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Summary 
Plea bargaining can briefly be described as the possibility for the defendant 
to confess to one of several charges or to a less serious charge, in return for 
the prosecution dismissing other charges. This is commonly referred to as 
charge bargaining unlike sentence bargaining where, in exchange for the 
defendant confessing, the prosecution agrees to a lenient sentence and 
requests that it be imposed by the court. 
 
Plea bargaining as a part of criminal procedure is alien to Swedish law, as 
the prosecutor in accordance with the rule of mandatory prosecution is 
obliged to enter into legal proceedings as soon as the documentary evidence 
is such that he or she can expect a conviction. The exceptions related to the 
rule of mandatory prosecution have not been regarded such as to allow for 
this type of pre-trial settlements. In practice, it seems as if a suspect’s 
cooperation in the criminal investigations against him or her, in certain 
cases has been considered within the grounds for mitigation of a sentence, 
which are to be found in chapter 29 § 5 BrB. The cooperation of the accused 
has first been taken into account by the court whilst determining the 
sentence, which is why the proceeding shall not be confused with sentence 
bargaining. The Swedish law provides no possibility for the prosecutor or 
the court to negotiate with the suspect about a mitigation of the sentence. If 
the national law does not contain regulations that allow for a confession or 
the will to cooperate to be rewarded in criminal respect, then, in accordance 
with the European Convention the investigating authorities cannot make 
such an offer. According to the European Convention the suspect also has 
the right to remain silent during the whole investigation and shall therefore 
not be forced to contribute to the investigation of his or her own crime.  
 
Today both Germany and Italy have their own forms of plea bargaining. In 
both countries the development of a possibility to reach agreements in the 
criminal process has been regarded as necessary to be able to cope with the 
increasing number of cases and cases being more complex and 
internationalised. The agreements reached through the German form of plea 
bargaining, Verständigungen, vary both when it comes to form and contents. 
However, it is common that the defendant offers to confess at trial and that 
the court in exchange indicates an upper and a lower sentence limit which it 
is committed to abide to, when determining the sentence. An alternative is 
also that the prosecutor agrees that a number of charges will be dismissed in 
exchange for a confession to other crimes. In Verständigungen the court 
plays an active part in the negotiations and thus the court and the defence 
are the real negotiating parties. Italian plea bargaining, or patteggiamento, 
gives the prosecution and the defence the possibility to negotiate and reach 
an agreement concerning an appropriate sentence, which they then request 
to be imposed by the judge. Through such an agreement the ”regular” 
sentence can be reduced by up to one third. For patteggiamento to be 
applicable, basically no admission of guilt is required from the defendant. If 
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the court comes to the conclusion that the defendant is guilty and considers 
the deal to be legitimate, the court becomes tied to the sentence that the 
parties earlier agreed to.   
 
Neither patteggiamento nor Verständigungen seems to be fully compatible 
with the fundamental principles applying to Swedish criminal procedure and 
therefore is unlikely to be incorporated in Swedish criminal proceedings in a 
satisfying way. However, both the Italian and the German versions of plea 
bargaining illustrate problematic areas and also show innovative and 
interesting solutions to some of the procedure-principle problems which the 
legislature earlier has expressed concerning plea bargaining.  
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Sammanfattning 
Plea bargaining kan beskrivas som att åklagaren, i utbyte mot att den 
misstänkte erkänner en eller flera gärningar, kan besluta att inte väcka åtal 
för vissa andra gärningar eller att väcka åtal för ett lindrigare brott. Detta 
brukar betecknas som åtalsförhandlingar, till skillnad från 
påföljdsförhandlingar, där åklagaren i utbyte mot att den misstänkte 
erkänner, går med på en viss straffnivå som denne även yrkar att domstolen 
fastställer.  
 
Plea bargaining som processuellt förfarande utgör ett för svensk rätt 
främmande institut, då åklagaren i enlighet med den i princip absoluta 
åtalsplikten är skyldig att väcka åtal så snart bevismaterialet är sådant att 
han eller hon kan emotse en fällande dom. De undantag som är anslutna till 
åtalsplikten har inte ansetts lämna utrymme för denna typ av 
straffprocessuella uppgörelser. I praxis förefaller medverkan till den egna 
brottsutredningen i vissa fall ha beaktats inom ramen för de 
strafflindringsgrunder som återfinns i 29 kap. 5 § BrB. Den tilltalades 
utredningsmedverkan har då beaktats först i domstolens påföljdsbestämning, 
varför förfarandet inte ska sammanblandas med plea bargaining i form av 
påföljdsförhandlingar. Någon möjlighet för åklagaren eller domstolen att 
förhandla med den tilltalade om en straffreduktion existerar inte i svensk 
rätt. Om den nationella lagen inte innehåller bestämmelser som tillskriver att 
ett erkännande och samarbetsvilja premieras i straffrättsligt hänseende, kan 
de brottsutredande myndigheterna i enlighet med Europakonventionen inte 
utfästa någonting. I enlighet med Europakonventionen har den misstänkte 
även rätt att vara tyst under hela utredningen och ska således ej tvingas bidra 
till utredningen av det egna brottet.  
 
Både Tyskland och Italien har idag egna varianter av plea bargaining. I 
respektive land har utvecklingen av en möjlighet till uppgörelser i 
straffprocessen ansetts nödvändig för att hantera ett växande målflöde och 
alltmer komplexa och internationaliserade mål. De uppgörelser som sluts 
genom den tyska plea bargain-varianten, Verständigungen, varierar både till 
form och till innehåll. Vanligt är dock att den tilltalade erbjuder sig att 
erkänna en viss brottslighet och att domstolen i utbyte mot detta meddelar 
ett påföljdsutrymme som den förbinder att hålla sig inom vid 
påföljdsbestämningen. Ett alternativ är också att åklagaren går med på att 
lägga ner vissa åtalspunkter i utbyte mot ett erkännande av annan 
brottslighet. I Verständigungen har domstolen en aktiv roll i förhandlingarna 
och således utgör domstolen och försvaret de verkliga förhandlingsparterna. 
Den italienska plea bargain-varianten, patteggiamento, ger åklagaren och 
försvaret möjlighet att förhandla och komma överens om en lämplig påföljd, 
som de sedan hemställer att domstolen dömer ut. Genom en sådan 
uppgörelse kan den ”normala” påföljden reduceras med upp till en tredjedel. 
För att patteggiamento ska få tillämpas krävs i princip inget erkännande från 
den tilltalade. Om domstolen kommer fram till att den tilltalade är skyldig 
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och anser uppgörelsen vara legitim, blir domstolen bunden av den påföljd 
parterna enats om.  
 
Varken patteggiamento eller Verständigungen förefaller i sin helhet vara 
förenliga med de fundamentala principer som gör sig gällande i den svenska 
straffprocessen och torde således inte på ett tillfredsställande sätt kunna 
inkorporeras i det svenska brottmålsförfarandet. Båda dessa plea bargain-
varianter åskådliggör dock problematiska områden och visar dessutom prov 
på nytänkande och intressanta lösningar på några av de straffprincipiella 
problem som lagstiftaren tidigare uttryckt beträffande plea bargaining.  
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Förord 
Fyra och ett halvt år på juristutbildningen i Lund. Jag skulle ljuga om jag sa 
att det kändes som igår när jag brukade kliva in i Pufendorf och sätta mig på 
”vår rad” tillsammans med mina bästa vänner. Om jag hade fått ge några 
goda råd till den 19-åriga tjejen som bestämde sig för att ta sitt pick och 
pack och flytta till Lund och plugga juridik, hade jag inte gett några 
ovärderliga tips inför kommande tentor, inga hårda ord om att sluta gå på 
Casanova dagen innan en åtta-föreläsning eller att hon borde sluta lägga en 
förmögenhet på kaffe i Judiciums cafeteria. Nej, mitt enda råd hade varit att 
njuta av varenda minut av de där fyra och ett halvt åren, för de kommer gå 
så otroligt fort. Och de kommer att vara helt fantastiska! 
 
Jag vill i detta arbete rikta ett stort tack till min mamma och min pappa, som 
stöttat mig med samma engagemang under mitt skrivande av denna uppsats, 
som i allt annat jag gör. Jag vill även rikta ett tack till min syster och hennes 
sambo för deras hjälp under mitt uppsatsskrivande och övriga 
juristutbildningen. Ett stort tack går även till min handledare Sverker 
Jönsson. Sist, men absolut inte minst, vill jag tacka mina vänner, bekanta 
och alla andra härliga människor i Lund som varit med och format alla 
underbara minnen från min studietid.  
 
I ”boken om mig” som jag skrev i första klass, står det; ”När jag blir stor ska 
jag bli en advokat”. Jag är ganska säker på att jag då inte visste vad detta 
innebar, men att jag hört min syster säga det och att jag minsann inte tänkte 
vara sämre. Efter en avklarad juristutbildning vågar jag ändå påstå att jag 
inte var helt ute och cyklade när jag skrev det. Annars står det visserligen att 
jag ska bli delfintränare också, och det är ju inte så pjåkigt det heller.   
 
Stockholm den 29 juni 2012 
 
Johanna Tucker 
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1 Inledning  
”Vad tjänar jag på att berätta?”  
 
Inte mycket. Jag kan nog med fog påstå att många i Sverige, mycket tack 
vare serier som Boston Legal och Ally McBeal, känner till ett processuellt 
förfarande där ett erkännande från den misstänktes sida kan bana väg för 
förhandlingar och uppgörelser mellan åklagaren och den misstänkte om att 
begränsa åtalet eller påföljden. Vad som nog inte är en lika utbredd vetskap, 
är att ett sådant förfarande i mångt och mycket har ansetts främmande för 
svensk rätt.1 
 
Plea bargain kan kort beskrivas som att åklagaren, i gengäld mot att den 
misstänkte erkänner en eller vissa gärningar, kan besluta att inte väcka åtal 
för andra gärningar eller att endast väcka åtal för ett lindrigare brott än det 
misstanken avser.2 Detta brukar betecknas som charge bargaining, eller på 
svenska åtalsförhandlingar. Det finns idag ingen bestämmelse i svensk rätt 
som ger åklagaren befogenhet att underlåta att väcka åtal när den misstänkte 
erkänt eller lämnat värdefulla uppgifter till polis eller åklagare till 
utredningen av det egna brottet.3 Redan den i princip absoluta åtalsplikten 
som gäller i Sverige, har i ett beslut av riksåklagaren4 ansetts utgöra hinder 
mot åtalsförhandlingar och de undantag som är anslutna till åtalsplikten har 
inte ansetts lämna utrymme för ett plea bargain-system.5 Således skulle det 
krävas en förändring i den nuvarande åtalsplikten för att möjliggöra 
åtalsförhandlingar i den svenska straffprocessen.6  
 
På senare tid förefaller den svenska lagstiftaren ha ägnat frågan om 
åtalsförhandlingar i brottmålsprocessen ett något större utrymme. Detta i 
synnerhet efter att Förtroendekommissionen år 2004 inom ramen för 
myndigheternas bekämpning av ekonomisk brottslighet, föreslog att det 
skulle utredas om rättegångsbalken kunde ändras för att införa en svensk 
variant av institutet plea bargain för ekonomisk brottslighet.7 Beredningen 
för rättsväsendets utveckling8 ansåg emellertid att det såsom rättsläget såg ut 
2005, inte förelåg tillräckliga skäl att införa ett undantag från åtalsplikten 
avseende att den misstänktes erkännande och medverkan i utredningen 
skulle kunna leda till att åtal för vissa brott inte väcktes eller att åtal väcktes 
för ett lindrigare brott än det misstanken avsåg.9 Utredningen fann att de 

                                                 
1 Se bl.a. SOU 2004:47, s. 386. 
2 SOU 2005:117, s. 49. 
3 Prop. 1994/95: 23, s. 86. 
4 Borgström, Peter, 1989/90, s. 672ff. 
5 Prop. 1994/95:23, s. 43f. 
6 SOU 2005:117, s. 49. 
7 SOU 2004:47, s. 385ff. 
8 Sedermera BRU. 
9 SOU 2005:117, s. 61 ff. 
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fördelar ur effektivitetssynpunkt som åtalsförhandlingar var avsedda att 
medföra, inte uppvägde nackdelarna med förfarandet.10  
 
I kontrast till den ståndpunkt som BRU intog, presenterade en 
utredningsgrupp under dåvarande riksåklagare Fredrik Wersäll år 2006 en 
idéskrift, där utredningen slog fast att den förändring av brottsligheten som 
skett och som fortfarande pågick, där alltmer komplexa måltyper och en 
ökad internationalisering spelade en avgörande roll, krävde nya processuella 
verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna och att det därför var 
nödvändigt att på olika sätt utveckla dispositiva inslag i 
brottmålsprocessen.11 Särskilt av processekonomiska skäl ansåg 
utredningsgruppen att en utveckling mot ett system med någon form av 
åtalsuppgörelser på sikt var såväl önskvärt som oundvikligt.12 Man menade 
att åtalsuppgörelser skulle kunna förenkla utredningarna och därmed 
förkorta genomströmningstiderna och att detta i sin tur skulle kunna bidra 
till att resurser istället kunde läggas på fler mål och att fler misstänkta på så 
vis skulle kunna lagföras.13  
 
En stor del av diskussionen om ett införande av ett plea bargain-institut i 
Sverige, verkar hittills ha skett med utgångspunkt i de varianter av plea 
bargaining som förekommer på den amerikanska kontinenten.14 Med sina 50 
delstater med skilda jurisdiktioner och ett federalt system, är det som ofta 
benämns som ”amerikansk brottmålsprocess” till sin grundläggande 
uppbyggnad mycket olikt vårt eget system och bygger, inte minst till följd 
av jurysystemet, guilty pleas och en common law tradition, på helt andra 
processrättsliga förutsättningar.15 Att de amerikanska varianterna av plea 
bargaining inte ansetts förenliga med fundamentala principer i svensk 
straffprocess, är därmed kanske inte helt häpnadsväckande. Detta i sig 
behöver dock inte innebära att plea bargain som processuellt förfarande helt 
måste förkastas. Ett system som möjliggör uppgörelser med den misstänkte 
kan istället anpassas till europeisk rättskultur, något som på flera håll även 
skett runt om i Europa. Både Tyskland och Italien har idag egna varianter av 
plea bargaining, som i respektive land erhållit en rad påtagliga skillnader i 
förhållande till amerikansk plea bargaining.16 Utvecklingen av dessa 
processuella förfaranden har ansetts nödvändig för att bemästra hanteringen 
av ett allt större målflöde och allt mer komplexa och internationaliserade 
mål.17  
 
I både Tyskland och Italien har intressant nog fokus främst legat på plea 
bargaining i form av sentence bargaining, eller på svenska 
påföljdsförhandlingar. Det klassiska, amerikanska exemplet på denna plea 
                                                 
10 SOU 2005:117, s. 63. 
11 Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål - en idéskrift (sedermera 
idéskrift), 2006, s. 85. 
12 Idéskrift, 2006, s. 87. 
13 Idéskrift, 2006, s. 86. 
14 Se bl.a. SOU 2004:47 och SOU 2005:117. 
15 Se Berglin, Håkan, 1986, s. 235ff. 
16 Langer Maximo, 2004, s. 1ff. 
17 Idéskrift, 2006, s. 85. 
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bargain-variant innebär att åklagaren går med på en viss straffnivå som 
denne även kommer att yrka att rätten fastställer, i utbyte mot att den 
misstänkte erkänner. Ett sådant system med påföljdsförhandlingar bygger 
således på att domstolarna i regel godtar åklagarens påföljdsyrkande.18 Plea 
bargaining i form av påföljdsförhandlingar synes inte i någon nämndvärd 
mån ha övervägts av den svenska lagstiftaren, som på senare år istället riktat 
sitt intresse mot en möjlighet för domstolen att vid påföljdsbestämningen 
beakta den tilltalades utredningsmedverkan som en strafflindringsgrund 
enligt 29 kap. 5 § 1 st.19  
 
Vid en diskussion kring ett införande av någon form av plea bargaining i 
Sverige, blir det således föga intressant att såsom bl.a. BRU gjorde, begränsa 
sig till att undersöka åtalsförhandlingar såsom dessa förekommer i den 
amerikanska brottmålsprocessen.20 Om ett införande av ett närbesläktat 
processuellt förfarande skulle bli aktuellt även i Sverige, är det mer 
sannolikt att den svenska lagstiftaren hämtar inspiration från vår egen 
kontinent och då framförallt från länder inom civil law-familjen, med 
straffprocesser som något så när liknar vår egen. Dessa länder blir 
intressanta att studera dels i syfte att finna exempel på hur olika varianter av 
åtals- och påföljdsförhandlingar har utformats och tillämpas där, men 
framför allt för att närmare studera hur dessa länder vid utformningen av 
sina respektive plea bargain-system tillvaratagit rättssäkerhetsaspekter och 
andra fundamentala processprinciper inom straffrätten.21 Den svenska 
lagstiftaren har tidigare förkastat idén om åtalsförhandlingar, då man ansett 
det strida mot såväl förutsebarhetsprincipen, legalitetsprincipen och kravet 
på allas likhet inför lagen, att en person vars skuld till ett specifikt brott 
blivit fastställd skulle gå fri från detta.22 Åsikter inom den juridiska 
doktrinen har även fört fram att åtalsförhandlingar skulle strida mot såväl 
officialprincipen som parternas bristande dispositionsrätt över 
processföremålet i en brottmålsrättegång.23 Vid en redogörelse för det tyska 
respektive italienska plea bargain-systemet, blir det därför i allra högsta grad 
aktuellt med en analys av hur dessa länders processuella förfaranden 
överensstämmer med några av de mest fundamentala principerna som 
genomsyrar den svenska brottmålsprocessen. 
 
 

1.1 Syfte 
Mitt syfte med denna kandidatuppsats är att undersöka de två varianter av 
det processuella förfarandet plea bargaining som har införts i den tyska 
respektive italienska straffprocessen, samt analysera hur dessa förfaranden 

                                                 
18 Berglin, Håkan, 1986, s. 241. 
19 SOU 2005:117, s. 65ff. 
20 SOU 2005:117, s. 52ff. 
21 Idéskrift, 2006, s. 87. 
22 Prop. 1994/1995:23, s. 86. 
23 Borgström, Peter, 1989/90, s. 677. 
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förhåller sig till några av de fundamentala principer som ligger till grund för 
den svenska straffprocessrättens utformning.  
 

1.2 Frågeställningar 
De frågor som uppsatsen diskuterar är:  
 

• Hur har Tyskland respektive Italien utformat sina plea bargain-
system?  

• Hur förhåller sig dessa två europeiska varianter av plea bargaining 
till vissa fundamentala principer som svensk straffprocess bygger 
på? 

 
För att besvara dessa frågor kommer även följande frågor att redogöras för i 
arbetets deskriptiva del: 
 

• Hur har Tyskland respektive Italien motiverat sina respektive 
processuella förfaranden?  

• Hur har åtalsplikten utformats i Sverige? 
• Hur ser den misstänktes möjligheter till strafflindring på grund av 

erkännande och medverkan till den egna utredningen ut i Sverige? 
• Vilka bestämmelser i Europakonventionen blir relevanta att beakta 

vid diskussionen kring plea bargaining i Sverige?  
 

