en kontrollmekanism i form av granskningar av uppgörelserna. Det är mig veterligen inte vanligt förekommande att länder som har plea bargain-system inte tillämpar regler som innebär att det slutgiltigt skall godkännas av domstolen. Godkännandet omfattar ofta endast den formella delen av avtalet men torde ändå kunna ligga till grund för en kontroll. Redan idag vittnas det om att straff-processen inte är utan diskriminering och att polis och åklagare tenderar att behandla samhällsgrupper och nationaliteter på olika sätt. De skillnader som görs mellan människor och människor sker i det fördolda. Vad som efterfrågas är såklart inte en förflyttning av diskrimineringen från det fördolda till det offentliga, utan istället genom att införa plea bargaining åstadkomma en situation där avvikelser från det ”normala”, att åtala och att döma till fullt straffvärde, skulle registreras och på detta sätt kunna kontrolleras. På detta sätt skulle kanske likheten inför lagen kunna garanteras. Dessa kontrollmekanismer skulle troligtvis resultera i att införandet av plea bargaining medför mindre ekonomiska besparingar. Men om målet med att införa plea bargaining verkligen är att komma till rätta med de större och mer komplicerade brottmålen skulle detta kunna vara ett sätt att få samma resultat men med en mindre inverkan på rättssäkerheten. Kanske är det dags för dem som propagerar för en förändring att bekänna färg – är det den ekonomiska aspekten som är den viktigaste eller är det möjligheten att lösa fler och mer komplicerade brott?

Om plea bargaining införs och de processekonomiska vinsterna skall bli så stora som möjligt måste ett plea bargain komma till stånd tidigt i processen för att minimalt med resurser skall spenderas i onödan. Förundersökningen är tillsammans med påföljdsbestämningen den del av straffprocessen som starkast präglas av de inkvisitoriska grundtankarna. För att effekterna av plea bargaining skall bli så stora som möjligt så förutsätter det ett omfattande förhandlingsutrymme för åklagaren i förundersökningsskedet. Det medför att vi även måste tänka om då det kommer till ansvars-fördelningen mellan domare och åklagare i påföljdsbedömningen. 


6.4 Straffnedsättning och begränsning av åtalspunkter

Nedsättning av straff framstår som ett mer acceptabelt sätt att premiera tilltalade om de medverkar till att brott klaras upp. Redan idag har domstolen möjligheter att ge strafflindring om en tilltalad lämnat uppgifter som varit värdefulla om andra brott han eller hon begått. Det skall vara ett uttryck för uppriktig ånger och det är endast domstolen som kan utlova några eftergifter. Frågan är då om denna acceptans har en straffprocessprinciprättslig grund eller inte. 


Om man inte tänker sig att straffnedsättning är kopplad till en uppgörelse mellan åklagaren och den tilltalade, utan som idag, att det är upp till domstolen att ta det slutliga beslutet, torde förfarandet inte strida mot principerna. Så fort det bli tal om att strafflindringen föregås av en förhandling hamnar man oundvikligen i samma situation som då det gäller åtalspunkterna. Förhandlingsmomentet gör situationen oförutsägbar och omöjlig att reglera i lagtexten då detta skulle låsa åklagaren i sitt handlingsutrymme och förfarandet skulle inte längre fylla sin funktion. 


Även om man skulle sätta en gräns, t.ex. att det inte får vara aktuellt med plea bargaining för brott som kan ge mer än två års fängelse, finns ändå risken att en åklagare är välvilligare i en förhandling med en person misstänkt för ekonomisk brottslighet än en som misstänks för våldsbrott. Därigenom skulle principen om allas likhet inför lagen vara hotad. 


