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Vad diskussionen vid sektionsmötet skall handla om är medgärningsmannaskapet
som brukar dölja sig bakom någon av klichéerna "tillsammans och i samförstånd"
eller "gemensamt och i samråd" i svensk rätt. Det man brukar avse är att flera
personer gör sig skyldiga till och begår ett brott tillsammans och straffas som
medgärningsmän, vilket blir ett institut som hamnar lite mellan det rena gärnings-
mannaskapet och medhjälpen. Att det inte är ett nytt begrepp framgår av det
faktum att om flera personer begår ett brott tillsammans, kan de mycket väl göra
det på ett sådant sätt att ingen av dem uppfyller brottsrekvisitet ensam på egen
hand, utan de uppfyller brottsrekvisitet genom att tillsammans utföra brottet. Då
är det inte konstigt att man velat ha en särskild modell för det institutet. Orsaken
är att personerna ramlar utanför det rena gärningsmannaskapet, eftersom ingen av
dem uppfyller kraven och man har velat se det på ett annat sätt än ren medhjälp,
ett rent främjande. Inledningsvis, innan jag går in på medgärningsmannaskapet
närmare, tänker jag bara sammanfatta några av de punkter som gör att jag är lite
kritisk till utvecklingen.

När man talar om medgärningsmannaskap som ett nytt begrepp, tror jag att
man syftar på det faktum att begreppet i praxis har kommit att användas mer och
mer och på ett mera uttänjt sätt. Man har gjort medgärningsmannaskapet vidare,
vilket kan föra med sig vissa problem ur rättssäkerhetssynpunkt. Det har blivit ett
institut som är frestande att använda när flera personer är inblandade och man inte
riktigt vet vem som har gjort vad eller om alla verkligen är inblandade och i så fall
på vilket sätt. Ju lägre man lägger ribban för att någon skall anses som medgär-
ningsmän, desto mer suddar man ut kravet också på individens insats. Skulle man
gå så långt att man nöjer sig med att betrakta någon som medgärningsmän därför
att han har solidariserat sig med en brottsplan och på denna grund anser att
personen har handlat i samråd, uppstår också väldigt känsliga och svåra bevis-
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frågor. Normalt kan man dra slutsatsen att flera personer har arbetat ihop i
samförstånd eller i samråd utifrån deras agerande. När man ser vad de har gjort
när de har begått brottet, att alla har bidragit, kan man ofta dra slutsatsen att de har
arbetat i samförstånd eller varit i samråd av något slag. Tunnar man ut begreppet
så att en medgärningsman till slut kan vara en person om vilken man inte kan visa
någonting annat än att han solidariserat sig med brottsplanen och får anses ha
ingått det här samrådet utan något yttre handlande ur vilket det kan utläsas, blir
det väldigt farligt i den meningen att det lätt kan bli någonting man fingerar för att
helt enkelt klara av situationen när man har flera inblandade och inte riktigt vet
vem som har gjort vad eller om alla verkligen är inbegripna i brottet. Faran med
begreppet är också att när man väl har fingerat ett sådant samförstånd eller
samråd, har man klarat även den subjektiva sidan. Anses man ha ingått en
överenskommelse om att begå brott, måste man också att ha haft uppsåt i förhål-
lande till brottet. Med hjälp av en enda fiktion kan man alltså klara av både den
objektiva och den subjektiva sidan. Sedan är det väldigt enkelt, frestande och
praktiskt att använda sig av detta. Det är också den frågan vi skall diskutera,
nämligen om man möjligen har gått för långt och var man i så fall borde lägga
ribban.

Det ordinarie medgärningsmannaskapet som har funnits i alla tider och som
kanske inte heller är så bekymmersamt innebär att flera personer begår ett brott
tillsammans och samtliga därför döms som medgärningsman. En enkel modell är
att flera personer utför en och samma handling. Flera personer deltar i en sten-
kastning, i en skottlossning eller i någonting liknande. Alla avlossar skott, alla
kastar stenar osv. Då innebär medgärningsmannaskapet att samtliga deltagare kan
dömas. Man behöver inte visa vems sten det var som träffade objektet eller vems
kula det var som träffade den person som föll offer för skottlossningen. Det räcker
med att de tillsammans åstadkommit detta. En ganska rimlig lösning är att man
inte skall behöva visa vems kula som träffade vederbörande när flera personer har
agerat tillsammans och det är uppenbart så till vida att man kan påvisa att samtliga
har deltagit i skottlossningen.

En annan modell är att flera personer utför olikartade handlingar tillsammans
och därigenom begår brottet. Vi kan ta som typfall att man begår ett rån tillsam-
mans, varvid en av deltagarna hotar kassörskan med pistol och en annan av
deltagarna hoppar över disken och börjar packa ner sedlarna. Då begår de rånet
tillsammans och man dömer båda personerna som medgärningsman för rånet som
de tillsammans har begått. Ingen av dem uppfyller ensam brottsrekvisiten. Vi kan
också tänka oss ett medgärningsmannaskap tillämpat i en situation där flera
personer i samråd driver brottslig verksamhet. Flera personer har kanske bestämt
sig för att tillverka narkotika eller någonting liknande. Då vore det ju utmärkt att
döma dem i medgärningsmannaskap för den verksamhet som samtliga bedriver.
Man kan möjligen också fråga sig om man skulle kunna tillämpa ett medgär-
ningsmannaskap även på rena underlåtenhetsbrott vilket kanske uppfyller kraven
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på ett självständigt gärningsmannaskap. Man kan tänka sig ett företag där flera
personer i ledningen bestämmer sig för att inte deklarera för företaget. Samtliga
gör sig då skyldiga till underlåtenhet. Vill man, skulle man kunna säga att
samtliga döms som medgärningsmän för underlåtenhetsbrott. Det är en smaksak,
man kan kanske säga att var och en uppfyller kraven som självständig gärnings-
man. Slutligen kan man tänka sig ett medgärningsmannaskap också i en sådan
situation att en person agerar aktivt och en annan person gör sig skyldig till
samma brott i form av ett oäkta underlåtenhetsbrott. Om vi förutsätter att det finns
ett samråd personerna emellan, är det väldigt viktigt att göra det tillägget att man
givetvis inte kan skapa medgärningsmannaskap på någons underlåtenhet utan
vidare. Detta skulle innebära att vem som helst som har varit passiv kan plockas in
i kretsen. Det förutsätts att den här personen verkligen lever upp till förutsättning-
arna för att straffas för ett oäkta underlåtenhetsbrott, att det fungerar med brotts-
beskrivningens lydelse att vederbörande haft en handlingsplikt.