 

1.3 Avgränsning 
Detta arbete fokuserar på att undersöka de två varianter av det processuella 
förfarandet plea bargaining som har införts i den tyska respektive italienska 
straffprocessen, samt analysera hur dessa förfaranden förhåller sig till några 
av de fundamentala principer som ligger till grund för den svenska 
straffprocessrättens utformning. En komparation med dessa två europeiska 
länder kan vara illustrativ samt möjligtvis visa på vilka överväganden som 
gjordes i samband med införandet av dessa länders plea bargain-system och 
vilka förfaranden som där har ansetts adekvata för att tillvarata 
rättssäkerhetsaspekter och andra grundläggande värden i straffprocessen.  
 
Arbetet kommer att behandla några av de mest fundamentala principerna 
inom svensk straffprocessrätt som blir aktuella att ”vikta” mot ett plea 
bargain-förfarande inspirerat av Tyskland eller Italien. Jag har fått avgränsa 
mig till att enbart behandla ett visst antal straffprocessuella principer, som 
jag har valt utifrån de diskussioner som har förts i bl.a. förarbeten och 
juridisk doktrin. Således kommer dispositionsprincipen, officialprincipen 
och legalitetsprincipen att redogöras för, samt rättssäkerheten utifrån både 
den s.k. formella och den materiella skolan. I detta ligger att 
förutsebarhetsprincipen och principen om allas likhet inför lagen även 
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kommer att beskrivas. Innebörden av dessa principer och deras betydelse för 
straffprocessen hade kunnat utgöra en kadidatuppsats i sig, varför jag i 
arbetets utredande del inte ämnar förmedla en uttömmande beskrivning av 
respektive straffprocessuell princip. Jag har istället försökt begränsa mig till 
det mest väsentliga, för att sedan diskutera principerna utifrån mina två 
huvudsakliga frågeställningar i analysen. För djupare förståelse av de 
principer som kapitlet berör, hänvisas till respektive källa.  
 
Jag har i detta arbete inte haft utrymme att behandla frågan om hur det tyska 
respektive italienska plea bargain-förfarandet förhåller sig till 
Europakonventionen. Jag anser emellertid att det kan vara av intresse att 
belysa några av de bestämmelser i Europakonventionen som onekligen 
påverkar hur ett eventuellt plea bargain-förfarande i Sverige skulle kunna 
utformas. 
 
För att läsaren ska vara införstådd med hur förutsättningarna för ett plea 
bargain-förfarande i dagsläget ser ut i svensk straffprocess, inleds den 
deskriptiva delen av arbetet med gällande svensk rätt. Jag har dock 
avgränsat mig avsevärt i denna del och valt att lägga tyngdpunkten på vissa 
element i den svenska straffprocessen som, utifrån framför allt de 
resonemang som förts i förarbeten och juridisk doktrin, förefaller bli 
aktuella att ändra för att ett plea bargain-förfarande ska vara genomförbart i 
svensk straffprocess och där således olika straffprocessuella principer kan 
komma att ”viktas” annorlunda. På grund av arbetets begränsade karaktär 
kommer dock inte föreskrifter om förundersökningens inledande och 
förundersökningsbegränsning att behandlas i detta arbete, vare sig utifrån 
gällande svensk rätt eller i den nästföljande skildringen av den tyska 
respektive italienska plea bargain-varianten. Arbetet kommer kort att beröra 
förfarandet vid strafförelägganden, detta för att beskriva ett område inom 
straffrätten där ett erkännande från den misstänktes sida redan enligt 
gällande rätt banar väg för ett förenklat förfarande.  
 
Plea bargaining och kronvittnen kan sägas vara närbesläktade institut. I båda 
fallen kan den misstänkte erhålla fördelar som han eller hon annars inte hade 
åtnjutit. Vad gäller plea bargaining avser motprestationen ett erkännande av 
den egna brottsligheten, till skillnad från kronvittnen där motprestationen 
avser avslöjande av annans brottslighet.24 Detta arbete kommer emellertid 
inte att beröra kronvittnen. Uppsatsen kommer inte heller att beröra 
särskilda regler och lagförslag i de fall där den misstänkte är under 18 år. 
 
Den 31 maj 2012 meddelade Påföljdsutredningen sitt betänkande, som bl.a. 
inkluderar ett förslag om att ett erkännande från den tilltalades sida eller 
annan medverkan till den egna brottsutredningen ska kunna utgöra en 
strafflindringsgrund enligt 29 kap. 5 § 1 st. BrB.25 Då utredningens förslag 
meddelades i slutskedet av mitt skrivande, kommer dessa tyvärr inte att 
beröras i uppsatsen. Ett liknande förslag har dock tidigare lagts fram i 
BRU:s betänkande från 2005, som även redogörs för i avsnitt 2.4.4. Det ska 
                                                 
24 Borgström, Peter, 1989/90, s. 677. 
25 SOU 2012:34, s. 59f. 
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dock nämnas att Påföljdsutredningen, till skillnad från BRU, inte lagt 
effektivitetshänsyn till grund för sina överväganden. 
 

1.4 Disposition 
I kapitel två kommer inledningsvis att redogöras för gällande svensk rätt, 
där arbetet fokuserar på åklagarens åtalsplikt och möjligheterna till 
åtalsunderlåtelse samt tre strafflindringsgrunder i svensk rätt som blir av 
intresse vid en diskussion kring plea bargaining i form av 
påföljdsförhandlingar. Här kommer även att redogöras för vad ett 
erkännande från den misstänktes sida har för betydelse i den svenska 
brottmålsprocessen och kort om förfarandet vid strafförelägganden. 
 
Kapitel tre fokuserar på att beskriva hur Tyskland respektive Italiens plea 
bargain-system har utformats, hur respektive förfarande har motiverats samt 
kort om eventuell kritik som har riktats mot dessa plea bargain-varianter. 
 
I kapitel fyra beskrivs de bestämmelser i Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som jag 
anser blir mest aktuella att redogöra för vid en diskussion kring plea 
bargaining inspirerat av våra europeiska grannländer. Här kommer även en 
rekommendation från Europarådet att beskrivas. 
 
I kapitel fem redogörs för de grundläggande straffprocessprinciper som jag 
har valt att avgränsa mig till och som jag har ansett vara mest relevanta att i 
nästföljande kapitel analysera och diskutera i förhållande till det tyska 
respektive italienska plea bargain-förfarandet. Jag har valt att placera detta 
kapitel i slutet av arbetets deskriptiva del eftersom det bildar en naturlig 
avstamp för min analys såväl som underlättar förståelsen av diskussionen.  
 
I kapitel sex presenteras mina egna analyser och slutsatser som avslutning. 
Här kommer jag att försöka bemöta syftet som ställdes i inledningen och 
besvara och analysera mina två huvudsakliga frågeställningar för uppsatsen. 
 
 

1.5 Metod och material 
Ämnet för denna uppsats valde jag efter att både försvarsadvokater på de två 
byråer jag praktiserade på under hösten 2011 samt åklagare från 
Ekobrottsmyndigheten, flaggat för att de inom en snar framtid spår att även 
Sverige kommer att ha ett processuellt förfarande som påminner om plea 
bargaining, i vart fall på den ekonomiska brottslighetens område. 
 
I kapitlet som behandlar svensk rätt har jag använt mig av traditionell 
rättsdogmatisk metod genom att undersöka lagstiftning, förarbeten, praxis 
och doktrin på området. Uppsatsen är emellertid i huvudsak ett 
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komparerande arbete, då fokus ligger på att försöka redogöra för den tyska 
respektive italienska plea bargain-varianten och analysera hur dessa 
förhåller sig till några av de mest fundamentala straffprocessprinciperna i 
svensk rätt. I kapitlet som behandlar Tyskland respektive Italiens plea 
bargain-variant har jag använt mig av rättsdogmatisk metod genom att 
undersöka utländsk doktrin och respektive lands straffprocesslag. Detta 
material har varit skrivet på engelska, varför jag vill uppmärksamma läsaren 
på att översättningarna till svenska är gjorda av författaren själv. Viss fakta i 
detta kapitel är hämtat från ett arbete publicerat i Hanse Law Review, av en 
kvinna som arbetar tillsammans med Professor Edda Wesslau på 
Universitetet i Bremen. Då jag inte haft möjlighet att få tag på vissa av de 
tyska källor som författaren till det nyss nämnda arbetet hänvisar till, vill jag 
uppmärksamma läsaren på att jag i denna del hänvisar till andrahandskällan 
d.v.s. arbetet publicerat i Hanse Law Review, med vidare hänvisning till 
ursprungskällan. Vad beträffar tysk rätt har det varit oerhört svårt att hitta 
material som berör den tyska plea bargain-varianten såsom denna kommer 
till uttryck sedan 2009 års lagreglering och som jag därtill kunnat 
tillgodogöra mig. 
 
I kapitlet som behandlar Europakonventionen har jag främst använt mig av 
konventionstext, doktrin och svenska förarbeten som till viss del behandlat 
frågan om plea bargaining och dess förenlighet med Europakonventionen.  
 
I kapitlet som behandlar de principer inom svensk straffprocessrätt som jag 
har valt att avgränsa mig till, har jag främst använt mig av juridisk doktrin 
på ämnet. För att hitta relevant doktrin till detta kapitel har jag haft stor 
användning av ett examensarbete skrivet av en tidigare elev vid Lunds 
universitet.26  
 

                                                 
26 Forss, Ida, 2008. 
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2 Gällande svensk rätt 
 

2.1 Åtalsplikten 
I ett land där rättsordningen föreskriver att åklagaren har en skyldighet att 
väcka åtal för alla brott som kommer till hans eller hennes kännedom, råder 
enligt motiven till rättegångsbalken den s.k. legalitetsprincipen, som ställs i 
motsättning till opportunitetsprincipen.27 I svensk doktrin har man dock valt 
att beteckna regler av det förra slaget som regler om absolut åtalsplikt, vilka 
ställs i motsats till regler om en relativ sådan.  Även en åtalsplikt som inte är 
att anse som absolut, kan likväl präglas av vad man brukar beteckna som 
legalitetshänsyn, varför den i motiven till rättegångsbalken valda 
beteckningen har ansetts vilseledande.28  
 
Enligt den utredning som låg bakom SOU 2005:117, är det inte särskilt 
troligt att något land skulle ha regler som ställer upp en helt absolut 
åtalsplikt. Vad som istället verkar skilja åtalsplikten länder emellan, är 
främst det sätt på vilket principen om en relativ åtalsplikt kommer till 
uttryck och i vilken grad åtalsplikten kan ses som relativ. Således finns det i 
flera länder en grundbestämmelse om en absolut åtalsplikt, från vilken det 
kan göras undantag ifrån i särskilda fall. I andra länder saknas emellertid en 
sådan grundbestämmelse och det är då i större eller mindre grad överlämnat 
till åklagaren att, utifrån förhållandena i det enskilda fallet, besluta om åtal 
ska ske. Detta ska dock inte likställas med att åklagaren diskretionärt avgör 
om åtal ska ske.29 Vid en internationell utblick kan utvecklingen inom 
straffrätten med fog påstås gå mot en större användning av principen om 
relativ åtalsplikt.30 Sverige hör emellertid till den förstnämnda gruppen, då 
det i 20 kap. 6 § RB stadgas att en åklagare, om inte något annat är 
föreskrivet, ska väcka åtal för sådant brott som hör under allmänt åtal. 
Denna regel är således villkorat obligatorisk.31 Åklagaren är skyldig att 
väcka åtal så snart bevismaterialet är sådant att han eller hon på objektiva 
grunder kan emotse en fällande dom.32  
 
Avvägningen mellan å ena sidan intresset av att straffbelagda gärningar 
lagförs och å andra sidan intresset av att lagstiftningen inte leder till ett 
stötande resultat i det enskilda fallet samt att resurserna används på ett 
ändamålsenligt sätt, kan lösas på olika sätt. Den svenska lagstiftaren har 
ansett att en absolut åtalsplikt kombinerat med möjligheter att underlåta åtal 
i det enskilda fallet tillgodoser behovet av flexibilitet och möjligheten att ta 

                                                 
27 SOU 1938:44, s. 256. 
28 SOU 2005:117, s. 56. 
29 SOU 2005:117, s. 56. 
30 Prop. 1994/95: 23, s.88. 
31 SOU 2005:117, s. 56. 
32 Prop. 1984/85, s. 17. 
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hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet vid åtalsprövningen. 
Lagstiftaren har tidigare menat att kravet på flexibilitet måste vägas mot den 
grundläggande principen att på brott ska straff följa, för att inte systemets 
trovärdighet ska fallera.33 Det svenska systemet med en absolut åtalsplikt 
har en lång tradition inom svensk straff- och processrätt och anses främja 
både legalitet, förutsebarhet och en enhetlig rättstillämpning. Med en 
presumtion för åtal då en fällande dom kan emotses, anses även allas likhet 
inför lagen vara lättare att uppfylla. Principen anses även i viss utsträckning 
bidra till åklagarens oberoende och underlätta upprätthållandet av 
åklagarens skyldighet att inte ta obehöriga hänsyn i sitt beslutsfattande.34  
 
När tillräckliga skäl för åtal föreligger, krävs således att åklagaren har stöd i 
lag för att inte väcka åtal. Som redogörs för nedan, har denna grundprincip 
om en absolut åtalsplikt numera flera omfattande undantag som åklagaren 
kan använda sig av.  
 
 

2.1.1 Åtalsunderlåtelse 
Åklagarens möjlighet att meddela åtalsunderlåtelse regleras i 20 kap. 7 § 
RB, en möjlighet som alltsedan RB:s tillkomst successivt har utvidgats.  
Den nuvarande lydelsen fick paragrafen huvudsakligen genom 1985 års 
åtalsunderlåtelsereform.35 I paragrafens första stycke anges att åklagaren får 
besluta om åtalsunderlåtelse under förutsättning att något väsentligt allmänt 
eller enskilt intresse inte åsidosätts samt att ett av fyra särskilt angivna fall 
är förhanden.36  
 
Enligt den första punkten har åklagaren möjlighet att underlåta åtal, om det 
kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Enligt den 
andra punkten finns möjligheten till åtalsunderlåtelse om det kan antas att 
påföljden skulle bli villkorlig dom och det föreligger särskilda skäl för 
åtalsunderlåtelse. Exempel på särskilda skäl kan vara att brottet relativt sett 
inte är att anse som så allvarligt och att det begåtts av tillfälligt förbiseende, 
obetänksamhet eller förhastande. Hänsyn bör också kunna tas till om den 
misstänkte frivilligt vidtagit åtgärder för att förhindra att skada uppkommit 
till följd av ursprungshandlingen samt till särpräglade personliga 
omständigheter, såsom att gärningspersonen har uppnått hög ålder eller 
visar psykiska särdrag. I förarbetena framhävs dock att brottet bör framstå 
som en engångsföreteelse.37  
 

                                                 
33 Prop. 1994/95: 23, s.91. 
34 SOU 1992:61, s. 158ff. 
35 SOU 1992:61, s. 164. 
36 Enligt 20 kap. 7 § 2 st. RB kan åtal underlåtas även i andra fall, om det av särskilda skäl 
är uppenbart att det inte behövs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från att begå 
fler brott och om det med hänsyn till omständigheterna inte heller av andra skäl krävs att 
åtal väcks.  
37 Prop. 1984/85:3, s. 41f. 
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Den tredje punkten utgörs av att den misstänkte även begått ett annat brott 
(brott nr 2) och att det utöver påföljden för detta brott nr 2 inte krävs påföljd 
med anledning av brott nr 1. I denna punkt regleras sålunda åklagarens 
möjlighet att besluta om åtalsunderlåtelse vid brottskonkurrens eller vid 
återfall i brott. I motiven till denna regel angavs att en avsevärd utvidgning 
av möjligheten till åtalsunderlåtelse var befogad bl.a. med hänsyn till starka 
processekonomiska skäl.38 Bestämmelsen ansågs inte medföra 
kriminalpolitiska nackdelar, då bestämmelsens tillämpning förutsätter att 
den misstänkte erhållit eller förväntas erhålla en påföljd som är adekvat i 
förhållande till den samlade brottsligheten han eller hon gjort sig skyldig 
till, således inbegripet den brottslighet för vilken åtalsunderlåtelse övervägs. 
Även om åtal för ytterligare brott eller ett mer omfattande åtal skulle kunna 
leda till en inte helt obetydlig skillnad i påföljdshänseende, kan åtal för 
brottet likväl underlåtas enligt den aktuella punkten, givet att 
helhetsresultatet ur påföljdssynpunkt synes rimligt. Åtalsunderlåtelse 
aktualiseras enligt denna bestämmelse i två olika situationer, de s.k. 
samtidighetsfallen och successivfallen. Samtidighetsfall innebär att parallellt 
som en rättsprocess förs mot en person, är denne misstänkt för flera brott 
men döms inte för vissa utav dem. Successivfallen går ut på att en person 
döms för ett brott, när man sedan upptäcker att han eller hon begått 
ytterligare brott före eller efter domen fallit.39  
 
De största processekonomiska fördelarna uppnås genom möjligheten till 
åtalsunderlåtelse vid samtidighetsfall i form av seriebrottslighet. 
Utredningen bör då inriktas på vissa typfall i en serie brott som belyser 
brottslighetens art och systematiska karaktär och som beräknas medföra en i 
förhållande till den totala brottsligheten rimlig påföljd. Detta gäller särskilt 
vid omfattande seriebrottslighet avseende brott av likartad karaktär, 
exempelvis en stor mängd stölder, post- eller kontokortsbedrägerier och 
hälerier som i princip satts i system. Här torde utrymmet för att begränsa det 
antal brott som beivras vara betydande.40 Även gällande narkotikabrott 
framhålls i motiven, att istället för att företa en fullständig utredning av 
varje ärende, är det ofta mera angeläget att genom att begränsa utredningen 
få resurserna att räcka till att fler brottshärvor utreds.41 Liknande 
ställningstaganden kan anläggas på andra former av omfattande och mera 
frekvent brottslighet, särskilt med betoning på de s.k. EKO-brotten. Det får 
dock inte bli så att mera komplicerade brottsliga förfaranden av 
processekonomiska skäl undgår utredning i en omfattning som systematiskt 
kommer att gynna särskilt förslagna gärningspersoner.42 Ett mer omfattande 
åtal än vad som krävs utifrån en ren påföljdsbedömning kan ibland vara 
erforderligt med hänsyn till att brottsligheten är förenad med någon särskild 
rättsverkan, såsom att stora penningmedel anträffats hos den som misstänkts 
för omfattande narkotikabrottslighet.  
 