Om man bortser från åklagarens påverkan på processen, vilken på goda grunder kan sägas finnas redan idag, finns det då andra orosmoment som hotar principernas efterlevnad? Redan idag gynnas på sätt och vis de brottslingar som begår flera kriminella handlingar. Ponera att två personer begått en handling för vilket de troligtvis skulle kunna befinnas skyldiga till grovt rån för. Om en av de misstänkta dessutom begått ytterligare ett rån, stulit en bil och gjort sig skyldig till innehav av en mindre mängd narkotika vid arresteringstillfället, skulle detta kunna öppna för en plea bargaining. Den misstänkte skulle då exempelvis mot att åklagaren släpper åtals-punkterna som rör bilstölden och narkotikainnehavet kunna medverka till att rånen klaras upp. Den andre misstänkte som däremot ”endast” gjort sig skyldig till det aktuella rånet har inte samma förhandlingsutrymme. Det enda den misstänkte har att förhandla med här är medverkan till utredningen av det aktuella rånet, vilket inte torde generera samma intresse hos åklagaren att erbjuda strafflättnader för att lösa som möjligheten att lösa flera brott samtidigt. På detta sätt blir inte de två misstänkta lika inför lagen, trots att de begått samma brott.


Plea bargaining bygger som bekant till viss del på att åklagaren har ett reellt inflytande på vilken påföljd som skall utdömas och hur omfattande straffet skall bli. Idag är åklagarens brottsrubricering och eventuella påföljdsyrkande på sin höjd rådgivande och kan helt bortses från av rätten. Åklagarens inflytande över påföljden skulle inte nödvändigtvis behöva uttryckas i lag som en skyldighet för domstolen att följa vad åklagaren yrkar. Men om resultatet man vill åt är att en misstänkt eller tilltalad skall lita på vad åklagaren ”utlovar” torde åtminstone instruktioner till rätten och praxis visa på att vad som åklagaren säger gäller, annars riskerar incitamentet för samarbete och erkännande att försvinna. Följaktligen, fastslaget i lag eller praxis, skulle rättens bundenhet till åklagarens påföljdsyrkande strida mot den rådande ansvarsfördelningen och officialprincipen. 


Då det rör sig specifikt om förhandling om åtalspunkter gör sig självklart alla invändningar som härstammar från att det rör sig om en förhandling gällande. Det som gör situationen lite annorlunda är, att om man bortser från att åklagaren redan idag kan välja att inte åtala för vissa punkter som i normala fall skulle föranleda åtal genom åtalsunderlåtelse, att det strider mot en grundläggande princip inom svensk straffprocessrätt att den som gör sig skyldig till en kriminell handling skall komma undan utan ett straff. Många gånger handlar charge bargaining om att åtalspunkter släpps i sin helhet, vilket torde vara ett större avsteg från principen än vad ett lägre straff gör. 

6.5 Förekomsten av kronvittne


Förekomsten av kronvittne är som bekant ingen självklarhet i ett system där plea bargaining praktiseras, dock kan man säga att dörren ställs på glänt. 

Ingen av de straffprocessrättsliga principer jag har studerat utgör egentligen ett hinder mot att tillåta förekomsten av kronvittnen i den svenska straff-processen. Grunderna för att man i litteraturen är negativ eller åtminstone skeptisk till kronvittnen i svensk rätt utgörs snarare av traditioner, etik och moral, än av regelrätta principer. För all del går det att härleda flera principer till etiska och moraliska värderingar men det går inte att finna en straffprocessrättslig princip som uttryckligen berör frågan.  

Inte heller användandet av kronvittnes utsagor i rätten strider de facto mot någon av de befintliga straffprocessrättsliga principerna. Däremot anses det vara motbjudande att erbjuda en tilltalad strafflättnader mot att han ”tjallar” på en annan brottsling. Värdet av sådana uppgifter anses också vara mycket lågt. 


6.6 Övriga förhandlingsmöjligheter

Plea bargaining torde utifrån vad jag studerat inte kunna strida mot principen om rätten till prövning. Antingen kommer själva förfarandet med en uppgörelse som kan komma att granskas av en domstol anses uppfylla kraven eller avböjer den misstänkta en uppgörelse vilket endast torde kunna resultera i två olika följder. Processen mot den misstänkte kan komma att läggas ner av åklagaren eller går processen vidare inför domstol. Under förutsättning att den misstänkte kan kräva att få sin sak prövad inför rätten måste principernas krav anses tillgodosedda. 

Flera av de alternativa grunder för åtalsuppgörelser som brukar tas fram i samband med diskussioner grundar sig på ett eller annat sätt på frånsteg från objektivitetsprincipen eller är inte möjliga under svensk straffprocessrätt som ansvarsfördelningen mellan åklagare och domare ser ut idag. Åklagaren har t.ex. liten eller ingen makt över vilken anstalt den tilltalade skall avtjäna sitt eventuella straff på eller vilken domare som skall avgöra påföljdsfrågan. 