Då man lämnar det ordinära medgärningsmannaskapet och kommer in på det
som kanske är litet mer diskutabelt, som brukar kallas utvidgat medgärningsman-
naskap, börjar det brännas lite grann. Man kan säga att man använder det som en
term för att samtliga deltagare inte bokstavligen kan sägas ha deltagit i brottets
utförande, utan att någon eller några av dem egentligen bara har utfört en främjan-
de handling. Om man bortser från samförståndet, skulle man kunna säga att det en
person har gjort egentligen är att betrakta som ett främjande. Ändå kan han i vissa
situationer komma att dömas som en medgärningsmän. Typexempel är att tre
personer bestämmer sig för att de skall utföra ett rån tillsammans. De kommer
överens om att det finns olika roller och delar upp rollerna; en av dem står utanför
och håller vakt och de andra två går in och utför rånet. Bortser man från samför-
ståndet, skulle det att man håller vakt som en separat handling kunna bedömas
som ett främjande, som en medhjälpshandling enligt svensk rätt. I och med att det
här samförståndet finns, tänjer man litet på begreppen för att se det rimliga i
situationen och säger att samtliga tre är att uppfattas som gärningsmän. De har
kommit överens om att begå brottet och det är mer eller mindre en slump vem
som fatt vilken syssla. Ett exempel på nämnda verksamhet är domen från Högsta
domstolen NJA 1992 s. 474, som gällde ett knivmord. Där kan man väl säga att
Högsta domstolen tillämpade en form av ett utvidgat gärningsmannaskap. Man
dömde två personer som gärningsmän för dråp; den ena hade slagit med en stol
och den andra hade deltagit i knivhuggningen, men man kunde inte bevisa att han
hade dödat offret. Medgärningsmannaskapet bjuder på vissa fördelar. Skulle man
ha tillämpat reglerna strikt och bara dömt den som främjat brottet, då hade man
kommit fram till att i det här fallet skulle båda ha behövt dömas för medhjälp till
samma brott, därför att man inte kunde bevisa att någon av dem hade dödat offret.
Då får man använda alternativtänkandet enligt vilket man bedömer vilka alterna-
tiv som är möjliga. Antingen fastställer man att det var A som dödade och B som
främjande eller B som dödade och A som främjade, varefter man ser på minsta
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gemensamma nämnare. Eftersom man inte vet om alternativ 1 eller 2 är det
tillämpliga, bör det som for den tilltalade är det lindrigaste alternativet, vilket
ändå måste ha kunnat inträffa tillämpas. För att slippa dessa krumbukter avkunna-
de man antagligen den nämnda domen.

Området där det verkligen börjar brännas och bli diskutabelt om man skall
använda den här rättsfiguren eller ej är sådana fall i vilka man försöker pressa
fram ett främjande ur en person för att fa med honom i gruppen och döma honom.
Just i de här fallen när man inte riktigt vet vem det är som gjort vad finns
frestelsen att man pressar fram ett ansvar. Jag tänkte se på fyra situationer
(punkterna A - D) där det enda man kan säga om en person eller möjligen flera
personer i gruppen är att ingenting annat kan läggas den här personen till last.
Skall vederbörande i de olika situationerna ändå dömas som medgärningsman?

I punkt A är det enda man kan säga om en person att han har varit närvarande
på brottsplatsen. Då kan man knappast påstå att det utgör ett främjande och på den
grunden måste hans närvaro även falla utanför ett medgärningsmannaskap. I
punkt B har en person inte bara råkat vara på brottsplatsen när brottet begicks,
utan han har faktiskt beslutat följa med gärningsmannen till brottsplatsen, vilket
är det enda som kan tillskrivas honom. På frågan om man kan suga ut någonting
ur det blir nog svaret i princip också nej. Däremot börjar det bli känsligare när vi
kommer till punkt C. Kan man visa att en person har ingått en överenskommelse
om utförande av ett brott, kan det lätt vara en form av psykisk medhjälp, ett
psykiskt främjande. Om då den här personen inte kan tillskrivas något annat
deltagande, uppstår frågan om det är rimligt att på sådana grunder inbegripa
personen i fråga i medgärningsmannaskapet. Om han inte har agerat på något sätt,
finns det inget agerande ur vilket man kan utläsa att han har deltagit i ett samråd.
Det kan, om det vill sig illa, vara någonting man bara tillskriver honom. Sista
fallet, punkt D, vilket är det allra tunnaste, gäller frågan om någon har underlåtit
att agera, trots handlingsplikt eller garantställning. Är det tänkbart som en straff-
bar underlåtenhetshandling? Skolexemplet brukar vara portvakten som har till
uppgift att hålla porten låst. Om han kommer överens med inbrottstjuvarna om att
han inte skall låsa porten, vilket uppenbarligen strider mot hans skyldighet som
portvakt, kan man diskutera om han möjligen skall betraktas som en medgär-
ningsman i det inbrott som äger rum med hjälp av den här handlingen. Punkterna
C och D kan innebära ett främjande, i portvaktsfallet t.ex. innebär ju portvaktens
underlåtenhet ett klart främjande av brottet. Man kan ifrågasätta, om punkterna C
och D skall duga för att en person skall kunna räknas in i ett utvidgat medgär-
ningsmannaskap.

Göteborgsbranden, där fyra personer åtalades för grov mordbrand är ett ganska
belysande exempel. Vi kallar personerna för A, B, C och D. Man kan bara visa att
A har anlagt branden och hällt tändvätska. A är den enda som kan tillskrivas
handlingarna. Man vet inte riktigt vad B, C och D har gjort. Då uppkommer
frågan, skall man ändå få in B, C och D i ett medgärningsmannaskap och kunna
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döma dem for grov mordbrand på grund av att de var närvarande på brottsplatsen
och följde varandra? Det ordinära medgärningsmannaskapet är uteslutet. Det
finns ingenting som styrker att de agerat på något sätt, utan man måste använda
ett utvidgat medgärningsmannaskap och då måste man försöka få fram ett främ-
jande. Om vi utgår från hovrättens dom i Göteborgsbranden (där har ju hovrätten i
Göteborg för övrigt varit ganska pigg på utvidgat medgärningsmannaskap i
åtskilliga mål och man kan konstatera att fenomenet där betraktas som tämligen
okomplicerat), blir man först väldigt tveksam gällande vad det är som hovrätten
faller B, C och D för. Fäller man dem för att de gjort någonting de inte borde ha
gjort eller fäller man dem för att de inte har gjort någonting som de borde har
gjort? Man är ute på så tunn is att man inte riktigt kan avgöra. Efter att jag läst om
domen ett antal gånger, har jag kommit fram till att man fäller dem för att de gjort
någonting som de inte borde ha gjort, nämligen punkt C på schemat. Man säger
att B, C och D måste ha träffat en överenskommelse med A om att utföra den
här mordbranden. Varför skulle de annars följa med honom och varför skulle
de annars stå där? Bevisvärderingen kanske inte är så väldigt stark, men med hjälp
av det här argumentet, får man in dem som medgärningsmän vilket löser
problemet.