                                                 
38 Prop. 1984/85:3, s. 31.  
39 RÅC 1 105:25f. 
40 RÅC 1 105:26f. 
41 Prop. 1984/85:3, s. 31. 
42 RÅC 1 105:27ff. 
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Även vid olikartad brottskonkurrens finns utrymme för en begränsning av 
åtalet till de delar av brottsligheten som är nödvändiga för att i stora drag 
belysa dess allmänna omfattning och olika sidor. Då påföljden för något 
eller några av brotten är klart grövre än de övriga, påverkas den 
gemensamma påföljden oftast i väldigt liten grad av den lindrigare 
brottsligheten, även om denna är omfattande.  Detta gäller exempelvis då 
grövre brott såsom grov misshandel, rån, grov stöld och liknande föreligger 
samtidigt som lindrigare brottslighet, men även då mera omfattande 
kriminalitet av ”normal karaktär” föreligger i förening med exempelvis ett 
betydande antal smärre trafikförseelser.43  
 
Det fjärde fallet avser den som behöver psykiatrisk vård eller som är 
funktionshindrad. Särskilda bestämmelser om åtalsunderlåtelse för 
ungdomar finns även i Lagen med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare,44 där det ges mycket vidsträckta möjligheter till 
åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare.45  
 
Beträffande innebörden av grundrekvisitet ”allmänt och enskilt intresse”, 
varierar vad som kan anses utgöra detta beroende på vilken grund för 
åtalsunderlåtelse som är aktuell. Vissa gemensamma riktlinjer finns dock. 
Vid bedömningen av om något allmänt intresse åsidosätts, kan man beakta 
brottets svårighetsgrad, principen om likhet inför lagen, tilltron till 
objektiviteten i rättsväsendet, att den misstänkte förut gjort sig skyldig till 
brott samt ett markerande av att en viss brottstyp inte tolereras av samhället 
eller är särskilt svårupptäckt eller svårutredd. Enskilda intressen som kan 
beaktas är exempelvis om målsäganden lidit ekonomisk skada till följd av 
brottet, om ett åtal sannolikt blir avgörande för att ett skadestånd eller annan 
ersättning ska kunna verkställas samt om brottet har inneburit en grov 
kränkning av målsäganden som därmed kan ha intresse i en fällande dom. I 
sammanhanget kan poängteras att allmänpreventiva skäl kan tala för åtal 
även vid lindrigare brott, om brottsligheten förekommer i stor omfattning.46  
 
Vid åtalsunderlåtelse kvarstår fortfarande presumtionen för åtal, men 
åklagaren ges en befogenhet att under vissa i lagen givna förutsättningar 
underlåta att åtala.47 Då åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse, innebär 
detta ett konstaterande från åklagarens sida att den misstänkte har begått ett 
visst brott, men att åtal ändå inte ska väckas. Ett beslut om åtalsunderlåtelse 
förutsätter därför i princip att utredningen är fullständig och skuldfrågan är 
klarlagd. Normalt krävs det i praktiken att den misstänkte har erkänt 
brottet.48  
 
Åklagarens möjlighet att meddela åtalsunderlåtelse har framförallt två 
bakomliggande syften.  För det första skall åtal undvikas i sådana fall där 

                                                 
43 RÅC 1 105:26f. 
44 Se 16 och 17 §§ Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.  
45 Prop. 1994/95: 23, s. 91.  
46 Prop. 1984/85:3, s. 22f. 
47 Prop. 1984/85:3, s. 17. 
48 RÅC 1 105:5. 



 19 

straffvärdet är begränsat eller omständigheterna i övrigt talar emot åtal eller 
att en process i domstol framstår som meningslös eller onödig. För det andra 
har reglerna ett processekonomiskt syfte, då åklagaren genom de olika 
möjligheterna till åtalsunderlåtelse ges möjlighet att prioritera mellan olika 
ärenden.49 I propositionen till 1985 års åtalsunderlåtelsereform betonades 
dock vikten av att vissa grundläggande principer iakttogs även då man 
tillämpade institutet för åtalsunderlåtelse. En vägledande synpunkt skulle 
vara att möjligheten till åtalsunderlåtelse inte får medföra att likartade fall 
bedöms olika. I linje med detta kunde således tilltron till rättsväsendets 
objektivitet i enskilda fall göra åtal påkallat.50   
 
 

2.2 Strafföreläggande 
Strafföreläggande utfärdas av åklagaren, till skillnad från en ordningsbot 
som istället handhas av polisen. Förfarandet är frivilligt för den misstänkte, 
som genom att underteckna en blankett i princip erkänner brottet och 
accepterar det straff åklagaren fastställt. Vid ett godkänt strafföreläggande 
väcker således åklagaren inget åtal och någon rättegång blir därför inte av.51 
För att ett strafföreläggande ska vara möjligt måste förutsättningar för 
allmänt åtal föreligga52 och påföljden kan avse böter alternativt villkorlig 
dom, avseende villkorlig dom måste det dock vara uppenbart att även rätten 
skulle döma till detta.53 Ett godkänt strafföreläggande har samma verkan 
som en lagakraftvunnen dom.54 Det bör i sammanhanget poängteras, att det 
faktum att den misstänkte kan avböja att skriva under strafföreläggandet och 
hålla fast vid sin rätt till prövning i domstol, har ansetts medföra att 
förfarandet är i enlighet med den rätt till domstolsförhandling som uppställs 
i art. 6 Europakonventionen.55  
 
Möjligheten till strafföreläggande har, utöver att bidra till en effektivare 
användning av resurserna, i förarbeten ansetts medföra en rad fördelar för 
den misstänkte. Denne kan själv ta ställning till om han eller hon anser att 
straffet står i rimlig proportion till gärningen, och förfarandet ger upphov till 
snabba avgöranden. Likaså får den misstänkte snabbt reda på den samlade 
straffrättsliga reaktionen på brottet. Av vikt ur legalitetssynpunkt är att 
straffnivån även vid användande av strafföreläggande anses kunna vara 
förutsebar, då ansvarspåståendet föreläggs enligt mall och straffets storlek 
normalt bedöms enligt rekommendationer från riksåklagaren eller 
vederbörlig överåklagare. Strafföreläggandet har ansetts medge en snabb 
och effektiv form för att fastställa straff i de fall den misstänkte erkänner 
gärningen, brottet inte är av allvarligare slag och påföljden kan anses säker. 
                                                 
49 SOU 1992:61, s 176. 
50 Prop. 1984/85:3, s. 22. 
51 SOU 1992:61, s. 191ff. 
52 48 kap. 5 § RB. 
53 48 kap. 4 § RB. 
54 SOU 1992:61, s. 191ff. 
55 Danelius, Hans, 2007, s. 208. 
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I förarbeten nämns dock att det likväl inte kan bortses från att det ur 
rättssäkerhetssynpunkt innebär vissa risker att målet inte prövas i domstol. 
Föreläggandet innehåller inslag som skulle kunna uppfattas som pressande 
för den misstänkte, denne vet t.ex. att vid vägran att godkänna föreläggandet 
blir han eller hon, oavsett skuld, skyldig att inställa sig vid domstol. 
Härutöver innebär användandet av strafförelägganden att skuldfrågan prövas 
av den myndighet som även ansvarat för utredningen av brottet. Detta 
förhållande har dock ansetts uppvägas av det faktum att åklagaren har att 
iaktta objektivitet i sin prövning och även se till omständigheter som talar 
till den misstänktes förmån.56  
 
 

2.3 Ett erkännandes rättsliga betydelse 
För en givande analys av de plea bargain-system som kommit att tillämpas i 
tysk och italiensk straffprocess, kan det vara angeläget att belysa skillnaden 
mellan ett erkännande och ett medgivande i svensk straffprocess. Då den 
tilltalade är medveten om att denne begått den åtalade gärningen samt att 
gärningen utgör ett brott, förekommer det att den tilltalade ”medger åtalet”. 
Denna processhandling innebär inte att den tilltalade har möjlighet att 
disponera över åtalet, utan rätten är skyldig att pröva om detta medgivande 
från den tilltalade är riktigt. Ur terminologisk synpunkt menar därför 
professor Per Olof Ekelöf, att det eventuellt vore mer adekvat att använda 
uttrycket att den tilltalade ”underkastar sig ansvar”. Enligt Ekelöf utgör ett 
godkännande av ett strafföreläggande ett medgivande av detsamma. Värt att 
notera är dock att det, efter godkännandet, inte sker någon kontroll av 
föreläggandets materiella riktighet.57   
 
Åklagarens ansvarsyrkande grundas på ett påstående om att den tilltalade 
har begått en brottslig gärning såsom angivits i gärningsbeskrivningen. Den 
tilltalade kan erkänna ett eller flera av de gärningsmoment som åklagaren 
gör gällande. Ett sådant erkännande är dock inte bindande för rätten, utan 
fungerar endast som ett bevisfaktum.58 I 35 kap. 3 § 2 st. RB stadgas att om 
det rör sig om annat än dispositiva tvistemål, ska rätten avgöra vilket 
bevisvärde ett erkännande ska tillerkännas. Bevisvärdet av den misstänktes 
erkännande är således i brottmål underkastat den fria bevisprövningen.59För 
att ligga till grund för ett avgörande ska ett erkännande vinna stöd i resten av 
utredningen.60 Processlagberedningen framhöll i motiven till 
rättegångsbalken att ett erkännande från den tilltalades sida inte har någon 
annan betydelse än andra upplysningskällor, och att domaren således ska 
pröva sanningshalten av erkännandet. Vid grova brott gör sig kravet på 
fullständig utredning starkt gällande och den tilltalades erkännande kan då 
inte ensamt läggas till grund för en fällande dom, utan ska styrkas av andra 
                                                 
56 Prop. 1994/95: 23, s. 97f. 
57 Ekelöf, Per Olof m.fl., Rättegång IV, 2009, s. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
58 Ekelöf, Per Olof m.fl., Rättegång IV, 2009, s. 74ff. 
59 SOU 1938:44, s 38. 
60 Idéskrift, 2006, s. 56. 
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omständigheter. Vid mindre grova brott menade dock 
processlagberedningen att ett erkännande torde kunna utgöra tillräcklig 
bevisning.61  
 
 

2.4 Strafflindring 
Det svenska påföljdssystemet bygger till stor del på principerna om 
proportionalitet och ekvivalens, där lika svåra brott ska erhålla lika stränga 
straff. Utgångspunkten vid påföljdsbestämningen är därmed brottets 
straffvärde, eller annorlunda uttryckt brottets svårhet. Ett påföljdssystem 
som enbart beaktade faktorer hänförliga till straffvärdet har dock ansetts 
riskera bli alltför fyrkantigt och i enskilda fall medföra oskäliga resultat. I 
linje med detta innehåller brottsbalken bestämmelser som anger att rätten 
vid påföljdsbestämningen även ska beakta vissa omständigheter som är 
hänförliga till gärningsmannens personliga förhållanden eller som har 
inträffat efter brottet. Dessa omständigheter brukar kallas billighetsskäl och 
återfinns i 29 kap 5 § BrB.62 Grundtanken bakom 29 kap. 5 § BrB är att om 
rätten vid påföljdsbestämningen skulle bortse från vissa omständigheter som 
inte kan påstås röra brottets straffvärde, skulle detta framstå som 
orättfärdigt. Syftet med bestämmelsen är således att ge uttryck för att det på 
ett brott ska följa en påföljd som ska bestämmas dels med beaktande av 
brottets svårhet (straffvärde), samt med beaktande av gärningsmannens 
personliga förhållanden och hur han eller hon har handlat efter brottet. 
Likaså var ett annat syfte med dessa s.k. billighetsskäl att uppnå en mer 
enhetlig praxis.63 Uppräkningen är i och för sig uttömmande, men den sista 
punkten är mer allmänt hållen och ger därmed möjlighet att ta hänsyn till 
olika faktorer som inte närmare blivit angivna av lagstiftaren. 
Omständigheterna som räknas upp i paragrafen verkar endast i mildrande 
riktning och bestämmelsen ska tillämpas med försiktighet så att den inte 
medför sociala orättvisor vid straffmätningen eller en oenhetlig praxis.64 De 
”billighetsskäl” som blir mest intressanta vid en diskussion kring plea 
bargaining i Sverige, är främst de som återfinns i 29 kap. 5 § 1 st. 2, 3 och 8 
p. BrB.  
 
 
 

2.4.1 Försök att förebygga, avhjälpa eller 
begränsa skadliga verkningar  

 

                                                 
61 SOU 1938:44, s. 380f. 
62 SOU 2012:34, s. 195. 
63 Prop. 1987/88:120, s.  47ff.§§ 
64 Prop. 1987/88:120, s. 89f. 
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I enlighet med 29 kap. 5 § 1 st. 2 p. ska rätten vid påföljdsbestämningen 
beakta om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga, avhjälpa eller 
begränsa skadliga verkningar av det aktuella brottet.  Gärningspersonens 
handlande ska normalt ha skett på eget initiativ, således ska bestämmelsen 
främst tillämpas då gärningsmannen handlat på angivet sätt utan vetskap om 
att han eller hon avslöjats. Agerandet skall kunna sägas peka på en i 
handling visad ånger. I förarbetena anges dock att det inte är uteslutet att i 
vissa fall tillämpa bestämmelsen även då gärningsmannen exempelvis 
kompenserar målsäganden efter avslöjandet.65 
 
I NJA 2008 s. 359 diskuterar HD om inte det faktum att de två tilltalade inte 
endast frivilligt angett sig för merparten av brotten utan också aktivt 
medverkat till utredningen av brotten samt till att stulet gods kunde 
återlämnas till de rätta ägarna borde kunna omfattas av punkten 2. I 
synnerhet en av ungdomarna hade även med betydande omsorg och 
personliga uppoffringar försökt att, bl.a. genom betalning av skadestånden, 
göra rätt för sig i förhållande till målsägandena. HD fann att det i och för sig 
kunde diskuteras i vilken utsträckning de aktuella omständigheterna 
egentligen kunde sägas omfattas av regleringen i punkten 2, då detta 
billighetsskäl inte direkt ansågs ta sikte på den omständigheten att en 
tilltalad aktivt medverkat till utredningen av det egna brottet. HD fann 
emellertid att i det förevarande fallet, denna medverkan inte framstod som 
ett självständigt moment utan snarare som ett led i de båda ungdomarnas 
ansträngningar att göra rätt för sig i förhållande till målsägandena. HD 
menade att det härtill ska läggas att medverkan till utredningen av den egna 
brottsligheten, i varje fall under vissa förhållanden, måste anses vara en 
sådan omständighet som kan beaktas enligt punkten 8 i samma paragraf.66 
 
 

2.4.2 Frivillig angivelse 
För att 29 kap. 5 § 1 st. 3 p. ska bli aktuell, krävs att den tilltalade frivilligt 
angett sig, vilket även inkluderar de fall då den misstänkte självmant 
berättar om ytterligare brott begångna av denne, men som polisen ännu inte 
misstänker personen för. Själva angivelsen av den egna personen är det 
avgörande momentet, vilket medför att en misstänkt som erkänner och/eller 
underlättar polisens utredningsarbete efter det att han eller hon blivit 
upptäckt, inte har att räkna med straffnedsättning enligt denna punkt.67 
Varken Fängelsekommittén eller departementschefen utvecklade vid 
införandet av denna strafflindringsgrund, varför detsamma inte skulle gälla 
den som underlättade polisens arbete eller erkände efter att han eller hon 
blivit avslöjad.68  
 

                                                 
65 Prop. 1987/88:120, s.  91. 
66 NJA 2008 s. 359. 
67 Prop. 1987/88:120, s. 92. 
68 Prop. 2005:117, s. 81 med hänvisning till SOU 1986:14, s. 452. 
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I NJA 1999 s. 561 ansåg HD att det vid påföljdsbedömningen måste 
tilläggas en inte oväsentlig vikt att en för mened tilltalad person, själv varit 
den som tog kontakt med polisen och berättat att hon lämnat felaktiga 
uppgifter under den rättegång som tidigare ägt rum. I det tidigare nämnda 
rättsfallet NJA 2008 s. 359 hade de två ungdomarna som dömdes för en 
serie tillgreppsbrott, frivilligt angett sig för merparten av dessa. Enligt HD 
var det uppenbart att det inte endast fanns anledning att beakta dessa 
frivilliga angivelser vid en eventuell straffmätning, utan att dessa också 
måste anses konstituera ett inte oväsentligt skäl för en lindrigare påföljd än 
fängelse.   
 
 

2.4.3 Andra likvärdiga omständigheter  
I enlighet med 29 kap. 5 § 1 st. 8 p. kan domstolen även beakta andra 
omständigheter än de som uttryckligen räknas upp i paragrafen. Enligt 
motiven ska även de omständigheter som omfattas av denna punkt vara 
hänförliga till gärningspersonens personliga situation eller ha inträffat efter 
brottet, samt i princip vara likvärdiga med och väga lika tungt som de 
omständigheter som nämns i de övriga sju punkterna.69 Det synes som att 
denna punkt i praxis har använts för att beakta en gärningsperson som sedan 
han eller hon redan blivit avslöjad, biträtt utredningen av sitt eget brott.70 I 
ett fall som avsåg narkotikabrott begånget genom transport av narkotika vid 
ett flertal tillfällen71, ansåg HD att viss hänsyn vid påföljdsbestämningen 
skulle tillmätas den omständigheten att den tilltalade själv lämnat uppgifter 
om flera av de transporter vilka omfattades av åtalet. Uppgifterna förefaller 
ha lämnats efter det att misstankarna mot gärningsmannen hade uppstått.72 
Den tilltalade dömdes till maxstraffet för grovt narkotikabrott, dvs. tio års 
fängelse, men domstolen avstod från att använda bestämmelsen i 26 kap. 2 § 
BrB om högre straff vid brottspluralitet. BRU ansåg att detta fall talar för att 
det enligt gällande praxis inte är uteslutet att i vissa lägen beakta att den 
tilltalade underlättat utredningen av det egna brottet, trots att detta sker efter 
att misstanken uppstått.73  
 
I NJA 2009 s. 599 ansågs en frivillig angivelse i sig motivera en avsevärd 
reducering av straffet. I det aktuella fallet blev det slutgiltiga straffet tre års 
fängelse, för en sammanlagd brottslighet där straffvärdet egentligen ansågs 
motsvara sju års fängelse. Dock beaktades även, med stöd av punkten åtta, 
att den tilltalade under överskådlig tid skulle komma att leva under hot om 
allvarliga repressalier som påtagligt skulle inskränka dennes möjligheter att 
leva ett normalt liv, något som hade ett klart samband med att han lämnat 
uppgifter om sina medbrottslingar. HD ansåg att det skulle vara obilligt om 
dessa allvarliga följder inte tillgodoräknades den tilltalade, och ansåg 

                                                 
69 Prop. 1987/88:120, s.  96. 
70 SOU 2005:117, s. 69f. 
71 NJA 1991 s. 255. 
72 SOU 2005:117, s. 70 samt NJA 2009 s. 599. 
73 SOU 2005:117, s. 70. 
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därmed att det förelåg en sådan undantagssituation som utgör skäl till 
lindrigare straff enligt 29 kap. 5 § 1 st. 8 p. BrB. I fallet uttalade HD, att en 
tillämpning som innebär att strafflindring motiveras enbart med hänvisning 
till samhällets intresse av att brott utreds, inte är förenlig med den nuvarande 
regleringen. Se även NJA 2008 s. 359 som redogjordes för i avsnitt 2.4.1., 
där HD uttalade att en medverkan till utredningen av den egna brottsligheten 
i varje fall under vissa förhållanden måste anses vara en sådan omständighet 
som kan beaktas enligt punkten 8. 
 