Så länge objektivitetsprincipen är rådande inom processrätten är det inte möjligt med s.k. fact bargaining. Det är åklagarens uppgift att ta fram bevisning som gynnar båda sidor och verka för att målet avgörs efter objektiv prövning. Inget av detta är möjligt om åklagaren ger löften till den tilltalade om att undanhålla information från domstolen, information som skulle kunna ligga till grund för en fällande dom. Jag måste säga att jag tvivlar på att majoriteten är beredda att frångå en av de principer som anses ligga till grund för en opartisk prövning och i förlängningen vår, om man så vill, materiella rättssäkerhet.

7 Avslutande reflektioner


Den svenska straffprocessen präglas fortfarande av många inkvisitoriska drag. Det kan framstå som lite märkligt att länder med både inkvisitoriska och ackusatoriska system anser sig ha regler som på bästa sätt tar tillvara den tilltalades rättigheter. De länder som tillämpar det ackusatoriska systemet anser sig värna rättssäkerheten på bästa sätt genom att ge parterna makten över processen.  Vi å andra sidan behåller inkvisitoriska inslag som officialprincipen med rättens möjligheter att ex officio begära in bevisning och bestämma brottsrubricering och straff oberoende av åklagaren, med hänvisning till att vi på detta sätt upprätthåller rättssäkerheten för den tilltalade genom att inte överlämna processen helt i parternas händer. Om Sverige under en lång tid behållit det inkvisitoriska systemets många grundtankar kanske en inkorporering av ett så utpräglat uttryck för dispositionsprincipen är ett lite för stort steg att ta. 


Jag kan inte låta bli att fundera över hur mycket av diskussionen, på vilken jag just spenderat månader av mitt liv, egentligen är relevant. Nils Jareborg ifrågasätter om vi alls måste bry oss om att plea bargaining i stort strider mot de straffprocessrättsliga principerna som de ser ut eller har sett ut. Kanske har han en poäng, kanske är principer inget annat än det som speglas genom nutidens värderingar. Så om nutidens människor inte anser plea bargaining nödvändigtvis behöver strida mot rättssäkerheten, eller rättare sagt att rättssäkerhet innebär mer än bara förutsägbara beslut av myndigheter och domstolar, kanske det är mer korrekt att säga att plea bargaining inte strider mot vår uppfattning om rättssäkerhet. Plea bargaining skulle t.o.m. kunna sägas kunna öka rättssäkerheten genom att fler brott kan komma att redas upp. Faktum kvarstår dock, om plea bargaining skall få full genomslagskraft kommer oundvikligen att förutsägbarhetsprincipen och legalitetsprincipen att få stryka på foten. 

Inte allt för sällan så får jag känslan av att det svenska straffprocessrättsliga systemet lider av en lindrig form av alternerande personlighet. Det låter kanske som en märklig sak att säga om ett rättssystem men det uppvisar lite samma kännetecken. Det svenska systemet kan uppvisa både inkvisitoriska och ackusatoriska drag i en och samma lagregel. Vi vill behålla de inkvisitoriska garantierna för att sanningen kommer fram men samtidigt ett mindre komplicerat förfarande. Vi vill behålla den absoluta åtalsplikten men på samma gång ha en flexibel och anpassningsbar process. Vi utökar de diskretionära inslagen i åtalsplikten men vill samtidigt inte helt släppa taget om avgörandet. Man skulle kunna kalla det för uppvisande av eftertänksamhet och klok avvaktan, eller en osund försiktighet. Kanske spelar det inte så stor roll vilken väg vi väljer att gå, men det torde vara hög tid att bekänna färg.

Det är inte upp till mig att avgöra om det är värt det eller inte att införa plea bargaining i det svenska rättssystemet, men jag kan inte låta bli att undra om Sverige faktiskt är redo för ett sådant system. Ett införande av plea bargaining handlar inte bara om att anpassa några regler i lagboken, det handlar om att skaka om systemet i grunden.

I en värld där gränser suddas ut och skillnaden mellan verklighet och fantasi blir allt otydligare skall det skall bli intressant att se om sanningen faktiskt blir något förhandlingsbart och något vi är villiga att avvara!
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