Korreferent, professor Erling Johannes Husabø, Norge:

Kollektivt vs. personleg straffansvar

Referenten fryktar eit "kollektivt straffansvar" (P 2). Det vil seia at ein person
ikkje blir dømt etter det han sjølv har gjort, men etter gjerningane til eit kollektiv
av personar som han eller ho blir identifisert med. Åtvaringa mot dette er både
viktig og tidsaktuell.

I gammal norrøn rett vart individet identifisert med slekta. Eit brotsverk kunne
hemnast ikkje berre overfor gjerningsmannen personleg, men også overfor fami-
lien hans. I våre dagar kan det synast som "gjengen" har overteke familien si rolle.
Det ser vi tydeleg i "gatas justis", der gjeng hemner seg på gjeng. Men også i
diskusjonen om den offentlege justis er det sett fram forslag som i realiteten vil
medføra kollektivt straffansvar.

Leiaren for det norske Fremskrittspartiet føreslo i januar 2001 at Stortinget
skulle be Regjeringa (P 3) "utrede og fremme forslag om lovhjemmel for å kunne
reise tiltale og avsi straff overfor samtlige persone i ein "gjeng" som begår ein
straffbar handling sjølv om den ene eventuelle gjerningsperson ikkje kan identifi-
seres". Bakgrunnen for forslaget er at den offentlege justis i ein del tilfelle må gi
tapt mot kriminalitet som er utført innanfor ein større gjeng, fordi kvar og ein
dekkjer seg bak kvarandre. Systemet med personleg ansvar, kombinert med det
strenge beviskravet i strafferetten, gjer at ein ikkje alltid får dømt nokon enkelt-
person i slike tilfelle. Dette fenomenet kan lett opprøra "folket" si rettskjensle.
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Når slike radikale forslag blir sett fram, tvingar det andre til å setja ord på
grunnane bak den til no rådande tankegangen. Justisministaren sin kommentar
var at forslaget (P 4):

"...ville innebære et dramatisk brudd med et grunnprinsipp i norsk strafferett om at
hver enkelt deltaker må bedømmes individuelt mht. om gjerningsinnholdet i et straffe-
bud er oppfylt, om skyldkravet er oppfylt og utmåling av straff. Endringer i denne
retning vil etter min vurdering innebære at sentrale rettssikkerhets-garantier oppgis til
fordel for en tanke om at det er bedre å dømme for mange enn for få. Det er et
grunnleggende prinsipp at den enkelte av oss skal dømmes for egne handlinger, og ikke
for hva andre gjør."

Lat dette vera utgangspunktet for det som vidare blir sagt.

Minstekrav til medverkingsansvar, særleg om passivitet

Av dei tre spørsmåla som referenten har retta diskusjonen inn mot, er spørsmål 2
det mest grunnleggjande. Der spør ho (P 5) "under vilka förutsättningar under-
låtenhet att ingripa och hindra ett brott bör bestraffas som en form av främjande
av brottet". Dette er ein del av det meir generelle spørsmålet om kva minstekrav
som skal stillast for å halda nokon personleg medansvarlege for eit brotsverk. Det
seier seg sjølv at dette er av stor betydning for dei nemnde problema med
gjengkriminalitet. Dess større rom det er for å straffa "medløparar", dess mindre
viktig vil det vera å identifisera hovudmannen.

Generelt meiner eg at eit årsakskrav er det som best er eigna til å klargjera den
nedre grensa for aktivt medverkingsansvar (P 6). Ikkje eit årsakskrav i betingelse-
slæra si tyding, men at det har lege føre det norsk høgsterett har omtala som ei
"medvirkende årsak" (Rt. 1996.873). I realiteten synest det som ein tolkar inn eit
tilsvarande krav i uttrykket "främjat" i den svenske medverkingsregelen. Det er
dette kravet til samanheng mellom medverkingshandlinga og sjølve brotsverket
som gjer medverkingsansvaret til eit personleg ansvar, og ikkje berre til eit ansvar
for noko som andre har gjort.

Eit spørsmål som sakene om gj engkriminalitet aktualiserer, er om det er nok til
medansvar at ein person har vore til stades der brotsverket vart gjort. At andre har
vore til stades, kan ha påverka hovudmannen til å utføra brotsverket. Men årsaks-
kravet må supplerast med eit grunnleggjande krav om at handlemåten er rettsstri-
dig. Det er i realiteten også dette referenten gjer, når ho her viser til "livets regel"
og "människors rätt att röra sig fritt".

Heller ikkje det å ha vore saman med hovudmannen ("tilsammans") kan vera
nok til straffansvar. Det er ikkje ulovleg å vera i "dårleg selskap". Til straffansvar
må vi krevja at personane har vore saman om brotsverket. Men her kan vi få
vanskelege grensetilfelle, til dømes der ein gjeng med kameratar følgjer etter
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hovudmannen dit brotsverket skal skje. Då vert det spørsmål om kva som skal til
for å kunna seia at gjengen har inngått ein stillteiande avtale om å utføra brotsver-
ket. Det vil i så fall kunna utløysa ansvar for psykisk medverking.

Bortsett frå dette tilfellet, synest eit eventuelt personleg ansvar for "medløpa-
rar" å måtta grunngivast som eit ansvar for passiv medverking (P 7). Det sentrale
spørsmålet er her kva som skal til for å seia at ein person hadde plikt til aktivt å
gripa inn mot brotsverket. I svensk og finsk rett omtalar ein dette som eit
spørsmål om personen hadde "garantställning".

Etter norsk rettspraksis kan det at ein person har delteke i ei felles kriminell
verksemd, t d eit ran, vera nok til å utløysa ei avvergingsplikt i forhold til andre,
meir vidtgåande følgjer av denne kriminaliteten, typisk eit drap. Rasjonale er at
det å innlata seg på ran, flykapring eller liknande kriminalitet, utset andre for stor
fare, og at fareframkallande handlingar generelt kan gi grunnlag for unnlatingsan-
svar. Det kunne difor vore interessant å få kommentarar til om eit slikt resonne-
ment også let seg innpassa i medverkingslæra i andre nordiske land.