2.4.4 29 kap. 5 § och plea bargain 
De rättsfall som ovan nämnts, där bl.a. den tilltalades utredningsmedverkan 
med varierande motiveringar synes ha resulterat i strafflindring, ska inte 
sammanblandas med plea bargaining i form av påföljdsförhandlingar. I 
rättsfallen har det inte skett någon uppgörelse mellan den tilltalade och 
åklagaren/domstolen, utan det är först i domstolens påföljdsbestämning som 
den tilltalades medverkan till den egna brottsutredningen, om än något 
indirekt, synes ha resulterat i strafflindring. Frågan om 
utredningsmedverkan som grund för strafflindring har således avgjorts av 
domstolen. Även detta har dock ansetts något kontroversiellt, då det enligt 
den nuvarande lydelsen av 29 kap. 5 § inte finns något utrymme att ta 
hänsyn till om den tilltalade medverkat till utredningen av ett brott som han 
eller hon redan är misstänkt för.74 I NJA 2009 s. 599 tillade referenten Anna 
Skarhed, att de rättsfall som ovan redogjorts för i 3.4 synes peka på, att det i 
det enskilda fallet kan vara svårt att precisera om en viss omständighet ska 
hänföras till en viss punkt i 29 kap. 5 § 1 st. och att det framstår som 
tämligen osäkert om den tilltalades medverkan till den egna 
brottsutredningen i de berörda rättsfallen har tillmätts någon självständig 
betydelse. Referenten menade att i de fall där den tilltalade frivilligt angett 
sig, synes domstolen ha räknat den tilltalades utredningsmedverkan som en 
del i den frivilliga angivelsen. Då punkten två använts för att motivera 
strafflindring, synes detta ha sin grund i att den tilltalades agerande bidragit 
till att gottgöra skadliga verkningar av brottet, då någon annan motivering 
eller tillämpning som tidigare nämnts synes stå i direkt strid med 
förarbetena.75  
 
Enligt BRU kan det faktum att det redan torde finnas ett visst, om än 
begränsat, utrymme att beakta den misstänktes medverkan till den egna 
brottsutredningen då han eller hon redan är misstänkt, tyda på att det inte är 
helt främmande för svensk rätt att beakta den tilltalades medverkan vid 
påföljdsvalet och straffmätningen.76 Likaså hänvisade utredningen till att en 
sådan möjlighet redan existerade i flera av de övriga nordiska länderna. I 
linje med detta föreslog BRU i sitt betänkande att 29 kap. 5 § 1 st. 3 p. 
utvidgades, så att billighetsskäl även skulle kunna föreligga då den tilltalade 
lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av det egna 
                                                 
74 SOU 2005:117, s. 261f. 
75 NJA 2009 s. 599. 
76 SOU 2005:117, s. 14f. 
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brottet.77 Syftet med förslaget var att skapa incitament för den misstänkte att 
medverka i utredningen av det egna brottet.78  Utredningen menade att det 
fanns starka skäl att, genom att skapa incitament för den misstänkte att 
medverka till utredningen av den egna brottsligheten, öka effektiviteten i 
brottsutredningarna. Som exempel på sådana effektivitetsskäl angavs att 
lagföring kunde påskyndas och att resurser på så sätt kunde frigöras till 
utredning av annan brottslighet. Detta i sin tur gynnade enskilda som 
berördes och bidrog till att upprätthålla respekten och tilltron till 
rättsväsendet och straffsystemet.79 
 
Det ovan nämnda förslaget har inte lett till lagstiftning, men det kan i 
sammanhanget nämnas att även Påföljdsutredningen80 fick i uppdrag att 
analysera och vid behov föreslå ändringar av bestämmelserna som rör de 
s.k. billighetsskälen, detta bl.a. avseende innehåll och betydelse vid 
påföljdsvalet och straffmätningen.81  
 
 
 
 

                                                 
77 SOU 2005:117, s. 79ff. 
78 SOU 2005:117, s. 86. 
79 SOU 2005:117, s. 79. 
80 Dir. 2009:60, s. 11. Se som tidigare nämnts Påföljdsutredningens förslag i SOU 2012:34, 
s. 59f. 
81 Nilsson, Thomas, 2010, s. 478f. 
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3 En internationell utblick 
 

3.1 Tyskland – a ”land without plea 
bargaining”? 

För lite mer än 30 år sedan, benämnde den amerikanske komparatisten John 
Langbein Tyskland för ”land without plea bargaining”.82 Detta hade han då 
goda skäl för, inte minst då något samspel mellan domstolen, försvararna 
och åklagarna i princip inte förekom utanför förhandlingssalen. Tilläggas 
bör även att de grundläggande principerna i tysk straffprocess verkade stå i 
direkt motsättning till ett processuellt förfarande som plea bargaining, 
principer som än idag genomsyrar den tyska straffprocessen. När åklagaren 
inkommit med ett åtal är domstolen, i enlighet med den inkvisitoriska 
principen83 som återfinns i 1877 års Strafprozessordnung84, skyldig att vid 
huvudförhandlingen företa en fullständig utredning av de relevanta 
omständigheterna i fallet. Den tilltalade har ingen skyldighet att uttala sig i 
domstolen, men ges möjlighet att göra så. Även om den tilltalade redan 
under det tidiga skedet av rättegången erkänner de anklagelser som läggs 
honom eller henne till last, är domstolen likväl skyldig att utreda den s.k. 
materiella sanningen.85 Domstolen ansvarar ex officio för att all bevisning 
som är nödvändig för att utreda den materiella sanningen tas upp under 
rättegången.86 Följaktligen kan domstolen även i de fall där den tilltalade 
har erkänt, bli tvungen att kalla vittnen och ta upp andra bevis för att reda ut 
i vilken utsträckning den tilltalade på ett korrekt och fullständigt sätt 
återgivit det faktiska händelseförloppet. Domstolens prövning kan inte gå 
utöver åklagarens gärningsbeskrivning, men domstolen kan konstatera att 
gärningen är att hänföra under ett annat lagrum än det som åberopats av 
åklagaren.87  
 
I den juridiska doktrinen har komparatister pekat på att en rättsordning som 
Tyskland, där inkvisitoriska ideal och principer sedan länge har genomsyrat 
rättsprocessen, torde utgöra en tämligen ”fientlig” miljö för ett processuellt 
förfarande som plea bargaining. Detta till trots, började domare, åklagare 
och försvarsadvokater i 1970-talets Tyskland att förhandla med varandra 
och ingå uppgörelser av vitt skilda slag i enskilda mål. Förhandlingarna 
skedde ofta informellt innan rättegången, alternativt under själva 
huvudförhandlingen.88 Detta skedde så att säga ”i det tysta” fram till år 
1982, då en försvarsadvokat publicerade en artikel som belyste hur dessa 
                                                 
82 Langbein, John H, 1979. 
83 Tyska: Amtsermittlungsgrundsatz 
84 Sedermera StPO. 
85 Weigend, Thomas, 2008, s. 43. 
86 Sektion 244 II StPO. 
87 Weigend, Thomas, 2008, s. 44. 
88 Langer Maximo, 2004, s. 20. 
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förhandlingar och uppgörelser blivit ett frekvent inslag i den tyska 
straffprocessen. Publiceringen gav upphov till en livlig debatt, då kritiker 
menade att förfarandet i princip stod i strid med grunderna i tysk 
straffprocess. Många tunga namn inom den juridiska doktrinen har under 
åren kritiserat och motsatt sig förfarandet. De tyska appellationsdomstolarna 
har icke desto mindre godtagit att dessa förhandlingar och uppgörelser sker 
mellan rättens aktörer och har istället verkat för en partiell reglering av 
förfarandet samt lyft fram de rättssäkerhetsaspekter och rättigheter för den 
tilltalade som likväl måste upprätthållas även vid uppgörelser av dessa 
slag.89  
 
Något uttryckligt lagstöd för de ingångna uppgörelserna har emellertid 
saknats i tysk rätt.90 I ett avgörande i Bundesgerichtshof91 från år 2005, där 
Grosser Strafsenat92 slutligen bekräftade legaliteten av uppgörelser i 
straffprocessen, vädjade domstolen till den tyska lagstiftaren att det nu var 
hög tid att agera och ta fram en lag som reglerade förfarandet och på så vis 
få ett slut på den osäkerhet som rått.93 Enligt tysk tradition och 
konstitutionell rätt är domstolarnas uppgift endast att tolka rätten, inte att 
skapa ny rätt. Fundamentala rättsområden, såsom brottmålsrättegångens 
genomförande, ska enligt tysk rätt inte överlämnas åt den dömande makten, 
utan ska i slutändan bestämmas av lagstiftaren.94 Denna vädjan från 
Bundesgerichtshof resulterade i ett antal initiativ från lagstiftande organ 
samt tyska advokatföreningar,95 vilket slutligen ledde fram till att det tyska 
parlamentet i maj år 2009 antog Gesetz zur Regelung der Verständigung im 
Strafverfahren, som fritt översatt till svenska blir ”lagen om uppgörelser i 
straffprocessen”.96 Trots hård kritik inom framförallt den juridiska 
doktrinen ökar användningen av Verständigungen97, i synnerhet med fokus 
på att snabba på rättsprocessen.98  
 

3.1.1 Lagen om uppgörelser i straffprocessen 
Genom ”lagen om uppgörelser i straffprocessen” infördes sektion 257c i 
Strafprozessordnung, som utgör den huvudsakliga bestämmelsen som 
reglerar dessa uppgörelser mellan rättens aktörer. I enlighet med denna 
bestämmelse får domstolen, i lämpliga fall, nå en uppgörelse med parterna 
                                                 
89 Weigend, Thomas, 2008, s. 49ff. 
90 Jfr Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren från 29 juli 2009. 
91 Bundesgerichtshof är den högsta instansen i mål av straff- och civilrättslig karaktär. 
92 Bundesgerichtshof är uppdelad i fem olika kammare som dömer i de brottmål som når 
domstolen.  När två kammare visar sig vara oense i en rättsfråga ska spörsmålet istället 
hänskjutas till Grosser Strafsenat vars utslag blir bindande. Grosser Strafsenat består av 
elva domare från de fem olika kamrarna.   
93 Weigend, Thomas, 2008, s. 53 med hänvisning till Bundesgerichtshof, dom från 3 mars 
2005, 50 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen 40. 
94 Weigend, Thomas, 2008, s. 53f. 
95 Weigend, Thomas, 2008, s. 54ff. 
96 Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren från 29 juli 2009. Lagen 
trädde i kraft 4 augusti 2009. 
97 Kan översättas till ”överenskommelser”. 
98 Francoise Tulkens, 2006, s. 663f. 
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om processens fortsatta utveckling samt utgången i målet. Domstolens 
skyldighet att i enlighet med sektion 244 II StPO utreda omständigheterna i 
fallet får emellertid inte påverkas. 
Föremålet för uppgörelserna får endast utgöras av de juridiska konsekvenser 
som kan omfattas av domen och associerade beslut, andra processuella 
åtgärder som hänför sig till den aktuella rättsprocessen samt parternas 
fortsatta agerande under målets behandling. Ett erkännande från den 
tilltalades sida ska utgöra en integrerad del av alla uppgörelser som 
förhandlas fram. Själva skuldfrågan samt den tilltalades rätt att överklaga 
domen, får emellertid inte regleras genom uppgörelser.99 För att domstolen 
ska anses ha fullgjort sin skyldighet att utreda omständigheterna i fallet 
måste domstolen vara övertygad om att den uppgörelse som förhandlats 
fram motsvarar den materiella sanningen. Om domstolen är tveksam till om 
så är fallet, är domstolen skyldig att granska uppgörelsens riktighet.100  
 
Domstolen ska meddela parterna vilket innehåll den tilltänka uppgörelsen 
skulle kunna ha och kan även, efter en bedömning av samtliga 
omständigheter i fallet samt allmänna påföljdsöverväganden, ange ett 
påföljdsutrymme som domstolen förbinder sig att hålla sig inom vid 
påföljdsbestämningen, förutsatt att parterna accepterar uppgörelsen.101 
Domstolen måste således beakta de regler som finns gällande 
påföljdsbestämning och får inte sätta ett oproportionerligt högt eller lågt 
påföljdsutrymme. Parterna ska ges möjlighet att yttra sig över förslaget och 
på så vis sker förhandlingar mellan aktörerna i processen. I enlighet med 
sektion 257c III StPO blir uppgörelsen bindande om åklagaren och den 
tilltalade godkänner domstolens förslag. I sektion 35a StPO föreskrivs även 
en rätt för den tilltalade att överklaga en dom som föregåtts av en 
uppgörelse, något den tilltalade även måste upplysas om.  
 
Lagtexten ger lätt sken av att det endast är domstolen som har rätt att initiera 
dessa förhandlingar och komma med förslag till uppgörelser. Så är dock inte 
fallet, både åklagaren och försvaret har rätt att initiera förhandlingar för att 
åstadkomma en uppgörelse.102 Samtliga rättens aktörer behöver emellertid 
inte delta i förhandlingarna, så i praktiken sluts ofta eventuella uppgörelser 
mellan domstolen och försvaret. Samtliga aktörer måste emellertid 
informeras om eventuella uppgörelser vid huvudförhandlingen.103 Då 
förhandlingarna äger rum innan rättegången, leds dessa oftast av rättens 
ordförande.104   
 
Förhandlingarna och de uppgörelser som sluts varierar både till form och till 
innehåll. Vanligt är dock att den tilltalade under förberedelserna inför 
rättegången eller under själva förhandlingen erbjuder sig att erkänna brottet. 
I utbyte mot detta garanterar domstolen att det utdömda straffet inte kommer 

                                                 
99 Sektion 257c II StPO. 
100 Langer Maximo, 2004, s. 22. 
101 Sektion 257c III StPO. 
102 Frommann, Maike, 2009, s. 203. 
103 Langer Maximo, 2004, s. 20. 
104 Weigend, Thomas, 2008, s. 45. 



 29 

att överstiga en viss nivå alternativt att åklagaren går med på att lägga ner 
vissa åtalspunkter.105 Eftersom påföljdsfrågan vid denna plea bargain-
variant inte behandlas indirekt genom åklagarens stämningsansökan eller 
straffrekommendationer, utan avhandlas direkt med domaren, utgör 
domstolen (i praktiken rättens ordförande) och försvaret de verkliga 
förhandlingsparterna i det tyska rättssystemet. Åklagaren intar ibland en 
aktiv roll i förhandlingarna, t.ex. genom att erbjuda att inte väcka åtal för ett 
orelaterat brott som den tilltalade också misstänks ha begått. Oftast intar 
åklagaren emellertid rollen som en slags representant för allmänhetens 
intresse i att de tilltalade erhåller adekvata påföljder och fungerar därmed 
som ett kontrollerande organ.106 Då uppgörelser sluts i den tyska 
brottmålsprocessen, förekommer inget guilty plea som i amerikansk plea 
bargaining, där erkännandet ensamt kan ligga till grund för en fällande dom. 
I fokus står istället den tilltalades erkännande och dess verkan som ett bevis 
av många. Då den tilltalade genom sitt erkännande anses underlätta 
åklagarens bevisbörda för de omständigheter erkännandet berör, förkortar 
förfarandet ofta brottmålsprocessen och framförallt rättegången, men 
ersätter inte på något sätt huvudförhandlingen fullt ut.107 
 
Eftersom domstolarna i Tyskland inte är bundna av de rubriceringar av 
gärningarna som åklagaren gjort i stämningsansökan, samt då domstolarna 
besitter den exklusiva rätten att döma ut en lämplig påföljd, skulle charge 
bargaining i form av uppgörelser med åklagaren om åtal för ett mindre 
allvarligt brott, inte fylla någon direkt funktion i den tyska 
brottmålsprocessen. Det är de tyska domstolarna som den tilltalade och hans 
försvarare måste övertyga för att uppnå det önskade resultatet.108 
 
  

3.1.2 Om uppgörelsen fallerar 
I exceptionella fall har domstolen rätt att dra sig ur en uppgörelse, trots att 
samtliga parter godkänt densamma. Enligt sektion 257c IV StPO är 
domstolen inte längre bunden av en uppgörelse om rättsliga eller faktiska 
omständigheter har förbisetts eller tillkommit och domstolen, med 
hänvisning till den tilltalades skuld i saken eller brottets svårhet, därmed 
anser att det överenskomna påföljdsutrymmet inte längre är lämpligt. 
Detsamma ska gälla i de fall då den tilltalade, under det processuella 
förfarande som följer, inte uppfyller de förväntningar som domstolen haft då 
den gick med på uppgörelsen. Den tilltalade ska informeras om de ovan 
nämnda förutsättningarna som ger domstolen rätt att avvika från 
uppgörelsen samt konsekvenser av detta. Den tilltalades tidigare erkännande 
blir i dessa fall ogiltigt och viktigt att poängtera är att det ej får användas 
emot honom eller henne under den fortsatta processen. Om domstolen väljer 

                                                 
105 Langer Maximo, 2004, s. 20. 
106 Weigend, Thomas, 2008, s. 45. 
107 Langer Maximo, 2004, s. 20.  
108 Weigend, Thomas, 2008, s. 45. 
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att avvika från uppgörelsen ska den tilltalade informeras om detta utan 
dröjsmål.109  
 

3.1.3 Upphovet till Verständigungen i den tyska 
straffprocessen 

 
Tänkbara orsaker till varför förhandlingar och uppgörelser mellan domare, 
åklagare och försvarare egentligen har utvecklats i Tyskland verkar flitigt ha 
förts fram i den juridiska doktrinen och någon konsensus mellan juridiska 
forskare och praktiker verkar vara svår att finna. Då dessa förhandlingar och 
uppgörelser uppstått och utvecklats långt innan de slutligen reglerades i lag, 
är det svårt att sätta sig in i vilken funktion förfarandet var avsett att fylla 
och varför det har ansetts nödvändigt i den tyska straffprocessen.  
 
Den ständiga ökningen av antalet brottmål, som i sin tur ledde till 
överbelastning i domstolarna, verkar ha varit en bidragande orsak till varför 
detta plea bargain-institut kom att utvecklas och så småningom vinna 
acceptans, åtminstone bland praktiker.110 Likaså kan framväxten av denna 
tyska plea bargain-variant ses som en reaktion på de svårigheter som det 
tyska rättssystemet ställdes inför i form av framförallt ekonomisk 
brottslighet, narkotikabrottslighet och miljöbrott som blev alltmer komplexa 
och tidskrävande att utreda.111 1877 års Strafprozessordnung var inte 
konstruerad eller anpassad efter den enorma mängd bevis som idag måste 
tas upp vid huvudförhandlingen i svårutredd brottslighet, inte minst då 
brottsligheten haft en internationell karaktär.112 De kostnader som detta 
medförde i form av långa rättegångar, fungerade då som ett incitament för 
rättens aktörer att komma överens om parternas fortsatta agerande under 
processen, samt att försöka finna en lämplig påföljd som båda sidor kunde 
acceptera.113 Då Grosser Strafsenat år 2005 bekräftade legaliteten av 
Verständigungen i brottmålsprocessen, menade domstolen att dessa 
uppgörelser var ett nödvändigt inslag i tysk straffprocess, då det inte längre 
fanns resurser till att i varje enskilt fall genomföra en ordinarie rättegång 
och att vissa avsteg från den straffprocessuella modell som utformades 
under 1800-talet därmed måste godtas.114  
 
 

                                                 
109 Sektion 257c V StPO. 
110 Langer Maximo, 2004, s. 23. 
111 Langer Maximo, 2004, s. 20. 
112 Weigend, Thomas, 2008, s. 51. 
113 Langer Maximo, 2004, s. 20ff. 
114 Weigend, Thomas, 2008, s. 50. 
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3.1.4 Ett axplock av kritik 
P.g.a. domstolens aktiva roll i förhandlingarna, behöver parterna inte gissa 
sig till resultatet av deras handlingar.115 Den tyska plea bargain-varianten är 
unik i förhållande till bl.a. amerikansk plea bargaining, då ”lagen om 
uppgörelser i straffprocessen” ger domstolen en aktiv roll i 
förhandlingarna.116 Men om förhandlingarna inte ger resultat, ska sedan 
samma domstol avgöra skuldfrågan i målet och eventuellt döma ut en 
lämplig påföljd.117 Kritik har riktats mot lagens utformning och det har 
gjorts gällande att den nuvarande utformningen riskerar att äventyra 
domarens neutralitet och opartiskhet.118  En annan del av den kritik som har 
förts fram, har gällt de prekära följder som kan tänkas uppstå för den 
tilltalade om domstolen upphäver en uppgörelse i enlighet med sektion 257c 
IV. Även om ett tidigare erkännande från den tilltalade vid en uppriven 
uppgörelse inte längre får beaktas av domstolen, erbjuder lagen ingen 
lösning på det faktum att den enskilde domaren mycket väl kan tänkas 
påverkas av det tidigare erkännande, antingen medvetet eller omedvetet, vid 
bedömning av både skuldfrågan och en eventuell påföljdsbestämning.119  
 
 

3.2 Italien – De ackusatoriska reformernas 
intåg  

 
Den italienska varianten av plea bargaining har, i jämförelse med det tyska 
förfarandet vid uppgörelser i straffprocessen, utformats betydligt mer efter 
amerikansk förebild. År 1989 antogs i Italien en ny kodifiering på 
straffprocessrättens område, som då ersatte kodifieringen från Mussolinis 
regim. Denna nya kodifiering skedde till stor del med amerikansk 
straffprocessrätt som förebild och innehöll en rad ackusatoriska reformer. 
Inom ramen för dessa reformer introducerades nya konsensusbaserade 
inslag i det italienska brottmålsförfarandet som bl.a. syftade till att förenkla 
och modernisera rättsprocessen. Dessa nya inslag ansågs motiverade av 
framförallt effektivitetsskäl. Ett sådant konsensusbaserat förfarande utgör 
den plea bargain-variant som återfinns i den italienska straffprocessen.120 
Förfarandet går under namnet applicazione della pena su richiesta delle 
parti121, vilket kan översättas till ”på begäran av parterna, hemställan om 
viss påföljd”. Denna plea bargain-variant hade existerat i italienska 
brottmålsprocesser sedan 1981, men fick i och med reformerna ta plats i den 

                                                 
115 Weigend, Thomas, 2008, s. 45. 
116 Langer Maximo, 2004, s. 21f. 
117 Weigend, Thomas, 2008, s. 47. 
118 Frommann, Maike, 2009, s. 205. 
119 Frommann, Maike, 2009, s. 209f. 
120 Langer Maximo, 2004, s. 24f. 
121 Artikel 444-448 Codice di procedura penale. 



 32 

nya kodifieringen.122 Inom den italienska advokatkåren brukar förfarandet 
kort kallas patteggiamento, som betyder just förhandla.123 Syftet med 
patteggiamento har framförallt varit att undvika det ordinarie och mer 
tidskrävande rättegångsförfarandet, genom att göra det möjligt att meddela 
dom i ett tidigare skede.124 Att snabba på brottmålsprocessen är av särskild 
betydelse i Italien, då landet har enorma eftersläpningar och väntetider i 
domstolarna och åtskilliga gånger blivit fällda i Europadomstolen för att ha 
brutit mot art. 6:1 om den misstänktes rätt till rättegång inom skälig tid.125 
Europadomstolen har även riktat särskild uppmärksamhet mot de utdragna 
rättegångar som är frekventa i landet, där domstolen så sent som 1999 i fyra 
avgöranden126 framhöll att det inte rörde sig om enstaka fall av långsamma 
rättsprocesser, utan att det istället gällde funktionella fel i den italienska 
rättsskipningen, där italiensk praxis var oförenlig med 
Europakonventionen.127 

 

3.2.1 Patteggiamento 
Patteggiamento ger åklagaren och försvaret möjlighet att under 
förundersökningen, vid det förberedande sammanträdet eller i vart fall innan 
den ordinarie rättegången hinner börja, förhandla och komma överens om en 
lämplig påföljd, som de sedan hemställer att domstolen dömer ut.128 Genom 
en sådan uppgörelse kan den ”normala” påföljden reduceras med upp till en 
tredjedel. Patteggiamento kan dock endast tillämpas när påföljden, efter 
reducering, inte överstiger fem års fängelse.129  
 
Hemställan om den reducerade påföljden framställs ofta i samband med det 
förberedande sammanträdet i brottmålsprocessen. Den domare som dömer i 
denna typ av förberedande sammanträden kan vägra godkänna parternas 
överenskommelse, om denne anser att den rättsliga bedömningen av 
omständigheterna i fallet och/eller tillämpningen av fakta i målet är 
felaktiga, den rättsliga benämningen av gärningarna är felaktig, den version 
av händelseförloppet som parterna har enats om inte stämmer, den påföljd 
som parterna begärt inte står i proportion till det begångna brottet eller om 
gärningen har hänförts under ett brott som inte är tillräckligt allvarligt.130  
Värt att poängtera är dock att domstolen, även då parterna i enlighet med 
patteggiamento förhandlat och kommit överens om en påföljd som båda 
sidor är villiga att acceptera, fortfarande är skyldig att bedöma om den 
tilltalades skuld i saken kan anses bevisad. Den italienska 

                                                 
122 Tulkens, Francoise, 2006, s. 669. 
123 Marafioti, Luca, 2008, s. 89. 
124 Perrodet, Antoinette, 2006, s. 372. 
125 Tulkens, Francoise, 2006, s. 668f. 
126 Se Bottazzi mot Italien, A.P. mot Italien, Di Mauro mot Italien och Ferrari mot Italien. 
127 Danelius, Hans, 2007, s. 268. 
128 Marafioti, Luca, 2008, s. 89. 
129 Langer Maximo, 2004, s. 25. 
130 Perrodet, Antoinette, 2006, s. 372. 
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författningsdomstolen har slagit fast att rätten, innan den godkänner en 
uppgörelse, är skyldig att bedöma om skuldfrågan verkligen blivit klarlagd. 
Författningsdomstolen poängterade dock även att domstolens skyldighet att 
utreda skuldfrågan begränsades något vid patteggiamento, och att detta fick 
anses ligga i sakens natur då ett förenklat förfarande tillämpades.131  
 
Om domstolen emellertid kommer fram till att den tilltalade är skyldig och 
accepterar uppgörelsen som legitim, är domstolen bunden av den påföljd 
som parterna enats om.132 I patteggiamento får domstolen inte delta i själva 
förhandlingarna, utan det är först då åklagaren och den tilltalade med dess 
försvarare nått en uppgörelse som domstolen går in och prövar uppgörelsens 
riktighet.133 
 
  

3.2.2 Med eller utan åklagarens godkännande 
Om åklagaren vägrar att gå med på någon uppgörelse med den tilltalade och 
dennes försvarare, kan den tilltalade istället vända sig till domstolen. 
Åklagaren blir då skyldig att inför domstolen uppge sina skäl till varför 
denne nekar den tilltalade någon uppgörelse.134 Artikel 444 och 446 Codice 
di procedura penale ger nämligen den tilltalade en andra chans att få igenom 
en straffreduktion. I enlighet med dessa artiklar skall domstolen, om denne i 
slutskedet av rättegången finner att åklagaren inte haft relevanta skäl att 
neka den tilltalade en straffreduktion och den tilltalades förslag till 
uppgörelse varit legitimt, döma ut den reducerade påföljd som den tilltalade 
ursprungligen föreslagit. 
 
Då ett bakomliggande syfte med de reformer som skett i den italienska 
kodifieringen varit att göra reducerade straff tillgängliga för samtliga 
tilltalade som önskar en uppgörelse och som uppfyller de övriga kriterierna, 
ska dessa uppgörelser kunna ske oavsett om åklagaren samtycker eller ej. 
Detta upplägg har ansetts utgöra en markering av principen om en enhetlig 
rättstillämpning, där lika fall ska behandlas lika. Inom viss juridisk doktrin 
har upplägget även ansetts spegla den misstro gentemot en diskretionär 
åtalsplikt som traditionellt förekommer i många civil law länder.135  
 
Om domstolen i slutskedet av rättegången väljer att döma ut den 
straffreduktion som åklagaren tidigare vägrat, har åklagaren rätt att begära 
en överprövning av domstolens beslut. En dom som domstolen meddelat i 

                                                 
131 Frommann, Maike, 2009, s. 213f. med hänvisning till Corte Costituzionale dom från 6 
juni 1991, Nr 251.  
132 Perrodet, Antoinette, 2006, s. 372. 
133 Langer Maximo, 2004, s. 26. 
134 Langer Maximo, 2004, s. 26. 
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enlighet med en uppgörelse mellan parterna i processen, kan i annat fall inte 
överklagas, vare sig av åklagaren eller av den tilltalade.136 
 
 

3.2.3  Med eller utan ett erkännande 
I likhet med tyska Verständigungen, förekommer i patteggiamento inget 
guilty plea som ensamt kan ligga till grund för en fällande dom. För att 
patteggiamento ska få tillämpas krävs egentligen inte heller något 
erkännande från den tilltalades sida. Genom att parterna hemställer att 
domaren ska döma ut en viss överenskommen påföljd, avsäger sig 
visserligen den tilltalade sin rätt att få saken prövad i en ordinarie rättegång 
och ger, i utbyte mot straffreduceringen, upp sin rätt att bestrida 
anklagelserna och överklaga domslutet. På så vis kan man med fog påstå att 
den tilltalade, om ej uttryckligen men möjligtvis implicit, erkänner brottet. 
Om domaren, efter att ha granskat det material som denne erhåller innan han 
eller hon godkänner en uppgörelse mellan åklagaren och försvaret, kommer 
till den slutsatsen att bevisen inte räcker till en fällande dom, kan domaren 
som tidigare nämnts även i detta skede frikänna den tilltalade.137 Likaså är 
förfarandet utformat som så, att om domaren vägrar godkänna parternas 
uppgörelse och en ordinarie rättegång istället ska äga rum, får den tilltalades 
hemställan till domaren inte ses som ett erkännande från dennes sida.138 Att 
patteggiamento erhållit en sådan utformning bottnar till stor del i 
rättssäkerhetsaspekter. Lagstiftaren har ansett att ett system där ett 
erkännande från den tilltalade utgör en förutsättning för en uppgörelse skulle 
kunna urholka den oskuldspresumtion som enligt den italienska 
konstitutionen ska gälla för alla misstänkta.139  
 
 

3.2.4 Begränsningar i förfarandet 
Till skillnad från tyskarnas Verständigungen, infördes patteggiamento 
genom lag och hade dessutom påtaglig politisk uppbackning.140 Trots detta 
utgångsläge, var den italienska lagstiftaren något kluven inför möjligheten 
att tillåta förhandlingar mellan åklagaren och försvaret. Denna ambivalens 
hos lagstiftaren bottnade till viss del i de rättssäkerhetsproblem som ansågs 
uppenbara i amerikansk plea bargaining. Härutöver kunde lagstiftaren inte 
bortse från det faktum att de rättsliga aktörerna inom den italienska 
brottmålsprocessen var vana vid ett fundamentalt inkvisitoriskt rättssystem 
med en strävan efter den materiella sanningen och trogna dessa 

                                                 
136 Frommann, Maike, 2009, s. 214 med hänvisning till Orlandi, Renzo, ”Absprachen im 
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137 Langer Maximo, 2004, s. 26. 
138 Tulkens, Francoise, 2006, s. 669. 
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inkvisitoriska ideal och principer, varför lagstiftaren anade att ett 
processuellt förfarande som patteggiamento skulle kunna möta hårt 
motstånd. I linje med detta har patteggiamento kommit att endast avse 
påföljdsförhandlingar, således ej åtalsförhandlingar, samt genom det tidigare 
nämnda femårskravet141 begränsas tillämpningsområdet för förfarandet.142  
 

3.2.5 Kritik mot patteggiamento 
Patteggiamento är ett av flera inslag i den italienska kodifieringen, där syftet 
har varit att komma till rätta med de ofantligt långa eftersläpningarna i de 
italienska domstolarna. Patteggiamento skulle ge den tilltalade incitament 
att välja bort det ordinarie rättegångsförfarandet till förmån för ett förenklat 
sådant. I den juridiska doktrinen förs emellertid den åsikten fram, att detta 
incitament i praktiken fungerat föga tillfredsställande. För att en eventuell 
straffreduktion ska fungera som ett incitament för den tilltalade att förhandla 
med åklagaren och avstå sin rätt till en ordinarie rättegång, måste den 
tilltalade se det som plausibelt att denne även fälls till ansvar för brottet och 
erhåller en påföljd. Såsom det italienska systemet i dagsläget fungerar, inser 
emellertid många misstänkta gärningsmän att de dröjsmål som de i regel har 
att räkna med i brottmålsprocessen, skapar ett ökat utrymme för en 
frikännande dom. Detta då bevis hinner gå förlorade eller får lägre 
bevisvärde, vittnen inte längre går att nå, minnen blir sämre och känslor i 
allmänhet kan tänkas svalna. Emedan ett system med upp till en tredjedels 
reduktion av påföljden kan verka frestande för en tilltalad som möts av 
starka bevis och vars rättegång kommer att ske inom en snar framtid, är det 
istället föga tilltalande för en misstänkt som i avvaktan på rättegång går fri 
och som lär få vänta ett flertal år på ett rättegångsdatum.143 Likaså har det i 
doktrinen ifrågasatts hur det i realiteten ska gå att upprätthålla, att i de fall 
domstolen vägrar acceptera parternas uppgörelse, den tilltalades önskan att 
förhandla inte skall räknas som ett erkännande från dennes sida.144  
   
 

                                                 
141 Tidigare gällde emellertid att påföljden, efter reduktionen, inte fick överstiga två års 
fängelse. 
142 Langer Maximo, 2004, s. 25f. 
143 Marafioti, Luca, 2008, s. 91. 
144 Tulkens, Francoise, 2006, s. 669. 
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4 Europakonventionen 
 

4.1 Rätten till domstolsprövning och en 
rättssäker process  

Artikel 6:1 Europakonventionen stadgar att var och en vid prövningen av en 
anklagelse om brott mot honom eller henne, är berättigad till en rättvis och 
offentlig förhandling inom skälig tid inför en oavhängig och opartisk 
domstol. Det är dock möjligt att i viss utsträckning avstå från rätten till 
domstolsprövning, detta även i brottmål.145 Art. 6:1 hindrar inte att ett 
förenklat förfarande tillämpas, detta under förutsättning att den som 
förfarandet berör har möjlighet att på begäran få saken prövad av en domstol 
med beaktande av normala rättssäkerhetsgarantier. Om den misstänkte 
skulle nöja sig med ett förenklat förfarande, kan denne anses ha avstått de 
rättigheter som art. 6:1 tillerkänner honom eller henne.146 Ett tydliggörande 
exempel på detta utgör möjligheten till strafföreläggande i svensk rätt, där 
den misstänkte genom att godkänna föreläggandet erkänner sig skyldig och 
godtar den av åklagaren förelagda påföljden. Enligt Hans Danelius sätter 
konventionen emellertid vissa gränser för möjligheterna att använda 
summarisk rättsskipning på brottmålens område. Om sådana förfaranden 
skulle komma att tillämpas även vid grova brott, ser Danelius anledning att 
ifrågasätta förfarandets överensstämmelse med art. 6:1147 Europadomstolen 
har tidigare pekat på att ett avstående från en rättighet som ges i 
konventionen inte får strida mot något allmänt intresse och för att ett 
avstående ska vara konventionsenligt, måste det finnas ett sådant 
minimiskydd som svarar mot betydelsen av avståendet.148 Danelius menar 
att det i linje med detta uttalande, inte kan anses tillåtet att en tilltalad avstår 
från domstolsprövning vid allvarligare brott.149  
 

4.1.1 En rätt till muntlig förhandling 
Artikel 6:1 Europakonventionen kräver i princip att det vid anklagelse för 
brott hålls en muntlig förhandling, detta krav gäller även för mindre 
brottmål och brottmål av lindrigare art, samt avseende både skuldfrågan och 
påföljdsfrågan. Syftet med rätten till muntlig förhandling är att ta tillvara 
den misstänktes möjligheter att i brottmål muntligt få framlägga sin sak 
inför domstolen samt att höra vittnen och åberopa annan bevisning. Det är 
inte tillräckligt att den tilltalades försvarare får möjlighet att framträda inför 

                                                 
145Danelius, Hans, 2007, s. 178. 
146 Danelius, Hans, 2007, s. 156. 
147 Danelius, Hans, 2007, s. 178f. 
148 Se bl.a. Thompson mot Förenade Konungariket. 
149 Danelius, Hans, 2007, s. 179. 
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domstolen, utan den tilltalade kan själv göra anspråk på att få närvara vid 
förhandlingen och därigenom framföra sina åsikter angående åtalet.150  
 
Denna rätt till en muntlig förhandling hindrar emellertid inte en part från att 
frivilligt avstå densamma. Ett exempel på detta i svensk rätt har redan 
nämnts, närmare bestämt då den misstänkte skriver på ett strafföreläggande 
och därmed medger att brottmål avgörs utan muntlig förhandling. En part 
kan även under vissa förutsättningar implicit anses ha avstått från sin rätt till 
muntlig förhandling. I flertalet europeiska länder är det inte ovanligt att det 
visserligen finns en möjlighet för en part att på begäran erhålla en muntlig 
förhandling, men att målet i avsaknad av en sådan begäran istället kan 
avgöras på handlingarna. Under sådana förutsättningar kan man i regel 
förutsätta att den som önskar muntlig förhandling också framställer en 
önskan om detta.151 Om den inhemska rätten däremot inte föreskriver någon 
rätt till muntlig förhandling, alternativt att en sådan enligt praxis aldrig 
brukar hållas, kan en underlåtenhet att framställa en sådan begäran inte ses 
som ett avstående.152 Det finns emellertid mål där det under alla 
förhållanden ska hållas muntlig förhandling för att förfarandet inte ska anses 
stå i strid med artikel 6:1. Detta gäller särskilt vid allvarligare brottmål, där 
art. 6:1 i princip kräver att en muntlig förhandling hålls153, vare sig den 
tilltalade önskar detta eller ej.154 
 
 