Eit ytterlegare vilkår for unnalatingsansvar, herunder også for passiv medver-
king, er at det kan påvisast ei alternativ handling som kunne ha hindra eller
motverka brotsverket. Den alternative handlinga må dessutan ha vore mogeleg å
utføra for den tiltalte, og det utan uforholdsmessig kostnad eller offer. Dette
kravet til unnalatingsansvar vert ikkje alltid nok fokusert i rettspraksis. Eg kan
difor slutta meg til referenten si understreking av kor viktig det er at domstolane
konkretiserer kva slag avverjande handling tiltalte burde gjort eller forsøket seg
på. Ei slik klargjering er ein føresetnad for at vi kan tala om personleg straffansvar
i unnalatingstilfelle.

Grunn til å skilja mellom "medgärningsmannaskap" og "medhjälp"?

I spørsmål 1 stiller referenten eigentleg to spørsmål. Det første og mest generelle
av desse står sentralt i ein kvar diskusjon om medverkingslæra (P 8): "I vad mån
det överhuvudtaget finns anledning att skilja mellan mädgärningsmannaskap och
medhjälp". Svaret på dette spørsmålet vil i utgangspunktet avhenga av kva "mo-
dell" ein har valt for medverkingsansvaret.

Den danske straffelova byggjer tydeleg på ein "Einheitstätermodell" (P 9).
Straffelova § 23 gjer det klart at alle former for medverking er straffbar. Straffe-
ramma er også den same for alle deltakarar. Sjølv om den norske straffelova
regulerer medverkingsansvaret i lova sin spesielle del, er systemet i hovudsak det
same også hjå oss. Dette gjer at ein i norsk og dansk rettspraksis ikkje treng ta
eksakt stilling til om den enkelte tiltalte har stått for ei hovudgjerning eller for
medverking. Ved straffeutmålinga må ein rett nok, i tråd med prinsippet om
personleg ansvar, leggja vekt på kva slags bidrag den enkelte har gitt til
realiseringa av brotsverket. Men dette kan gjerast utan at ein treng rubrisera
handlinga som anten hovudgjerning eller medverking.
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Motsatsen til den norske og danske løysinga har vi i finsk rett, som byggjer på
ein typisk "Teilnahmemodell". Straffa for "medhjälp" er mildare enn for hovud-
menn og anstiftarar. Den som vert rekna som hovudmann for eit mord, skal
dømmast til fengsel på livstid. Vert han derimot rekna som medhjelpar, kan han
berre dømmast til ei tidsbestemt straff. På denne måten blir grensedraginga
mellom "(med)gärningsmannaskap" og "medhjälp" svært viktig.

Svensk rett inntak ei mellomstilling. På den eine sida har ein dei same straffe-
rammene for medverkarar som for hovudmenn. På den andre sida har Brottsbal-
ken eit tydelegare skilje mellom ulike typar deltaking enn den danske og norske
lova. I første ledd i medverkingsregelen (23 kap. 4 §) skil ein mellom å utføra og å
fremja brotsverket. Og etter andre ledd kan det skje ei omfordeling av rollane, m a
slik at den som berre har "främjat" brotsverket, likevel kan bli å "anse som
gärningsman".

Den svenske modellen gir både fleire og meir kompliserte vurderingstema enn
den danske og norske (P 10). Sidan strafferamma er den same, fungerer sondringa
mellom "gärningsmannaskap" og medverking mest som ein "mellomstasjon for
tanken". Frå ein norsk - og sikkert også dansk - synsvinkel vil vi hevda at det
korkje er nødvendig eller hensiktsmessig med ein slik mellomstasjon. Men den
som vegrar seg mot å gå over til den dansk-norske løysinga, kan firma støtte i vår
finske kollega Dan Frände si lærebok i Allmänn Straffrätt. Der hevdar han (s. 269)
at ( P i l ) :

"Hänsynen till medborgarnas rättsskydd i form av förutsebarhet och okränkbarhet talar
starkt för att delaktighetens olika former särskiljs på lagnivå. En mer generell lösning
kunde lätt uppfattas som att domstolen har getts behörighet att underlåta en närmare
analys av gärningssituationen".

Kriterium for skiljet mellom "utvidgat medgärningsmannaskap" og
"medhjälp"

Andre del av spørsmål 1 hjå referenten er (P 12) "hur man lämpligen bör
bestämma den nedre gränsen för ett utvidgat medgärningsmannaskap för att
särskilja detta från det ordinära medhjälpsansvaret". Dette spørsmålet krev at vi
ressonnerer innanfor ramma av den svenske modellen.

I første ledd av medverkingsparagrafen vert det skilt mellom det å utføra og
fremja brotsverket. Denne sondringa er i utgangspunktet rimeleg enkel å forstå.
For å ha "utført" brotsverket må personen ha oppfylt gjerningsskildringa i straffe-
bodet, anten åleine eller saman med andre. Grunnen til at Brottsbalken i andre
ledd opnar for ei omfordeling av rollane, synest å vera eit ønskje om å setja
merkelappen gjerningsmann på den eller dei personane som reelt sett er mest å
klandra for brotsverket. I nokre tilfelle kan det vera andre enn den eller dei som
har stått for sjølve utføringa.
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Dei svenske lovmotiva gir lite haldepunkt for kva kriterium ein skal nytta ved
omrubriseringa, anna enn at det må gjerast ut frå kva som fell "naturligt" (P 13).
Dette indikerer at ein tenkte seg ei brei vurdering der handlemåten sitt "straffvär-
de" står sentralt. I motsetnad til etter første ledd, kan ein då ikkje berre kan sjå på
den ytre handlemåten, men må også trekkja inn subjektive forhold i totalvurde-
ringa.

Det kriteriet som svensk rettspraksis har utvikla, "tilsammans och i samför-
stånd", gir rom for ei slik brei vurdering. Men det første som slår meg (P 14) er at
det fokuserer meir på kollektivet enn på den enkelte sin handlemåte. Særleg gjeld
dette uttrykket "tilsammans", som isolert sett kan tolkast slik at det er nok å ha
vore saman med den eller dei som har utført brotsverket. Som før nemnt er det
ikkje ein gong nok til å oppfylla minstekrava til medverkingsansvar. Sjølv om vi
legg til "och i samförstånd", er kriteriet er dessutan svært ope. Det opnar for å
rekna eit vidt spekter at handlemåtar som "medgärningsmannaskap", noko som
saka om Gøteborgbrannen illustrerer. Her vart det konstatert ein avtale mellom
dei fire tiltalte om å stifta ein brann, dvs. eit "samförstånd". I og med at avtalen
vart gjennomført, låg det føre ei straffbar psykisk medverking. Men det skulle så
ikkje noko større tilleggsgjerning til for å dømma alle som medgjerningsmenn,
enn at dei alle var til stades under utføringa.

Referenten er tydeleg uroa over at krava til "utvidgat medgärningsmannaskap"
har blitt for utydelege. Ei nærliggjande løysing er då å utvikla tydelegare kriteri-
um, gjennom rettspraksis eller juridisk teori. Men erfaringa frå tysk rett tilseier at
dette er eit svært krevande prosjekt. Ei sterkare "dogmatisering" av grensa
mellom medverking og hovudgjerning vil dessutan trekkja i motsett retning av det
som var intensjonen med revisjonen av dei svenske medverkingsreglane i 1948.
Meininga var jo då å redusera betydninga av grensedraginga, gjennom å ha same
strafferamma for alle deltakarar.

Etter mitt syn bør ein i staden sjå kritisk på kva verknader kriteriet "tilsammans
och i samförstånd" blir tillagt i praksis. For det første er det ein fare for at
fokuseringa på om ein handlemåte var medverking eller "medgärningsmanna-
skap", kan stengja for ei nyansert straffeutmåling. Rubriseringa som gjernings-
mann kan føra til eit "hopp" på straffeskalaen, utan at ein i tilstrekkeleg grad
trekkjer inn dei underliggjande realitetane i vurderinga av handlinga sitt "straff-
värde". Kriteriet "tilsammans och i samförstånd" kan i verste fall bli eit "løsen-
ord" for unyanserte, harde straffer mot gjengmedlemer.

Det mest urovekkjande ved referenten sin domsgjennomgang er at kriteriet
"tilsammans och i samförstånd" i enkelte av rettssakene synest å ha blitt det
primære og dominerande vurderingstemaet. Domstolen har meir eller mindre
hoppa over ei vurdering av om den enkelte har utført eller "främjat" brotsverket, jf
første ledd i medverkingsparagrafen. Særleg synest eg dette er tydeleg i drøftinga
av dei to ranstilfella i Malexandermålet. På denne måten fungerer kriteriet "til-
sammans och i samförstånd" som eit kriterium for straffansvar, noko det ikkje var
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tiltenkt. Då vert også fokuset på kollektivet særleg farleg. Paradoksalt nok kan det
såleis verka som om den omfordelinga av rollar som skal skje etter andre ledd, har
blitt ei unnskyldning for ikkje å føreta ein skikkeleg analyse av kvar enkelt sitt
bidrag til brotsverket, - slikk Carl Erik Herlitz tidlegare har åtvara mot.

Grunnen til at domstolane i enkelte saker synest å hoppa over det første
vurderingstemaet, ligg truleg på det prosessuelle planet. Når tiltalen vert utforma
med orda "tilsammans och i samforstand", styrer det lett kva vurderingstema
domstolen fokuserer på.

Utforminga av tiltalen m v

Dette leier over til det siste spørsmålet som referenten har reist (P 15), nemleg
"vilka krav som bör ställas på åklagaren att närmare konkretisera och individuali-
sera ansvaret när flera personer åtalas för brott som det begått "tilsammans och i
samförstånd". Dette er eit viktig spørsmål. Som EMK art. 6 (3) tydeleggjer, må
prinsippet om personleg straffansvar følgjast opp prosessuelt, med ein tiltale som
tydeleggjer kva den enkelte tiltalte vert klandra for av handling eller unnlating.

Ei svensk tiltalebeslutning er ved første augekast meir spesifikk enn ei tilsva-
rande norsk eller dansk (P 16). Medan vi tiltalar ein person under eitt for å ha
utført eller medverka til brotsverket, reiser ein etter svensk rett - så vidt eg har
forstått - ein spesifikk tiltale for hovudgjerning. Dersom forholdet gir grunn til
tvil om handlemåten er hovudgjerning eller medverking, reiser ein i tillegg ein
subsidiær tiltale for medverking.

Som kjent består ei tiltalebeslutning både av faktiske og rettslege kjennemerke
ved det som personen vert klandra for. Enkelte av rettssakene som referenten
refererer til, viser tendensar til kollektiv omtale av faktum og bruk av passivfor-
mer som synest å samsvara dårleg med prinsippet om ein personleg retta tiltale.
Men for å kunna gi eit fullgodt svar på korleis tiltalebeslutninga ideelt sett bør
utformast med omsyn til faktum, bør ein ha nærare kjennskap til svensk prosess-
rett - og praksis. Eg håpar difor at andre kan supplera diskusjonen på dette
punktet.

Eg vil i staden stilla det meir grunnleggjande spørsmålet om kriteriet "tilsam-
mans och i samförstånd", eller eit liknande kriterium for "utvidgat medgärnings-
mannaskap", i det heile eignar seg til bruk i ei tiltalebeslutning. Det normale er at
tiltalebeslutninga fokuserer på dei rettslege kjenneteikna som gjer handlinga
straffbar. "Tillsammans och i samförstånd" er ikkje eit slikt kriterium for straffan-
svar, men eit kriterium for omfordelinga av rollane til personar som etter andre
kriterium (jf første ledd) er rekna for å ha gjort noko straffbart. Som nemnt flyttar
dette kriteriet dessutan lett fokus bort frå kvar enkelt sitt bidrag, og kan i verste
fall føra til at domstolen let vera å prøva om tiltalte har utført eller "främjat"
brotsverket.

Eg har merka meg at Straffansvarsutredningen (SOU 1996:185) har føreslått å
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ta bort systemet med ei omrubrisering etter andre ledd. Ei positiv side ved dette
forslaget er at tiltalebeslutninga i slike saker vil måtta utformast på ein annan
måte enn i dag. Då vil kriteria "utfört" og "främjat" koma i fokus også i tiltalebe-
slutninga. Det naturlege vil vel då bli å reisa primær tiltale for å ha utført
brotsverket, og ein subsidiær tiltale for å ha "främjat" dette. I så fall vil den
mellomstasjonen for tanken som sondringa mellom gjerningsmenn og medverka-
rar representerer, tvinga påtalemakt og domstolar til ein nærare analyse av gjer-
ningssituasjonen, slik Dan Frände har framheva. Den nærare vurderinga av kor
straffverdig den enkelte sin handlemåte er, anten han er rubrisert som det eine
eller andre, kan ein så överlåta til straffeutmålingspraksis.