4.1.2 Närmare om begreppet ”opartisk 
domstol” 

Gällande innebörden av att domstolen ska vara opartisk, kan det nämnas att 
Europadomstolen i detta begrepp urskilt två element, närmare bestämt 
kravet på att domaren faktiskt dömer opartiskt mellan parterna samt att det 
för en objektiv iakttagare inte ska finnas några legitima skäl att tvivla på 
domarens opartiskhet. Dessa två krav brukar kallas subjektiv och objektiv 
opartiskhet. I regel är det emellertid väldigt svårt att påvisa om en enskild 
domare brustit i sin subjektiva opartiskhet, vilket lett till att 
Europadomstolen i sina avgjorda fall huvudsakligen lagt vikt vid det senare, 
objektiva kravet. Danelius skriver att då det i en domstolsprocess 
förekommit en sammanblandning av funktioner, detta genom att domaren 
även befattat sig med saken i annan egenskap, utgör detta ofta ett skäl att 
betvivla domarens objektiva opartiskhet. Däremot blir fallen mer 
svårbedömda, då domaren innan denne dömer i ett brottmål, även har fattat 
beslut i processuella frågor i målet eller praktiskt taget redan haft att ta 
ställning till vissa av de sakfrågor som återigen ska bedömas i den slutliga 

                                                 
150 Danelius, Hans, 2007, s. 201ff.  
151 Se bl.a. Håkansson och Sturesson mot Sverige, Rolf Gustafsson mot Sverige, K.D.B. 
mot Nederländerna och Alatulkkila m.fl. mot Finland. 
152 Se bl.a. Werner mot Österrike. 
153 Se Cooke mot Österrike. 
154 Danelius, Hans, 2007, s. 208f. 
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domen som meddelas.155 Det är inte ovanligt att den domare som 
slutgiltigen dömer i målet, även har fattat olika beslut och vidtagit 
processuella åtgärder innan målet hunnit fram till huvudförhandling. Detta 
är i regel att hänföra till normala judiciella uppgifter och fullgörandet av 
dessa ska som regel inte hindra en domare från att fortsätta delta i målets 
handläggning. Enligt Danelius är det emellertid viktigt att flagga för 
undantag från denna huvudregel. Sådana kan vara för handen när domaren i 
ett förberedande beslut har, antingen implicit eller uttryckligen, tagit 
ställning till någon av de frågor som slutligen ska besvaras medelst det 
material som presenteras vid huvudförhandlingen. Om så har skett, kan det 
uppfattas som att domaren har förutfattade meningar i det aktuella målet. 
Framkommer det nya uppgifter under huvudförhandlingen som leder till nya 
slutsatser, kan det likväl finnas anledning att misstänka att den domare som 
redan tagit ställning i saken, är obenägen att ändra sitt tidigare 
ställningstagande.156  
 
 

4.2 Oskyldighetspresumtionen och en rätt 
att inte bidra till sin egen utredning 

I art. 6:2 Europakonventionen återfinns den s.k. oskyldighetspresumtionen, 
som innebär att var och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som 
oskyldig fram till dess att hans eller hennes skuld lagligen fastställts. Denna 
oskyldighetspresumtion har ett nära samband med den misstänktes rätt att 
vara tyst under hela utredningen och rättegången.157 Den som är misstänkt 
för ett brott ska inte behöva bidra till utredningen eller bevisningen i målet 
genom att göra medgivanden eller tillhandahålla belastande material. Denna 
princip anses ingå i begreppet ”rättvis rättegång”. Det ligger på åklagarens 
bord att bevisa den tilltalades skuld i saken och den tilltalade är inte skyldig 
att underlätta åklagarens arbete på något sätt och har därmed en rätt att inte 
uttala sig alls, d.v.s. en rätt till tystnad.158 
 
De brottsutredande myndigheterna får inte heller under några 
omständigheter använda tvång för att få den misstänkte att medverka i 
utredningen och därmed riskera att belasta sig själv i ansvarsfrågan. De 
brottsutredande myndigheterna får inte försöka bryta den misstänktes rätt till 
tystnad genom att, utan täckning i reella förhållanden, framställa löften till 
den misstänkte. Om den nationella lagen inte innehåller bestämmelser som 
tillskriver att ett erkännande och samarbetsvilja premieras i straffrättsligt 
hänseende, kan den brottsutredande myndigheten inte heller utfästa 
någonting.159   

                                                 
155 Danelius, Hans, 2007, s. 182. 
156 Danelius, Hans, 2007, s. 189f. 
157 SOU 2005:117, s. 70. 
158 Danelius, Hans, 2007, s. 247. 
159 SOU 2005:117, s. 70f. 
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4.3 Europarådet – för en relativ åtalsplikt 
Internationellt verkar den allmänna utvecklingen på straffrättens område gå 
mot att åtalsplikten ges alltmer diskretionära inslag. Ett uttryck för detta är 
exempelvis den av Europarådet år 1987 antagna rekommendationen160 om 
ett förenklat brottmålsförfarande. Rekommendationen tillkom då förtroende 
för rättsväsendet ansågs vara i fara p.g.a. den ökade belastningen på 
medlemsstaternas domstolar och de långa handläggningstider som förekom 
runt om i Europa. Den utveckling man observerat ansågs inte enbart kunna 
åtgärdas genom en fördelning av de resurser som fanns till förfogande. 
Utöver detta krävdes klarare prioriteringsregler för straffrätten, både vad 
gäller innehåll och form. I rekommendationen nämns bland annat att 
medlemsstaternas processlagstiftning bör vila på principen om relativ 
åtalsplikt. Om detta på grund av konstitutionella skäl eller liknande inte 
skulle vara möjligt, rekommenderas att jämförliga åtgärder vidtas för att 
uppnå ett likvärdigt resultat. I rekommendationen betonas också vikten av 
regler om åtalsunderlåtelse.161 Den svenska lagstiftaren ansåg dock att den 
svenska regleringen, trots principen om absolut åtalsplikt, genom åklagarens 
relativt långtgående möjligheter till diskretionära bedömningar levde upp till 
de rekommendationer som Europarådet antagit på området.162 
 

4.4 Plea bargain 
I den idéskrift från 2006 där den utredande gruppen diskuterade och 
framhöll behovet av möjligheten till åtalsuppgörelser i Sverige, betonades 
att då erkännandet och medverkan till den egna brottsutredningen endast 
skulle tillämpas i mildrande riktning, torde ett plea bargain-system inte 
strida mot Europakonventionen och dess anda. Den som valde att vara tyst 
under processen, förneka eller på annat sätt inte medverkade i utredningen 
skulle på intet sätt bestraffas för detta och en bristande medverkan skulle ej 
kunna åberopas i straffskärpande syfte. Man menade även att då ett flertal 
andra europeiska länder redan har egna varianter av plea bargain-system 
tyder detta på att den här typen av reglering inte strider mot 
Europakonventionen.163 

 
 
  
 
 

                                                 
160 Recommendation No R 87 (18) of the committee of ministers to member states 
concerning the simplification of criminal justice.  
161 Prop. 1994/95: 23, s. 86.  
162 Prop. 1994/95: 23, s. 89 f.  
163 Idéskrift, 2006, s. 87. 
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5 Straffprocessuella principer 
I detta kapitel redogörs kortfattat för några av de fundamentala principer 
som ligger till grund för den svenska straffprocessrättens utformning och 
som diskussionen kring ett eventuellt införande av plea bargaining i Sverige 
tenderar att kretsa kring. 
  
 

5.1 Dispositionsprincipen 
Både regler om själva förfarandet och regler om processmaterialet kan 
utformas i överensstämmelse med dispositionsprincipen.164 En renodlad 
tillämpning av dispositionsprincipen innebär att det uteslutande är parterna 
som bestämmer över processen och är aktiva.165 Inom svensk straffrätt 
tillämpas denna princip emellertid endast i begränsad omfattning. Ett tydligt 
exempel där den fått genomslag är 20 kap. 1 § RB, där det föreskrivs att 
rätten inte får ta upp några brottmål ex officio, utan att dessa ska åtalas av 
åklagaren.166 Likaså utgör 30 kap. 3 § RB ett uttryck för 
dispositionsprincipens genomslag i svensk straffprocess, som anger att 
domstolen är bunden av åklagarens gärningsbeskrivning och inte själv kan 
lägga till moment. Processens ram bestämmes således av åklagaren, som 
därmed ansvarar för att lägga fram de faktiska omständigheter som denne 
vill att rätten ska beakta, då åklagaren annars riskerar att domstolen inte kan 
lägga dessa till grund för sitt avgörande.167 Att dispositionsprincipen endast 
har begränsat inflytande i svensk straffprocess, brukar traditionellt grundas 
på att den tilltalade inte ska lida men av exempelvis oskicklig processföring 
från dennes eller dennes advokats sida.168 
 
 

5.2 Officialprincipen 
Officialprincipen innebär att det finns regler i rättsordningen som 
föreskriver att rätten ”skall eller må” vara självständigt verksam i 
processen.169 En annan definition är att officialprincipen kan sägas innebära 
grundsatsen om att de brottsbekämpande myndigheterna har en skyldighet 
att av egen drift vara verksamma för beivrande av brott.170 Denna princip 
                                                 
164 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Rättegång I, 2002, s. 58. 
165 Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 1956, s. 
259. 
166 Lindell m.fl., 2005, s. 26. 
167 Lindell m.fl., 2005, s. 253. 
168 Ekelöf, Per Olof, Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 1956, s. 
285. 
169 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Rättegång I, 2002, s. 69. 
170 Olivecrona, Karl, 1968, s. 20. 
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härskar således om rätten, oberoende av parts yrkande, kan företa en 
processhandling.171 I brottmål i Sverige har parterna tilldelats ett visst 
ansvar för presentationen av bevisning och processens genomförande, men 
för att skydda den tilltalade har officialprincipen likväl ett större genomslag 
på brottmålens område än vid tvistemålen. I överensstämmelse med detta 
har exempelvis åklagaren bevisbördan för alla relevanta omständigheter och 
rätten kan ex officio sörja för inhämtande av all slags bevisning.172 Rätten 
ska även pröva sanningshalten av ett eventuellt erkännande från den 
tilltalades sida och ex officio beakta omständigheter som utesluter 
straffbarhet, såsom exempelvis nödvärn.173 
 
 

5.3 Legalitetsprincipen 
Enligt professor Nils Jareborg bör man skilja mellan den straffrättsliga 
legalitetsprincipen och den processuella, där den senare innebär en 
principiell åtalsplikt och står i motsättning till den s.k. 
opportunitetsprincipen.174 Den straffrättsliga legalitetsprincipen återfinns i 1 
kap. 1 § BrB175 och brukar numera betecknas som ett flertal olika principer 
med central betydelse för rättssäkerheten. Det förekommer ofta att denna 
princip diskuteras utifrån fyra rättssäkerhetsaspekter. Den första utav dessa 
består i kravet på lagstöd,176 vilket innebär att en handling eller en 
underlåtenhet utgör ett brott och kan leda till straffrättsligt ansvar, endast 
om det finns en föreskrift om detta i en lag eller i en annan författning.177 De 
övriga rättssäkerhetsaspekterna utgörs av analogiförbudet, 
retroaktivitetsförbudet samt ett obestämdhetsförbud. På lagstiftningsnivå är 
samtliga fyra rättssäkerhetsaspekter av vikt, då de för med sig att 
lagstiftaren, i enlighet med legalitetsprincipen, inte bör tillåta att en 
brottspåföljd döms ut utan direkt stöd i lag, inte bör tillåta analogisk 
rättstillämpning till nackdel för den tilltalade, inte bör ge straffrättsliga 
bestämmelser retroaktiv verkan till nackdel för den tilltalade och inte heller 
bör utfärda opreciserade bestämmelser på straffrättens område. Vid 
rättstillämpningen blir emellertid obestämdhetsaspekten utan intresse. 
Istället resulterar de övriga tre aspekterna i att domaren inte bör döma ut en 
brottspåföljd utan direkt stöd i lag, inte bör tillämpa straffbestämmelser 
analogt om utfallet blir till nackdel för den tilltalade samt att domaren inte 
heller bör tillämpa straffbestämmelser med retroaktiv verkan till den 
tilltalades nackdel.178  
 

                                                 
171 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Rättegång I, 2002, s. 58. 
172 Lindell m.fl., 2005, s. 26 
173 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Rättegång I, 2002, s. 74. 
174 Jareborg, Nils, 1992, s. 93. 
175 Sterzel, Fredrik, 2012, s. 74. 
176 Jareborg, Nils, 1992, s. 93. 
177 SOU 2005:117, s. 80. 
178 Jareborg, Nils, 1992, s. 93f. 
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Kärnan i legalitetsprincipen anses ligga i just kravet på maktutövningens 
normbundenhet i motsats till godtycke.179 Legalitetsprincipen anses bidra 
till förutsebarheten och rättssäkerheten. 180  
 
 

5.4 Rättssäkerhet 
Vad som inryms i begreppet rättssäkerhet, är ett flitigt diskuterat spörsmål 
där åsikterna i den juridiska doktrinen ofta synes gå isär. I den juridiska 
debatten rörande rättssäkerheten och vilken betydelse vi bör lägga i detta 
begrepp, återfinns på den ena flanken de som förespråkar den s.k. formella 
rättssäkerheten, där Åke Frändberg och Nils Jareborg kan ses som de 
främsta företrädarna.181 Den formella rättssäkerheten utgör det s.k. 
traditionella rättssäkerhetsbegreppet och sägs bestå i förutsebarhet.182 Den 
andra flanken, som främst företräds av Per Henrik Lindblom och Alexander 
Peczenik, anser att någon form av etisk/moralisk aspekt även måste vägas in 
i begreppet rättssäkerhet. Denna senare innebörd brukar kallas materiell 
rättssäkerhet.183  
 
I diskussionen kring hur våra europeiska grannars plea bargain-varianter 
överensstämmer med några av de fundamentala principerna i svensk 
straffprocess, är rättssäkerheten onekligen en tung aspekt som måste 
beaktas, inte minst då den svenska lagstiftaren upprepade gånger ifrågasatt 
hur uppgörelser med den misstänkte kan komma att påverka rättssäkerheten.  
 
 

5.4.1 Formell rättssäkerhet 
Professor Nils Jareborg menar att rättssäkerhet är både säkerhet mot 
rättsordningen och säkerhet i rättsordningen. Rättssäkerhet kan beskrivas 
som rimligt rättsskydd mot statens legala maktutövning, där det primära 
värdet som skyddas är den enskildes intresse av livsplanering och 
självbestämmande. Rättssäkerhet har traditionellt definierats som 
förutsebarhet i rättsliga angelägenheter, alternativt förutsebarhet rörande 
rättsliga beslut.184 Emellanåt inkluderas också likhet inför lagen i 
rättssäkerhetsbegreppet.185  
 
Om man ansluter sig till professor Åke Frändbergs uppfattning, måste tre 
nödvändiga villkor vara uppfyllda för att rättssäkerhet ska anses råda. Klara 
och adekvata regler måste finnas, dessa regler måste vara lättillgängliga för 
                                                 
179 Sterzel, Fredrik, 2012, s. 73. 
180 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Rättegång I, 2002, s. 57. 
181 Frändberg, Åke, 2000-01, s. 272. 
182 Jareborg, Nils, 1992, s. 83. 
183 Frändberg, Åke, 2000-01, s. 272. 
184 Jareborg, Nils, 1992, s. 81f. 
185 Frändberg, Åke, 2000-01, s. 270. 
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den som vill ta del av dem och slutligen måste den enskilde medborgaren 
kunna lita på innehållet i reglerna, på så sätt att de rättstillämpande organen 
också tillämpar dessa regler på ett lojalt och korrekt sätt. På frågor av 
rättslig karaktär ska rättsordningen således tillhandahålla klara, tydliga och 
pålitliga svar.186  
 
Jareborg skriver att processekonomisk effektivitet kan hänga samman med 
försvagad rättssäkerhet, på så vis att brottsutredningar och lagföring kan ske 
snabbare och/eller kosta mindre per dom. Att rättssäkerhet kostar pengar ser 
han nämligen inte som någon nyhet. Vid en diskussion kring resurssparande 
och effektivitetsåtgärder i rättssystemet och de brottsutredande 
myndigheternas arbete, kan man då ställas inför beslutet att hålla fast vid 
starka rättssäkerhetsgarantier och samtidigt lagföra relativt få brott, eller att i 
viss mån försvaga rättssäkerheten för att på så sätt fler brott ska kunna 
lagföras. Samtidigt framhåller Jareborg att rättsväsendet inte kan kosta hur 
mycket som helst; för att kunna bibehålla rättssäkerheten på de områden där 
den spelar en avgörande roll, kan det bli oundvikligt att eftersätta den på 
mindre viktiga områden. Dock menar Jareborg att man på intet sätt ska ta 
för givet att den ökade effektivitet som eftersträvas, egentligen kommer att 
bestå i något annat än en ökad repression på de misstänktas bekostnad.187  
 
 
 

5.4.1.1 Förutsebarhet 
Förutsebarhet, att kunna förutse konsekvenserna av ett visst handlande, är i 
grunden något positivt för den enskilde, inte minst i frågor av straffrättslig 
karaktär.188 Den formella rättssäkerheten sägs bestå i förutsebarhet och 
utgör med denna definition det s.k. traditionella rättssäkerhetsbegreppet.189 
Formell rättssäkerhet sedd som ett krav på förutsebarhet, innebär att en 
medborgare i förväg ska kunna ta reda på vad som rättsligt gäller i en 
bestämd situation och således få reda på vad som är tillåtet och vad 
eventuella konsekvenser av ett visst handlande kan komma att bli.190 
Förutsebarheten är på så sätt starkt kopplad till legalitetsprincipen, då staten 
och myndigheterna, genom att utöva sin verksamhet och fatta beslut utifrån 
nedtecknade lagar i enlighet med legalitetsprincipen, tillgodoser kravet på 
förutsebarhet.191 Då förhållandena i övrigt förblir oförändrade, kan en 
individ på ett bättre sätt planera och leva sitt liv utan onödiga störningar, ju 
lättare det är att förutse de rättsliga besluten i samhället. Bestämda lagar ska 
på så sätt förhindra kaotiska tillstånd.192 
 
 

                                                 
186 Frändberg, Åke, 2000-01, s. 274f. 
187 Jareborg, Nils, 1992, s. 92. 
188 Asp, Petter, 2007, s. 382. 
189 Jareborg, Nils, 1992, s. 83. 
190 Frändberg, Åke, 2000-01, s. 274. 
191 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Rättegång I, 2002, s. 57. 
192 Peczenik, Aleksander, 1995, s. 90. 
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5.4.1.2 Likhet inför lagen 
I 1 kap. 9 § RF anges att domstolar och myndigheter i sin verksamhet ska 
beakta allas likhet inför lagen. Det förefaller emellertid vara allmänt 
vedertaget, att då alla är olika, kan det inte bli fråga om att försöka uppnå 
total likhet eller likabehandling. Diskussionen kring likhet inför lagen 
inriktar sig ofta istället på meningsskiljaktigheter avseende vilka grunder för 
likabehandling respektive särbehandling som är relevanta och berättigade.193 
Det svenska systemet med en grundläggande princip om åtalsplikt är ägnat 
att främja allas likhet inför lagen och motverka misstankar om att åklagare 
och polis tar obehöriga hänsyn vid brottsutredningar och åtalsprövning.194 
De undantag som finns anslutna till åtalsplikten, är ägnade att se till att 
rättsväsendets resurser inte ska tas i anspråk i onödan.195  
 