Ei typisk norsk tiltalebeslutning går likevel eit steg vidare. Vi tiltalar personen
under eitt for å ha utført brotsverket (med ditto kjennemerke) "eller medvirket
dertil". Det same gjeld i realiteten i dansk rett, anten det i tiltalen blir vist til
medverkingsparagrafen eller ikkje. Ei slik ordning kan vi kalla for "einheitstilta-
le". Fordelen er som nemnt at domstolen slepp å føreta den ofte kompliserte
vurderinga av om ei handling skal reknast som ei hovudgjerning eller ei medver-
kingshandling. (Men i den grad det på førehand er klart at det er ei meir bestemt
form for deltaking som tiltalte vert klandra for, bør dette - som professor
Andenæs framhevar i læreboka i straffeprosess (s. 312) - gå fram av tiltalen si
skildring av faktum.) Men for å ivareta omsynet til den enkelte sin rettstryggleik,
må det innanfor eit slikt system stillast strenge krav til utforminga av domsgrun-
nane. Desse må vera gjort så utførlege at det går klart fram kva tiltalte meir
konkret vert straffa for å ha gjort.

Ei meir urovekkjande side ved norsk rett er etter mitt syn den måten systemet
med "einheitstiltale" vert ført vidare i spørsmålsstillinga til ein jury (P 17). I
lagmannsretten (andre instans) skal dei fleste saker med ei strafferamme på meir
enn 6 års fengsel, handsamast med ein jury på 10 lekpersonar. Juryen skal ta
stilling til skuldspørsmålet ved å svara ja eller nei på dei spørsmåla dei får, utan
nærare grunngiving. Det vanlege er at juryen får eitt samla spørsmål om tiltalte
har utført eller medverka til brotsverket. I ei drapssak lyder spørsmålet t d om
tiltalte "har forvoldt NN"s død eller medvirket dertil". Eit ja frå juryen kan
dermed bety så ulike forhold som at dei har funne tiltalte skuldig i å ha skote
offeret, levert våpenet eller t d late vera å gripa inn for å hindra drapet.

Eit svakt punkt ved denne ordninga er at juryen ikkje i tilstrekkeleg grad vert
tvungen til å tenkja gjennom kva den enkelte sitt bidrag til brotsverket gjekk ut på.
Det høyrer rett nok med i biletet at straffeutmålinga må grunngivast. Men straffe-
utmålinga er lagt til ein annan instans: ein meddomsrett av dei tre fagdommarane
og fire av jurymedlemene. Dette leier til eit anna svakt punkt: Ein har ingen
garanti for at meddomsretten legg den same bevisvurderinga til grunn for straffe-
utmålinga som den juryen la til grunn for sitt "ja". I verste fall kan den som dei
fleste i juryen berre har funne skuldig som ein perifer medverkar, blir straffa som
hovudmann.
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På denne bakgrunnen har eg stor forståing for austerriksk rett. Sjølv om ein der
byggjer på ein "Einheitstätermodell", og i prinsippet aksepterer ein einheitstiltale,
krev ein av rettsstatlege grunnar at det må stillast separate spørsmål til juryen.
Først om tiltalte har utført brotsverket og deretter subsidiært om han har med-
verka til det. Den mest nærliggjande løysinga på det "norske" problemet er likevel
å erstatta juryordninga med ein meddomsrett som avgjer og grunngir både skuld-
og straffespørsmålet. Men det er ein annan diskusjon.

Debattledare, justitierådet Dag Victor, Sverige:

Debattledaren redogjorde för de tre frågeställningarna som referenten framförde i
det skriftliga referatet som publicerats på sidan 630 i Del I.

Professor Dan Frände, Finland:

Frände framförde att även det finska systemet innehåller en rad problem och
hänvisade till den väldigt stora skillnaden i straff mellan dråp, för vilka det
utdöms tidsbestämda straff, och mord, varvid gärningsmannen döms till livstids
fängelse. Gränsdragningen mellan medhjälp och medgärningsmannaskap får lätt
oskäliga konsekvenser. Utgående från de rättsfall som finns till förfogande inom
finsk rättpraxis är Frändes bedömning att samförstånd alltid krävs. Vad som sedan
krävs är inte alldeles klart, i många fall verkar det nästan som om det räcker att
man funnits på plats även om man egentligen inte gjort någonting. Frände hänvi-
sade därefter till ett uppmärksammat fall som avsåg motorcykelgängen.

Frände förhöll sig ganska skeptiskt till möjligheten att konstruera en garant-
ställning kring ansvar för underlåtenhet att avvärja en följd, som har åstadkom-
mits av någon annan och när en sådan garantställning kunde aktualiseras. Hans
bedömning är att det finns en ytterst liten möjlighet att döma någon med stöd av
reglerna om oäkta underlåtenhetsbrott.

Rättschef Fredrik Wersäll, Sverige:

Wersäll tog upp det s.k. Lindomemålet som skapade oerhörd debatt i Sverige i och
med att de båda inblandade personerna gick fria från ansvar, då man aldrig
lyckades klarlägga vem som gjorde vad. Resultatet av detta är att man numera i
vulgärdebatten säger att man kan gå fri från brott genom att skylla på varandra.
Detta är ett väldigt svårt och komplicerat rättspolitiskt dilemma.

Om man jämför de olika nordiska ländernas rättssystem, visar det att skillna-
den mellan gärningsmannaskap och medhjälp inte behöver vara exakt fastslagen
och att de pragmatiska lösningarna som svenska domstolar har kommit fram till i
den gränsdragningen måhända har starka rättspolitiska skäl. Wersäll anser således
att man inte skall dramatisera skillnaden mellan gärningsmannaskap och med-
hjälp. Om utgången i mål av det här slaget påtagligt skulle strida mot ett allmänt
rättsmedvetande, är faran att man får just den typ av propåer som korreferenten
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redovisade från Fremskrittspartiet i Norge. Det medför inte i sig att referentens
analys ur teoretisk utgångspunkt skulle vara felaktig.

Wersäll framförde slutligen att den viktigaste lärdomen av diskussionen vid
sektionsmötet är att det är viktigt att uppmärksamma de här frågorna när åklaga-
ren skriver sin gärningsbeskrivning och se till att man får en gärningsbeskrivning
som täcker alla de olika möjligheter som det här regelsystemet medger.

Debattledare, justitierådet Dag Victor, Sverige:

Debattledaren redogjorde även kort för Lindome-fallet i Sverige. Beträffande
propåerna lagstiftningsmässigt gjorde debattledaren tillägget, att det runt om i
Europa förekommer kriminalisering av deltagande i kriminella organisationer. I
Sverige finns det också ett förslag om kriminalisering av deltagande i kriminella
organisationer. Bakgrunden till detta är motorcykelgängen. Bland annat sägs det i
ett förslag till en straffbestämmelse att "den som i ledande ställning inom en
sammanslutning, där allvarlig brottslig verksamhet förekommer, underlåter att
göra vad som skäligen kan begäras för att verksamheten skall upphöra, döms för
underlåtenhet att hindra brottslig verksamhet till fängelse i högst två år". Det är
alltså inte ett medgärningsmannaskap, men ett slags alternativ som där tas upp.