Professor Lars Heuman skriver, att diskussionen och betoningen av de 
fundamentala straffprocessprinciperna blir något enkelspårig, då man enbart 
talar om hur plea bargain skulle tänkas stå i strid med de fundamentala 
straffprocessprinciperna. Heuman menar att man även får fråga sig själv, om 
inte den nuvarande ordningen kan tänkas bryta mot t.ex. principen om 
likabehandling, då en gärningsperson som planlagt sin brottsliga verksamhet 
på ett sådant sätt att utredningssvårigheterna blir alltför stora, mycket väl 
kan tänkas hamna i en fördelaktig position. Om andelen outredda och 
preskriberade brott tillåts växa och en massiv misstro mot de brottutredande 
myndigheterna breder ut sig, ser han det som tänkbart att den svenska 
lagstiftaren på sikt kan tvingas till nya, radikalare metoder.196  
 
 

5.4.2 Materiell rättssäkerhet  
De meningsskiljaktigheter som föreligger mellan de som förespråkar ett 
formellt rättssäkerhetsbegrepp och de som hellre talar om materiell 
rättssäkerhet, ligger inte i att den senare skolan skulle anse att förutsebarhet 
och likhet inför lagen inte skulle vara nödvändiga beståndsdelar i ett 
rättssäkerhetsbegrepp.197 Till skillnad från den formella skolan anser 
emellertid de ”materiella förespråkarna”, att det måste krävas något 
därutöver för att ett system ska vara att beteckna som rättssäkert, 
rättssäkerhetsbegreppet kräver således trygghet i en vidare mening. Denna 
trygghet kan exempelvis bestå i privatlivets okränkbarhet och skyddet för 
äganderätten, samt garantier för att inte oskyldigt dömas för brott.198 
Materiell rättssäkerhet innebär då att rättsskipning och myndighetsutövning 
grundas på en förnuftig avvägning mellan hänsynen till den på rättsnormen 
baserade förutsebarheten och andra etiska värden.199  
                                                 
193 Lernestedt, Claes, 2005, s. 23. 
194 Prop. 1994/95:23, s. 43f. 
195 SOU 2005:117, s. 61. 
196 Heuman, Lars, 1999, s. 484f. 
197 Peczenik, Aleksander, 1995, s. 89ff. 
198 Lindbom, Per Henrik, 1993, s. 344. 
199 Peczenik, Aleksander, 1995, s. 94. 
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Enligt professor Aleksander Peczenik finns det egentligen inte många 
seriösa jurister som helt utesluter en etisk tolkning av rättsregler. Sålunda 
ska förutsebarhetsprincipen beaktas, men den kan inte som ensam styrande 
princip bestämma domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas rättssäkra 
praxis. Beslut som innebär myndighetsutövning eller rättsskipning bör med 
stöd av lagen vara rimligt förutsebara, men också förenliga med ett 
hänsynstagande till andra etiska värden. Fördelningspolitiska, miljöpolitiska 
ekonomiska och andra rättspolitiska värderingar är etiska på så vis, att de 
ytterst beror på vad som är gott för människor. För begreppet materiell 
rättssäkerhet krävs då att beslut som innebär rättsskipning eller 
myndighetsutövning, genom rättsnormerna i hög grad är förutsebara och 
samtidigt i hög grad etiskt godtagbara. Kort sagt menar Peczenik, att 
rättssäkerhet i bemärkelsen förutsebarhet visserligen utgör ett viktigt värde, 
men denna måste vägas samman med andra etiska värden. Avvägningens 
resultat blir då den materiella rättssäkerheten.200  
 
I anslutning till detta avsnitt bör poängteras, att exempelvis Jareborg 
motsätter sig en uppdelning av rättssäkerhetsbegreppet i formell och 
materiell rättssäkerhet, då han menar att så länge man är villig att godta att 
det kan finnas moraliskt ”dålig” juridisk rätt, är det i sig inget absurt i att 
rättssäkerhet kan innebära att staten behandlar allmänheten på ett sätt som 
inte är moraliskt godtagbart men likväl förutsebart. Det som då är ”dåligt”, 
är den juridiska rättens innehåll, inte rättssäkerhetsbegreppet i sig. Likaså 
ifrågasätter Jareborg hur och vem som kan avgöra vad som i en given 
situation är etiskt godtagbart.201 
 
 

                                                 
200 Peczenik, Aleksander, 1995, s. 91ff. 
201 Jareborg, Nils, 1992, s. 90. 
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6 Analys 
 

6.1 Dispositionsprincipen och 
Officialprincipen 

I patteggiamento har påföljdsfrågan överlämnats till parterna i processen 
och domstolens roll har därmed reducerats till att istället fungera som ett 
kontrollerande organ, där rätten under vissa omständigheter kan underkänna 
en uppgörelse som parterna enats om. Om domstolen däremot accepterar en 
uppgörelse som legitim, blir domstolen bunden vid den påföljd som parterna 
bestämt. I och med införandet av patteggiamento förefaller således 
dispositionsprincipen ha vunnit ökad användning i den italienska 
straffprocessen. Den typ av straffprocessuella uppgörelser som 
patteggiamento får anses representera, förhåller sig dock tämligen illa till 
det begränsade inflytande som dispositionsprincipen sedan länge haft i 
svensk straffprocess. Detta inte minst genom det faktum att domstolen i 
Sverige, då åklagaren inkommit med ett åtal, inte är bunden av åklagarens 
påföljdsyrkande och således är fri att inom ramen för åtalet avgöra både 
skuldfrågan och påföljdsfrågan. Ett införande av ett processuellt förfarande 
som patteggiamento i svensk straffprocess torde följaktligen kräva att 
dispositionsprincipen i större utsträckning tillåts genomsyra straffprocessen. 
Detta dels avseende själva uppgörelsen, där det skulle krävas att åklagaren 
och den misstänkte gavs rätt att förhandla i påföljdsfrågan. Utöver detta 
skulle det även krävas en skyldighet för domstolen att respektera den 
straffreduktion som parterna tidigare enats om. Med utgångspunkt i bl.a. 
BRÅ:s uttalanden verkar den svenska lagstiftaren i nuläget inte vara beredd 
att tillåta sådana dispositiva inslag i straffprocessen, detta inte minst med 
beaktande av att det primära skyddsintresset bakom dispositionsprincipens 
begränsade inflytande i svensk straffprocess förefaller vara att den 
misstänkte inte ska lida men av oskicklig processföring från dennes 
alternativt försvarsadvokatens sida. I sammanhanget kan det emellertid inte 
bortses från att svensk straffprocess genom institutet för strafförelägganden 
redan idag innehåller en möjlighet för åklagaren och den misstänkte att helt 
undvika domstolsprövning av vissa mål. Även om denna möjlighet endast 
omfattar mål där påföljden kommer att uppgå till böter eller villkorlig dom 
kan man med fog påstå att institutet för strafföreläggande, vid en jämförelse 
med patteggiamento, ger åklagaren en betydligt mer långtgående befogenhet 
att styra över utgången i brottmål.  
 
Den tilltalades möjlighet att hos domstolen begära en viss straffreduktion, 
trots att åklagaren tidigare vägrat densamma, fråntar åklagaren makten att 
binda domstolen vid en ”icke uppgörelse”. Den italienska lagstiftaren verkar 
således ha försökt begränsa dispositionsprincipens inflytande, för att istället 
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säkerställa att vissa för den tilltalade essentiella rättssäkerhetsaspekter likväl 
tillgodoses i förfarandet. 
 
Trots att parterna följaktligen tilldelats ett visst utrymme att bestämma över 
processen, lyser officialprincipen på intet sätt med sin frånvaro vid 
patteggiamento. Tvärtom kommer officialprincipen bl.a. till uttryck vid 
bedömningen av skuldfrågan. Innan domstolen godkänner en uppgörelse är 
rätten skyldig att först pröva om den tilltalades skuld i saken kan anses 
klarlagd. Likaså kan domaren vägra att godkänna en uppgörelse på grund av 
ett flertal olika skäl som även redogjorts för i avsnitt 3.2.1. Då 
patteggiamento utgör ett förenklat förfarande verkar det emellertid vara 
allmänt vedertaget att domstolens skyldighet att utreda skuldfrågan i viss 
mån begränsas, något jag återkommer till i avsnitt 6.3.3. 
 
I Tyskland å andra sidan spelar domstolen en aktiv roll i förhandlingarna, 
detta inte minst genom domstolens möjlighet att meddela ett 
påföljdsutrymme som den förbinder sig att hålla sig inom vid 
påföljdsbestämningen. I praktiken sluts även många uppgörelser mellan 
domstolen och den tilltalade, varför de verkliga förhandlingsparterna i det 
tyska plea bargain-förfarandet torde utgöras av domstolen och den tilltalade. 
Genom att låta domstolen vara en aktiv part i uppgörelserna förefaller 
Verständigungen utgöra en unik variant av plea bargaining. Denna 
konstruktion framstår dock som naturlig, då de tyska domstolarna i likhet 
med sina svenska motsvarigheter på intet sätt är skyldiga att följa åklagarens 
påföljdsyrkanden utan tvärtom har en exklusiv kompetens att döma ut en 
påföljd. I linje med detta verkar de ordinarie ”partsförhållandena” ha blivit 
modifierade vid Verständigungen, för att bättre anpassas till ett rättssystem 
där lagstiftaren/rättstillämparen inte varit beredd att i enlighet med 
dispositionsprincipen låta åklagaren och den tilltalade binda domstolen vid 
en uppgörelse. I enlighet med Verständigungen ges den tilltalade en 
möjlighet att påverka utgången av målet, men endast domstolen själv kan 
binda rätten vid en uppgörelse.  
 
I likhet med patteggiamento verkar även den tyska lagstiftaren ha ansett det 
vara av synnerlig vikt att låta officialprincipen genomsyra vissa delar av 
förfarandet, detta gällande exempelvis uppgörelsens legitimitet och 
skuldfrågan. Domstolens skyldighet att utreda den s.k. materiella sanningen 
får inte påverkas av möjligheten till uppgörelser i straffprocessen, varför 
domstolen kan bli skyldig att granska om den överenskomna uppgörelsen 
verkligen stämmer med de faktiska påvisbara omständigheterna. Vid en 
jämförelse med exempelvis patteggiamento eller amerikansk plea 
bargaining förefaller Verständigungen överensstämma tämligen väl med 
parternas bristande dispositionsrätt över processföremålet och 
påföljdsfrågan i brottmål i Sverige, såväl som officialprincipens relativt 
starka ställning i straffprocessen.  
 
Ett tillägg till detta måste likväl göras avseende den möjlighet som 
åklagaren i den tyska straffprocessen synes ha, att inom ramen för en 
uppgörelse, lägga ner vissa orelaterade åtalspunkter. Denna möjlighet till 
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åtalsförhandlingar har i det material jag tagit del av endast nämnts i 
förbifarten och synes inte direkt kunna utläsas utifrån sektion 257c StPO, 
varför den tyska varianten av åtalsförhandlingar diskuteras mer ingående 
under legalitetsaspekterna. I detta avsnitt ska dock påpekas att ett system 
med åtalsförhandlingar mellan åklagaren och den misstänkte torde utgöra en 
relativt långtgående användning av dispositionsprincipen på brottmålens 
område. I svensk rätt bestämmer åklagaren ramen för processen genom 
stämningsansökan, varför ett utelämnande av vissa åtalspunkter direkt 
utesluter att domstolen prövar dessa. I sammanhanget bör dock nämnas att 
åklagaren redan i nuläget genom reglerna om åtalsunderlåtelse besitter en 
relativt långtgående möjlighet att binda domstolen vid ett ”färre” antal 
åtalspunkter än målet möjligtvis hade kunnat omfatta.  
 
 

6.2 Legalitetsaspekter 
I överensstämmelse med legalitetsprincipen har patteggiamento alltsedan 
införandet varit reglerat genom lag. Detsamma kan dock inte sägas om den 
tyska plea bargain-varianten, där ett uttryckligt lagstöd dröjde fram till år 
2009. Sektion 257c, som därmed infördes i Strafprozessordnung och som 
utgör den huvudsakliga bestämmelsen som reglerar dessa uppgörelser i 
straffprocessen, förefaller vara det slutgiltiga resultatet efter att åtskilliga 
förslag förts fram på hur en reglering av uppgörelser i straffprocessen ska 
utformas och vad som bör respektive inte bör vara tillåtet.  
 
Av det material jag haft möjlighet att ta del av, är jag emellertid benägen att 
ifrågasätta om möjligheten till åtalsförhandlingar mellan åklagaren och den 
misstänkte, de facto utgör en tillämpning av sektion 257c StPO. Av 
bestämmelsens ordalydelse är det svårt att utläsa om just åtalsförhandlingar 
omfattas av tillämpningsområdet. Därtill synes förhandlingar om 
åtalspunkterna överensstämma tämligen illa med det förfarande som 
beskrivs i bestämmelsen, där domstolen torde utgöra den huvudsakliga 
förhandlingsparten. Det verkar istället mer sannolikt att åklagarens 
möjlighet att lägga ner vissa orelaterade åtalspunkter hänför sig till de tyska 
bestämmelserna om åtalsunderlåtelse, ett område som jag tyvärr inte haft 
möjlighet att närmare redogöra för i denna uppsats.  
 
Just oklarheterna i tillämpningsområdet för Verständigungen som jag nu 
försökt beskriva, torde utifrån legalitetsprincipen utgöra en svaghet med 
Verständigungen. Tillämpningsområdet för sektion 257c verkar ha angivits 
tämligen brett och dessutom i ganska vaga ordalag. Detta kan även utgöra 
en problematisk aspekt beträffande italiensk plea bargaining, då jag vågar 
påstå att det ligger i naturen av processuella förfaranden som 
patteggiamento och Verständigungen att dessa ges breda 
tillämpningsområden för att kunna anpassas och tillämpas i vitt skilda fall. 
Risken blir då att detta sker på bekostnad av legalitetsaspekter, då det i det 
enskilda fallet kan bli oerhört svårt för enskilda att veta vilken typ av 
uppgörelse/vilken potentiell straffreduktion som åklagaren eller domaren 
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har rätt att erbjuda och hur parterna egentligen få gå tillväga i sina 
förhandlingar. För att en uppgörelse i det enskilda fallet över huvud taget 
ska kunna anses överensstämma med legalitetshänsyn såsom dessa betonas i 
svensk straffrätt, torde det krävas ingående förarbeten och/eller 
rekommendationer från riksåklagaren beträffande dylika praktiska frågor 
som uppkommer vid tillämpningen av denna typ av uppgörelser i 
straffprocessen.  
 
 

6.3 Rättssäkerhetsaspekter 
 

6.3.1 Förutsebarhet 
Som tidigare nämndes i avsnitt 5.4, har begreppet rättssäkerhet och vad 
detta ska anses omfatta gett upphov till många diskussioner i den juridiska 
doktrinen. Det verkar emellertid råda konsensus om att rättssäkerheten i vart 
fall kan anses bestå i ett krav på förutsebarhet i rättsliga angelägenheter.  
 
Ett ur rättssäkerhetssynpunkt grundläggande problem med straffprocessuella 
uppgörelser som patteggiamento eller Verständigungen förefaller ligga i 
själva beskaffenheten av dessa förfaranden. Beroende på om den tilltalade 
valt ett förfarande i enlighet med patteggiamento respektive 
Verständigungen, eller om den tilltalade istället står fast vid ett ordinarie 
brottmålsförfarande, kommer den utdömda påföljden för två annars lika 
svåra brott att variera från fall till fall. Även andra faktorer kan komma att 
påverka hur mycket straffreduktion den misstänkte i slutändan erhåller, t.ex. 
hur mycket information åklagaren besitter innan förhandlingarna inleds och 
hur ”samarbetsvillig” den misstänkte är. Man kan nog emellertid inte heller 
helt utesluta att den uppgörelse som erbjuds den misstänkte i vissa fall kan 
ha påverkats av åklagarens/domstolens inställning gentemot 
gärningsmannen och/eller den aktuella typen av brottslighet. I linje med 
detta synes det vid en tillämpning av patteggiamento respektive 
Verständigungen bli svårt för enskilda att förutse vad konsekvenserna för en 
viss brottslighet kan komma att bli.  
 
I enlighet med sektion 257c StPO kan tysk domstol då denne finner det 
lämpligt ingå en uppgörelse med den misstänkte och dennes försvarare. 
Frågan om när detta kan anses lämpligt synes av allt att döma ha 
överlämnats till domstolens bedömning. Verständigungen förefaller således 
inte stå till förfogande för samtliga brottsmisstänkta som önskar en 
uppgörelse. En dylik utformning av förfarandet bidrar sannolikt till brister 
ur rättssäkerhetssynpunkt, då enskilda inte kan förutse om just de kommer 
att erhålla en möjlighet till en uppgörelse. Till skillnad från den tyska plea 
bargain-varianten, förefaller ett av syftena bakom patteggiamento ha varit 
att göra det förenklade förfarandet tillgängligt för alla misstänkta som 
önskar en uppgörelse, med den begränsningen att den slutliga påföljden inte 
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får överstiga fem års fängelse. I linje med detta har som tidigare nämnts den 
tilltalade en möjlighet att hos domstolen begära att en reducerad påföljd 
döms ut, trots att åklagaren tidigare vägrat att gå med på någon uppgörelse. 
Ett uttalat syfte som det ovan beskrivna i förening med den tilltalades 
”andra chans” att få igenom en uppgörelse, kan tänkas fungera som 
effektiva redskap för att säkerställa ett visst mått av förutsebarhet i 
tillämpningen av patteggiamento. 
 
Trots åklagarens aktiva roll i det italienska plea bargain-systemet och 
dennes relativt långtgående befogenhet att ifråga om påföljden ingå 
uppgörelser med den tilltalade, är det emellertid domstolen som bestämmer 
om uppgörelsen ska godkännas eller ej. Den tilltalade kan således inte 
förutse att den uppgörelse åklagaren erbjuder, i realiteten även kommer att 
godkännas av domstolen. Här synes istället det tyska förfarandet ha erhållit 
en ur rättssäkerhetssynpunkt mer tillfredsställande lösning, då domstolens 
aktiva roll i förfarandet bidrar till att den tilltalade inte behöver gissa sig till 
resultatet av förhandlingarna. Den aktör som har auktoritet att godkänna en 
uppgörelse d.v.s. domstolen utgör också en aktiv förhandlingspart. Den 
tyska möjligheten till uppgörelser i straffprocessen blir i detta sammanhang 
intressant att ställa i förhållande till de förslag som BRÅ och nu även 
Påföljdsutredningen fört fram, där en medverkan till den egna utredningen i 
samband med påföljdsbestämningen ska kunna beaktas som en 
strafflindringsgrund av domstolen. Fram till domstolen meddelar sitt 
domslut, förefaller således den tilltalade i en sådan ordning sväva i ovisshet 
om dennes medverkan i praktiken även kommer att leda till förmåner. I 
denna del framstår Verständigungen på ett bättre sätt tillhandahålla ett 
tillfredsställande mått av förutsebarhet i förfarandet. 
 