Professor Raimo Lahti, Finland:

Även i finsk rättspraxis föreligger fall där ett utvidgat medgärningsmannaskap
har tillämpats. Jag har i en artikel (JFT 1989 s. 100 ff.) behandlat gränsdragningen
mellan gärningsmannaskap och medhjälp till brott och kritiserat i synnerhet fallet
HD 1988:42. I fallet ansåg majoriteten (4-1) att samförståndet mellan A och B
obestridligen utsträckte sig till att både råna taxichauffören C och att döda honom.
Majoriteten dömde B som gärningsman till ansvar för mord fastän denne på inget
sätt själv deltagit i själva dödandet. Inte heller hade han på något fysiskt sätt
medverkat i dödandet (han hade visserligen varit med i bilen när A avlossade det
första skottet mot C). Minoriteten skulle ha dömt B enbart för medhjälp till dråp
(och för rån). Det mest problematiska i fallet hänförde sig enligt min mening till
tolkningen av samförståndskravet. Kunde man verkligen säga att B i samförstånd
med A uppsåtligen hade dödat C? Rättssäkerhetssynpunkter talar också starkt mot
ett system där gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp
enbart avgörs utgående från subjektiva kriterier.

En annan aktuell fråga är hur vi skall förhålla oss till kriminaliseringen av
medlemskap i en kriminell organisation. Beslutet om gemensam verksamhet
inom EU (EGT L 351, 29.12.1998) förutsätter en sådan kriminalisering. Reger-
ingens proposition nr. 183/1999 rd, som ännu inte har lett till lagstiftning i
Finland, ställer krav på aktivt deltagande i en kriminell organisations verksamhet.
Man kan fråga sig om det kommer att bli politiskt möjligt att hålla sig till en sådan
restriktiv tolkning av kriminaliseringsplikten och utesluta ansvaret t.ex. i ett
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sådant fall där en gängmedlem endast underlåtit att förebygga ett gängbrott som
han varit medveten om. Det finns redan flera initiativ till att utvidga området för
de traditionella delaktighets- och förberedelselärorna. Vi borde i den nordiska
rättsgemenskapen bilda en enhetlig, grundlig opinion för att bibehålla det väsent-
liga innehållet i det individuella straffansvaret när internationella lagstiftningsåt-
gärder i en annan riktning planeras.

Advokat Per Samuelsson, Sverige:

Samuelsson anser att det svenska rättsystemet inte alls har klarat av att hantera
den här debatten. De tre fall som referenten nämner visar att vare sig man kallar
det för medhjälp eller utvidgat medgärningsmannaskap, räcker det för fällande
dom i Sverige att man har varit på en brottsplats där det har begåtts ett allvarligt
brott och att man tillhör samma gäng. Det man då tillmäter ett avgörande bevis-
värde tycks vara att man måste ha sett vad som hände. Om det verkligen är så, har
man passerat den nedre gränsen för straffansvar enligt svensk rätt.

Hur skall man då komma till rätta med det? Samuelsson tror inte på att man
skall konkretisera åklagarens gärningsbeskrivning eftersom det inte fungerar i
praktiken. Vad Samuelsson vill fästa uppmärksamhet vid är att den nedre gränsen
för straffansvar i Sverige är väldigt rörigt beskriven i doktrin och lag. Den är svår
att begripa och den är svårtillgänglig för praktiker. Enligt Samuelsson behövs det
forskning och HD-praxis där man klarlägger vad som är den nedre gränsen för
straffansvar, oavsett vilken etikett man har på begreppet. Det spelar ingen roll om
man kallar det utvidgat medgärningsmannaskap eller medhjälpansvar. Den undre
gränsen måste tydliggöras och kanske behövs det till och med lagstiftning.

Referent, professor Suzanne Wennberg, Sverige:

Referenten höll med om att det skulle behövas ett HD-prejudikat där man verkli-
gen ser principiellt på frågan. Därtill borde domstolarna vara tydligare i sitt
dömande. Referenten redogjorde vidare för ett fall från hovrätten i Göteborg
enligt vilket bevisvärderingen grundade sig på att den åtalade måste ha varit
informerad.

Professor Madeleine Leijonhujvud, Sverige:

LeijonhufVud påpekade att det egentligen finns två skilda frågor ur rättspolitiskt
perspektiv. Den ena frågan är hur man rättspolitiskt har hanterat fall där det är
svårt att visa vem som gjorde vad och där det alltså finns en risk att någon inte
gjorde något. Den andra frågan gäller fall där det är klart vem som gjorde
någonting men där det också finns någon eller några andra som var med och som
inte gjorde någonting, dvs. passiv underlåtenhet. I Sverige finns ett mycket
begränsat straffansvar för underlåtenhet att ingripa för att hindra brott. En prak-
tisk situation är sexuella övergrepp på barn i familj där man har anledning att tro
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att det finns andra familjemedlemmar som har varit medvetna om vad som händer
och inte ingripit. Frågan är om det skall vara straffbart eller ej att vara passiv?

Dommer Peter Garde, Danmark:

Garde hänvisade till Blekingegademordet i Danmark, vilket kom att spela en
väldigt stor roll i den danska populärdebatten om medverkan och ett kollektivt
straffansvar.

Garde ansåg vidare att det danska och norska begreppet "enhedsansvar" är bra
att arbeta med, men att det förutsätter att åklagaren tydligt skriver ut vad som har
hänt och som ett absolut krav att domaren i rätten sedan beskriver exakt vad man
har lagt till grund for domslutet.

Førsteadvokat Tor-Geir Myhrer, Norge:

Myhrer frågade sig om vi är på väg mot en högre grad av kollektivt straffansvar -
straff för att ha varit på brottsplatsen. Han ansåg att det varit en utveckling, i varje
fall i norsk straffrätt de senare åren, där vinklingen mot det som samhället har
behov av är starkare än den kanske ensidiga vinkling mot gärningsmannen som
man hade för ca tjugo år sedan. När det nu läggs fram förslag som går i riktning
mot att vi måste utvidga området för vem som kan straffas när flera har varit
tillsammans anser Myhrer att det verkar som om vi tenderar att debattera varför vi
straffar. Den debatten har varierat ganska mycket.

Ett av de centrala skälen till varför vi straffar är att bevara något som vi kallar
det sociala lugnet. Detta är en linje som går tillbaka till den gamla hämnden som
skäl för straffet. Straffsystemet skall vara inrättat så att det syftar till att skydda
mig och så att det syftar till att skydda samhället. Det betyder att straffutmätning-
en vid kriminell verksamhet av allvarligt slag måste vara inrättad så att vi fångar
in de kriminella. Då blir frågan hur stora hål det ska finnas i håven. Rättssäkerhe-
ten är nämligen inte någon säkerhet för den som är åtalad utan rättsäkerheten är
till för den som blir utsatt för något.

Myhrer hänvisade till korreferenten som konstaterade att det inte är straffbart
att vara i dåligt sällskap. Enligt Myhrer går utvecklingen i Norge gradvis i den
riktningen och nämner rätten att kroppsvisitera personer för att se om de bär
vapen eller har kniv på sig. Bestämmelsen är inte längre baserad på någon
misstanke om att personen gör detta, utan bygger på att någon uppehåller sig på
en plats eller i ett sammanhang där polisen har anledning att kontrollera eventuellt
vapeninnehav. Då får folk tåla obehaget att polisen kroppsvisiterar. Det är en ren
konsekvens av sällskapet man valt att uppehålla sig i. Detta är alltså på det
minimala processuella området, men steg kan komma att vidtas för att utvidga
detta tänkesätt till den materiella straffrätten.
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Korreferent, professor Erling Johannes Husabø, Norge:

Korreferenten tog avslutningsvis upp dels frågan om ansvar for passivt medver-
kande och dels det rättspolitiska önskemålet om domstolarnas anpassning till
folkets behov av att straff utkrävs. Beträffande passivitetsansvaret hänvisade
korreferenten till två mål vid högsta domstolen i Norge. Det ena fallet gällde två
personer som rånade en invandrarbutik i Oslo varvid den ena rånaren plötsligt
drog kniv. I anknytning till detta sade Høyesteretten att detta utlöste en särskild
skyldighet för den andra rånaren att försöka avbryta rånet och det påföljande
händelseförloppet.

Det andra fallet gällde utelämnandet av en flykting som uppehöll sig i Norge
till Tyskland, då de tyska myndigheterna hade upptäckt att denna person hade
deltagit i en flygplanskapning i samband med olympiaden i München. Målet, som
togs upp flera gånger i Høyesteretten slutade med att flyktingen kunde bli utläm-
nad och anklagas för medverkan, eller i verkligheten för "Mittäterschaft". Høyes-
teretten uttalade bland annat att de som deltar i en flygkapning, eller i varje fall i
en flygkapning av det slag som det rörde sig om i det här fallet, måste ha ett ansvar
för medverkan om någon blir dödad under kapningen, förutom om det föreligger
speciella omständigheter som pekar i motsatt riktning.

Beträffande frågan om den nedre gränsen för ansvaret och frågan om att tänja
ut straffrätten för att tillmötesgå folkets behov av att straff utdöms för att upprätt-
hålla lugnet i samhället hänvisade korreferenten till ett känt mord som vi minns
varje gång vi firar påsk, gällande vilket domsmotiveringen var att folket skulle
lugna sig. Det är knepigt att använda en sådan motivering för att utvidga straffan-
svaret. Korreferenten konstaterade att det är väldigt viktigt för det juridiska
samfundet att tänka principiellt och försöka kommunicera de här principerna till
folket. Det går att kommunicera dessa grundläggande principer, och det är viktigt
att försöka göra det och hålla fast vid principerna.

Referent, professor Suzanne Wennberg, Sverige:

Referenten förtydligade att frågan, om huruvida åklagarna skall konkretisera eller
individualisera gärningarna tydligare i gärningsbeskrivningen när det handlar om
medgärningsmannaskap, skall ses från den åtalades perspektiv och inte från
juristens perspektiv. Referenten ansåg att det måste finnas ett personligt ansvar.
Då är det viktigt att man också binder ansvaret till de olika individerna. Gärnings-
beskrivningar som är formulerade med verben i passivform (det har anlagts en
brand, det har hällts tändvätska, det har rivits papper osv.) förmedlar budskapet att
det är likgiltigt av vem handlingen begåtts. Om man spetsar till det, kan det ge
intrycket av att man i så hög grad som möjligt undviker gärningsbeskrivningar
från den åtalades synvinkel när det gäller medgärningsmannaskap. Man bara
sammanför alla till en enhet och konstaterar att "det har gjorts". Referenten ansåg
att det har en viss betydelse för den som står åtalad för ett brott, för att den åtalade
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inte skall uppleva att han ställs till svars for någonting som han inte har gjort eller
att det är likgiltigt vad han har gjort. Därför måste domstolarna vara tydligare när
de skriver domar och tillämpar medgärningsmannaskapet, annars kan den dömde
uppleva sig som en martyr vilket inte är ändamålsenligt om man vill inskärpa
personligt ansvar.

Synpunkten att man skall ta hänsyn till vad som anses allmänt acceptabelt när
man dömer är ett väldigt farligt argument. Anledningen till att folk ofta får
felaktiga uppfattningar om många mål är att de tar del av den information de får
via media. När journalister skall redogöra för mål har de inte alls klart för sig att
man inte klart och tydligt kan säga vad som har hänt, utan att det finns olika
versioner. När journalister letar efter något bra material som kortfattat talar om
vad som har hänt, väljer de åklagarens gärningsbeskrivning. Det får journalister
att tro att detta är fakta i målet. Väldigt mycket av problemet kring Lindomemålet
var att man tog för givet att båda var skyldiga. Där borde vi jurister egentligen ha
gett oss in i debatten och förklarat att om man säger att två personer skyller på
varandra, då har man ju redan tagit för givet att båda är skyldiga och det är det
man inte vet.

Referenten konstaterade avslutningsvis att sektionsmötet inte hade kommit
fram till något svar på frågan om den nedre gränsen för medgärningsmannaska-
pet. Däremot kunde man notera att ingen gått i försvar för att bygga ett medgär-
ningsmannaskap på att en person har solidariserat sig med en brottsplan. I sådana
situationer borde man kunna överväga att i stället fälla en person för medhjälp,
vilket skulle fa en psykologisk betydelse när det gäller straffmätning. Möjligen
kan man väl tänka sig att förtydliga kriterierna för underlåtenhetsansvaret. Att
inte förtydliga trodde referenten att väldigt lätt kan bli ett vapen som man
använder sig av. Det är viktigt att man först utreder om en person verkligen varit
skyldig att ingripa eller skyldig att agera och att domstolen klart och tydligt
uttalar vad det är man anser att den här personen skulle ha gjort, som denne inte
gjorde.