Verständigungen företer dock vissa andra egenskaper som med fog kan 
påstås medföra brister i förutsebarheten. I enlighet med sektion 257c IV kan 
domstolen under vissa där uppräknade förutsättningar ha rätt att dra sig ur 
en uppgörelse, trots att uppgörelsen tidigare blivit godkänd.  De tyska 
domstolarna förefaller själva få bedöma om förutsättningar för att ”riva upp 
en uppgörelse” är för handen, detta med förbehåll att den tilltalade i förväg 
måste informeras om villkoren för detta. Stadgandet synes dock ha getts en 
tämligen bred formulering, något som i praktiken skulle kunna medföra att 
stadgandet kom att tillämpas i betydande omfattning. En alltför extensiv 
bedömning från domstolens sida beträffande när dessa förutsättningar kan 
anses uppfyllda, skulle ur rättssäkerhetssynpunkt kunna vara förödande. Om 
enskilda inte längre kan förlita sig på att den uppgörelse som tidigare ingåtts 
i regel också står fast, kan man knappast påstå att förfarandet uppfyller 
tillfredsställande krav på förutsebarhet.  
 

6.3.2 Likhet inför lagen 
I avsnittet ovan beskrevs inledningsvis att det i själva beskaffenheten av 
straffprocessuella uppgörelser som patteggiamento eller Verständigungen 
kan tänkas förekomma vissa brister i förutsebarhet. Såsom nämndes i 
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avsnittet kommer den utdömda påföljden för två lika svåra brott att variera 
beroende på om den misstänkte valt att ingå en straffprocessuell uppgörelse 
med åklagaren/domstolen eller om den misstänkte stått fast vid ett ordinarie 
rättegångsförfarande. I detta sammanhang aktualiseras även principen om 
allas likhet inför lagen. Att vissa misstänkta väljer ett förenklat förfarande i 
enlighet med patteggiamento alternativt erkänner i enlighet med 
Verständigungen resulterar i att alla misstänkta inte längre behandlas på 
samma sätt, då de som väljer att använda denna möjlighet till en uppgörelse 
i straffprocessen exempelvis kan erhålla en straffreduktion. Detta i sig 
behöver dock inte nödvändigtvis strida mot principen om allas likhet inför 
lagen. Som nämndes i avsnitt 5.4.1.2. torde det idag vara allmänt vedertaget 
att det i rättsprocessen inte kan bli fråga om total likhet eller likabehandling. 
Diskussionen brukar istället inrikta sig på meningsskiljaktigheter avseende 
vilka grunder för särbehandling respektive likabehandling som kan anses 
relevanta och berättigade. Som tidigare redogjorts för i uppsatsen tillämpas 
redan idag vid påföljdsbestämningen ett antal s.k. billighetsskäl hänförliga 
till gärningsmannens personliga situation eller dennes handlande efter 
brottet. Dessa billighetsskäl kan påverka straffet i mildrande riktning och 
anses således utgöra berättigade grunder för särbehandling mellan två brott 
som annars kan anses motsvara ett lika straffvärde. Frågan man därvid får 
ställa sig är om den svenska lagstiftaren är beredd att acceptera att ett 
erkännande i enlighet med Verständigungen eller ett val av ett förenklat 
förfarande enligt patteggiamento kan anses utgöra relevanta omständigheter 
som motiverar att det görs en åtskillnad mellan två annars lika svåra brott. 
Om Påföljdsutredningens förslag om utredningsmedverkan som 
strafflindringsgrund leder till lagstiftning, skulle detta möjligtvis kunna tyda 
på att även uppgörelser i stil med patteggiamento eller Verständigungen kan 
anses förenliga med principen om allas likhet inför lagen. 
 
Principen om allas likhet inför lagen aktualiseras även i anknytning till hur 
åklagaren respektive domstolen erbjuder/går med på dessa uppgörelser. I 
avsnitt 6.3.1. beskrevs att de tyska domstolarna då det är lämpligt kan ingå 
en uppgörelse med den tilltalade. Verständigungen står således inte till 
förfogande för samtliga brottsmisstänkta som önskar en uppgörelse. För att 
allas likhet inför lagen ska kunna upprätthållas, måste enskilda kunna räkna 
med att domstolen rättsenligt erbjuder dessa uppgörelser på ett konsekvent 
och lojalt sätt. Om tillämpningsområdet i alltför hög grad överlämnas till 
domstolens skönsmässiga bedömning riskerar sannolikt förfarandet att vara 
behäftat med brister ur rättssäkerhetssynpunkt. 
 
Problematiken torde bli än mer påtaglig då uppgörelsen avser 
åtalsförhandlingar. Här kan man visserligen med fog hävda att de svenska 
reglerna om strafföreläggande och åtalsunderlåtelse redan idag ger 
åklagaren en liknande befogenhet att lägga ner vissa åtalspunkter, detta inte 
minst genom regeln i 20 kap. 7 § 1 st. 3 p. RB om åtalsunderlåtelse vid 
brottskonkurrens eller återfall i brott. Viktigt att ha i åtanke är dock att 
denna typ av svenska regler om åtalsunderlåtelse främst syftar till att 
samhällets resurser inte ska tas i anspråk i onödan. Vid en diskussion kring 
principen om allas likhet inför lagen och hur den tyska möjligheten till 
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åtalsförhandlingar överensstämmer med denna, torde man inte kunna bortse 
från det faktum att möjligheten att lägga ner vissa orelaterade åtalspunkter i 
utbyte mot ett erkännande vid Verständigungen även fungerar som ett 
redskap för åklagaren att förhandla med. Det kan inte uteslutas att denna 
omständighet skulle kunna leda till att de misstänkta som åklagaren behöver 
något i utbyte av ”gynnas” på så sätt, att möjligheten till åtalsförhandlingar i 
större utsträckning ställs till deras förfogande. Utan tydliga riktlinjer för hur 
ett snarlikt förfarande ska tillämpas, förefaller det bli svårt att garantera att 
möjligheten till åtalsuppgörelser erbjuds brottsmisstänkta på lika 
förutsättningar. 
 
Patteggiamento synes ha getts en utformning som jämförelsevis bättre 
säkerställer att allas likhet inför lagen tillvaratas vid tillämpningen av 
förfarandet. Den tilltalades möjlighet att hos domstolen begära en reducerad 
påföljd, trots att åklagaren tidigare vägrat densamma, i förening med syftet 
att göra patteggiamento tillgängligt för samtliga misstänkta som önskar ett 
förenklat förfarande,202 torde tillsammans verka för att principen om allas 
likhet inför lagen upprätthålls i tillämpningen av förfarandet.   
 

6.3.3 Andra etiska värden 
De som förespråkar ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp menar att med 
rättssäkerhet måste förstås att rättsskipning och myndighetsutövning 
grundas på en förnuftig avvägning mellan hänsyn till den på rättsnormen 
baserade förutsebarheten och andra etiska värden. Som redogjordes för i 
avsnitt 5.4.2. kan dessa andra etiska värden bl.a. bestå i garantier för att 
ingen oskyldig ska dömas för brott. Det är kanske inte helt orimligt att anta 
att ett plea bargain-förfarande som Verständigungen, som uttryckligen tycks 
kräva ett erkännande från den tilltalade för att en uppgörelse ska kunna ske, 
skulle kunna fungera som ett incitament för misstänkta att erkänna 
brottslighet som de egentligen inte begått.  Av personliga eller taktiska skäl 
kan det framstå som inbjudande för vissa brottsmisstänkta att felaktigt ta på 
sig skulden för ett eller flera brott, om de härigenom kan erhålla en 
straffreduktion och därtill få reda på ungefär vilken påföljd som kan komma 
att bli aktuell.  
 
Detta torde dock inte utgöra någon nyhet för varken den tyska eller den 
italienska lagstiftaren. I linje med detta får vid Verständigungen varken 
skuldfrågan eller rätten att överklaga regleras i en uppgörelse. Domstolen 
har en skyldighet att utreda den s.k. materiella sanningen och ansvarar ex 
officio för att all bevisning som är nödvändig för att utreda vad som skett tas 
upp i domstolen. Denna skyldighet får inte påverkas av möjligheten att ingå 
uppgörelser. Likaså förekommer i tyska brottmålsrättegångar inget guilty 
plea som ensamt kan ligga till grund för fällande dom. Ett eventuellt 
erkännande från den tilltalade som skett inom ramen för en uppgörelse utgör 
endast ett bevis av många, som visserligen underlättar åklagarens 

                                                 
202 Detta under förutsättning att påföljden efter reduktion ej överstiger fem års fängelse. 
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bevisbörda, men på intet sätt ersätter rättegången fullt ut. Genom att 
”uppmuntra” till erkännanden men likväl låta domstolen ansvara för att 
skuldfrågan blir fullständigt klarlagd, förefaller den tyska lagstiftaren ha 
försökt verka för att Verständigungen inte ska bidra till en ökning av antalet 
oskyldigt dömda. 
 
Den italienska lagstiftaren förefaller också ha varit medveten om denna 
problematik, men valt en annorlunda lösning. Även vid patteggiamento har 
domstolen en skyldighet att bedöma om den tilltalades skuld i saken kan 
anses bevisad. Den italienska författningsdomstolen har dock uttalat att 
denna skyldighet begränsas något då ett förenklat förfarande som 
patteggiamento tillämpas. Ett uttalande som detta förefaller kunna få vissa 
prekära följder, då det för patteggiamentos tillämpning inte krävs något 
erkännande från den tilltalades sida. Den tilltalade erhåller en 
straffreduktion i utbyte mot att denne genom att ingå i en uppgörelse 
avsäger sig sin rätt att få saken prövad i en ordinarie rättegång och ger upp 
sin rätt att bestrida domslutet. Att domstolen i enlighet med patteggiamento 
endast behöver företa en begränsad prövning av den tilltalades skuld i saken, 
trots att den tilltalade eventuellt inte erkänt gärningen eller på annat sätt 
bidragit till utredningen av det egna brottet, torde ur rättssäkerhetssynpunkt 
framstå som vanskligt. Detta inte minst om man därutöver beaktar att den 
tilltalade även gett upp sin rätt att överklaga domslutet. 
 
Rättssäkerhetsbegreppet sett som ett krav på trygghet i en vidare mening än 
blott förutsebarhet i rättstillämpningen, inbjuder även till ett ifrågasättande 
av hur man ska lyckas säkerställa att de tyska domstolarna verkligen bortser 
från ett tidigare erkännande som den tilltalade givit i enlighet med 
Verständigungen. En sådan situation är nämligen för handen, dels då 
förhandlingarna blir utan resultat och samma domstol som tidigare 
förhandlat med den tilltalade istället ska avgöra både skuldfrågan och 
påföljdsfrågan i en ordinarie rättegång, dels då omständigheter föreligger 
som ger domstolen rätt att dra sig ur en uppgörelse. Även om de italienska 
domstolarna efter att ha godkänt en uppgörelse blir bundna av den 
överenskomna straffreduktionen, uppstår även vid patteggiamento en 
liknande problematik om domstolen väljer att inte acceptera uppgörelsen. 
Det förefaller bli svårt att garantera att domstolen inte låter sig påverkas av 
det faktum att den tilltalade under förhandlingarna varit beredd att acceptera 
en viss påföljdsnivå och således, vare sig ett erkännande sker eller ej, ta på 
sig ansvaret för brottet. Man bör dock ha i åtanke att en liknande 
problematik även uppkommer i svensk brottmålsprocess när den misstänkte 
tar tillbaka ett tidigare erkännande. Det förefaller dock som rättrådigt att ett 
rättsväsende, som genom yttranden om förmåner uppmuntrar misstänkta att 
erkänna brott eller på annat sätt ingå en uppgörelse, också tillhandahåller 
tillfredsställande garantier för att en sådan önskan att vara tillmötesgående 
inte utnyttjas på ett sätt som lämnar den misstänkte utblottad. 
 
. 
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6.4 Slutsatser 
En utgångspunkt för denna uppsats var att försöka komma ifrån den 
diskussion kring åtals- och påföljdsförhandlingar i straffprocessen som i 
utredningar och doktrin har tenderat att bygga på de amerikanska 
varianterna av plea bargaining. Min ambition i denna uppsats har därför 
varit att istället förmedla en inblick i hur både Tyskland och Italien numera 
erbjuder en möjlighet till uppgörelser i straffprocessen, ett s.k. plea bargain-
institut, och analysera hur dessa överensstämmer med några fundamentala 
principer i svensk straffprocessrätt.  
 
Efter min analys av de två huvudsakliga frågeställningarna för denna 
uppsats kan jag som en avslutande reflektion kring patteggiamento 
konstatera att detta processuella förfarande till stor del förlitar sig på att 
dispositionsprincipen ska få genomslag i brottmålsprocessen. Såsom svensk 
lagstiftning ser ut idag rimmar patteggiamento tämligen illa med parternas 
bristande förmåga att binda domstolen vid en uppgörelse, varför det 
troligtvis skulle krävas stora attitydförändringar både hos lagstiftaren som 
hos rättstillämparen för att ett förfarande som patteggiamento skulle kunna 
överensstämma med svensk straffprocess och inta en naturlig plats i 
brottmålsrättegången. Officialprincipen tycks i och för sig ha fått genomslag 
vid bedömningen av skuldfrågan då domstolen, trots att parterna enats om 
en uppgörelse, likväl kan välja att fria den tilltalade och således har att ta 
ställning till om den tilltalades skuld i saken blivit bevisad. Det faktum att 
domstolen endast behöver företa en begränsad prövning av skuldfrågan, 
trots att patteggiamento för sin tillämpning inte kräver ett erkännande från 
den tilltalades sida, framstår dock utifrån ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp 
som vanskligt. 
 
Patteggiamento uppvisar dock ur rättssäkerhetssynpunkt även en rad 
intressanta kvalitéer, detta inte minst genom den ”andra chans” till en 
straffreduktion som den tilltalade kan begära hos domstolen om åklagaren 
tidigare vägrat den tilltalade en uppgörelse. Jag ställer mig dock tveksam 
inför hur en ordning där den tilltalade i praktiken inte kan förutse om den 
uppgörelse åklagaren erbjuder i realiteten också kommer att godkännas av 
domstolen, kan anses leva upp till de krav på förutsebarhet som vi i Sverige 
uppställer i rättstillämpningen. Med utgångspunkt i ett materiellt 
rättssäkerhetsbegrepp ställer jag mig även kritisk till hur det i praktiken ska 
gå att säkerställa, att i de fall en uppgörelse inte godkänns, domstolen inte 
låter sig påverkas av att den tilltalade tidigare varit beredd att förhandla och 
således acceptera en viss påföljdsnivå.  
 
I min analys av det tyska plea bargain-förfarandet och hur detta förhåller sig 
till några av våra mest fundamentala principer inom straffprocessrätten, har 
jag som ovan redogjorts för funnit vissa betänkligheter i förfarandet, detta 
bl.a. i form av ett ur legalitetssynpunkt ganska vagt angivet 
tillämpningsområde beträffande vad dessa uppgörelser kan avse. Det 
förefaller även ha överlämnats till domstolen att avgöra när det kan anses 
lämpligt att ingå en uppgörelse. För att allas likhet inför lagen ska kunna 
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upprätthållas, måste enskilda kunna räkna med att domstolen rättsenligt 
erbjuder dessa uppgörelser på ett konsekvent och lojalt sätt.  Likaså har jag 
framförallt velat uppmärksamma de brister ur rättssäkerhetssynpunkt som 
gör sig gällande då domstolen under vissa förutsättningar har rätt att dra sig 
ur en uppgörelse och i samma sammansättning avgöra den tilltalades skuld, 
detta utan att beakta den tilltalades tidigare erkännande i enlighet med 
Verständigungen. Det framstår som högst tveksamt att en sådan ordning 
skulle gå att acceptera utifrån de rättssäkerhetsaspekter som i Sverige 
särskilt gör sig gällande i brottmål.  
 
Detta till trots, ställer jag mig positiv till den unika processuella form för 
uppgörelser i straffprocessen som Verständigungen får anses representera. 
Verständigungen som processuellt förfarande utgör ett modernt exempel på 
hur ett land med en straffprocess som i många avseenden liknar vår egen har 
modifierat de ordinarie ”partsförhållandena” för att bättre anpassas till ett 
rättssystem där lagstiftaren/rättstillämparen inte varit beredd att i enlighet 
med dispositionsprincipen låta åklagaren och den tilltalade binda domstolen 
vid en uppgörelse. I linje med detta förefaller Verständigungen 
överensstämma tämligen väl med parternas bristande dispositionsrätt över 
påföljdsfrågan i brottmål i Sverige. Likaså förefaller officialprincipen likväl 
genomsyra vissa fundamentala element i brottmålsprocessen, detta gällande 
exempelvis skuldfrågan och uppgörelsens legitimitet. Genom att 
”uppmuntra” till erkännanden men likväl låta domstolen ansvara för att 
skuldfrågan blir fullständigt klarlagd, förefaller den tyska lagstiftaren ha 
försökt verka för att Verständigungen i enlighet med ett materiellt 
rättssäkerhetsbegrepp inte ska bidra till en ökning av antalet oskyldigt 
dömda. Ur rättssäkerhetssynpunkt torde även domstolens aktiva roll i 
förfarandet bidra till att den misstänkte inte behöver gissa sig till resultatet 
av förhandlingarna. I denna del kan man således påstå att förfarandet 
tillhandahåller ett bättre mått av förutsebarhet för den misstänkte, än 
exempelvis den utredningsmedverkan som strafflindringsgrund som 
föreslagits på senare tid. 
 
Med utgångspunkt i det ovan sagda menar jag att det, vid framtida 
överväganden av plea bargaining i den svenska brottmålsprocessen, ligger i 
den svenska lagstiftarens intresse att närmare studera såväl den tyska som 
den italienska möjligheten till uppgörelser i straffprocessen. Ämnet för 
denna uppsats har inte varit att redogöra för om någon form av åtals- eller 
påföljdsuppgörelser bör införas i svensk straffprocess. Vad som av tidigare 
utredningar verkar stå klart, är att plea bargaining som processuellt 
förfarande utgör ett frestande alternativ för en rättsapparat med begränsade 
resurser och alltfler långa och utdragna rättegångar. Varken 
Verständigungen eller patteggiamento förefaller i sin helhet vara förenliga 
med de fundamentala principer som gör sig gällande i den svenska 
straffprocessen och torde således inte på ett tillfredsställande sätt kunna 
inkorporeras i det svenska brottmålsförfarandet. Vad jag tillika anser mig ha 
funnit under arbetet med denna uppsats, är att båda dessa plea bargain-
varianter åskådliggör straffprincipiellt problematiska områden och dessutom 
visar prov på nytänkande och intressanta lösningar på några av de 
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straffprincipiella problem som den svenska lagstiftaren tidigare uttryckt 
beträffande plea bargaining. Som jag nämnde i mitt metodavsnitt, 
förespådde de åklagare och advokater som inspirerade mig till mitt val av 
ämne för denna uppsats, att vi inom den närmsta framtiden skulle ha ett 
förfarande som påminde om plea bargaining även i Sverige. Om den 
svenska lagstiftaren väljer att gå i samma riktning, återstår dock att se. 
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