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Debattledare, riksåklagare Klas Bergenstrand, Sverige:

Debattledaren konstaterade att det finns en ganska fast uppfattning om maktför-
delningen; det är polisen som skall utreda brott, åklagaren som skall föra proces-
sen i domstol och domaren i domstol som skall lösa tvister. Debattledaren konsta-
terade vidare att det som har hänt under senare år i väldigt många länder är att
gränserna mellan aktörerna raderats ut eller förändrats. Det sker under trycket av
för stor arbetsbörda, en ökad kriminalitet och kraven på en effektiv förvaltning.
Detta innebär att den klassiska maktfördelningen också fortlöpande behöver ses
över. Det är frågor som beror på dels hur man organiserar ett effektivt och bra
system och dels hur man organiserar statens kriminalpolitik så att man uppfyller
kraven gällande såväl rättssäkerhet som effektivitet.

Referent, rättschef Fredrik Wersäll, Sverige:

Ämnet för sektionsmötet gäller fiindamenten i rättsskipningen i brottmål. Det kan
synas tekniskt, men jag tror det har en oerhört stor rättspolitisk betydelse. Jag gör
först avgränsningar av ämnet, därefter redovisar jag för de argument som man kan
ha emot ett system där domaruppgifter går till polis och åklagare. Efter detta
övergår jag till vilka argument som finns för systemet, hur utvecklingen ser ut och
hur långt man skulle kunna tänka sig att gå. Slutligen övergår jag till frågor att
diskutera. Jag har tolkat ämnet så att det avser de frågor där åklagare eller polis
avgör skuldfrågan i brottmål utan medverkan av domstol. Det kan ske på olika
sätt; bland annat genom föreläggande av straff, bötesstraff normalt sett. I Sverige
finns det möjlighet att förelägga också villkorlig dom. Föreläggande av bötes-
straff finns i alla våra nordiska länder. Därtill förekommer beslut av polis och
åklagare att inte gå vidare med ett mål, trots att skuldfrågan och ansvarsfrågan är
klarlagd samt frågor som har att göra med uppgörelser i åtalsfrågan, där man
försöker renodla en process på det sättet att man kommer överens mellan parterna
vad som ska underställas domstolen. Det är ett system som vi har i en mycket
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begränsat utsträckning i de nordiska länderna, men som jag tycker att det finns
anledning att komma in lite grann på.

Bakgrunden till att man över huvudtaget diskuterar de här frågorna är bland
annat att vi, för att ta Sverige som ett exempel, har 1,2 miljoner anmälda brott
varje år. Av de 1,2 miljoner brotten lagfors färre än 100 000 i domstol. Vi kan
alltså se att det är maximalt 7-8 % av alla anmälda mål som överhuvudtaget
prövas i en domstol. Den här situationen är likadan i alla våra nordiska länder. Vad
händer då med resten? Det är delvis det den här diskussionen handlar om.

Argumenten mot att polis och åklagare anförtros domaruppgifter är rätt uppen-
bara. Om man ser argumenten mot och för från principiella och praktiska ut-
gångspunkter så faller de principiella argumenten väldigt mycket på motsidan.

Straffrätten är kanske det yttersta maktmedlet som statsmakterna har att ta till
mot enskilda medborgare. Det innefattar ensidig maktutövning, det innefattar för-
dömande, det innefattar också ett moraliskt fördömande kan man säga. Man påläg-
ger straff och andra påföljder mot medborgare för överträdelser som de har gjort.
Principiellt sett är det alldeles uppenbart att frågor som innefattar ett så dramatiskt
maktutövande bör prövas av ett opartiskt organ mellan två likvärdiga parter.

Genom att lägga domaruppgifter på polis och åklagare blandar man ihop
rollerna. Den grundläggande rollfördelningen är att polisen utreder brott, åklaga-
ren prövar åtalsfrågan och för talan i domstol och domaren dömer. Genom att man
anförtror domaruppgifter till polis och åklagare, ger man såväl utredande som
dömande uppgifter till samma organ, samtidigt som man lägger dömande uppgif-
ter på det organ som också skall pröva om åtal skall väckas. Det är självklart att
det här kan resa en lång rad principiella invändningar.

Rent teoretiskt finns det risk för maktmissbruk. Det finns risk för att polis och
åklagare har en förutfattad mening i skuldfrågan och låter den förutfattade me-
ningen komma till uttryck i ett föreläggande. Det finns utpressningsliknande
tendenser i detta, i varje fall i det föreliggande systemet. Om du inte godtar det
förelagda straffet, blir du inkallad till domstolen för att svara i din sak och då vet
man inte vad som händer. Eftersom det finns sådana ingredienser i detta, är det
alldeles uppenbart att det finns kraftfulla argument emot systemet.

Argumenten för ligger huvudsakligen på ett praktiskt plan i en situation med
kanske 10-15 gånger fler anmälda brott än vad domstolssystemet skulle kunna
tänkas klara av. Det är knappast rimligt att tänka sig att man i våra nordiska länder
skulle ge domstolssystemet en dimension som skulle klara av att pröva alla brott
som lagförs. Det skulle leda till orimliga resursförstärkningar av domstolssyste-
met. Verkligheten har tvingat fram ett system där man har summariska processfor-
mer, där polis och åklagare ges en stark roll. Det ger helt enkelt rättsväsendet en
rimlig dimensionering. Det här kanske man inte behöver bli så upprörd över,
trots de principiella invändningar som jag har redogjort för. Föreläggandet av
bötesstraff avser ju i första hand lindrigare brott på bötesnivå. De principiella
argumentena att straffrätten innefattar ett moraliskt fördömande osv. gör sig inte
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lika starkt gällande på bötesnivå. De modeller som vi valt i de nordiska länderna
med kriminalisering av lindrigare forseelser är inte alls självklara. I många länder
beivrar man for vissa överträdelser t.ex. inom trafiken administrativa forfaranden,
vilka inte kallas för straff. Kallar man det inte för straff, omgärdas heller inte
systemet av de rättssäkerhetsgarantier som straffsystemet normalt sett skall om-
fattas av. I Tyskland t.ex. har man ett administrativt sanktionssystem som omfattar
väldigt mycket av det som vi i Sverige beivrar genom straffrätt på bötesnivå.

När det gäller lite allvarligare brott, som t.ex. frågor om underlåtande att åtala
och rent av uppgörelse i åtalsfrågan kan man säga att ett system som innebär att
man ger den misstänktes inställning en rätt stor betydelse i processen, innebär att
man myndigförklarar den misstänkte. Den misstänkte ges en möjlighet att dispo-
nera över sin egen skuld och sitt eget ansvar. Det kan man naturligtvis ha
principiella invändningar emot, men det finns också fördelar med detta.

Hur ser då utvecklingen ut? Rättsväsendets resurser blir alltmera ansträngda i
alla våra länder och verkligheten tar överhand. Allt farre brottmål avgörs av
domstol och allt fler brottmål avgörs utanför domstol. Polis och åklagare far allt
större makt. Detta är i första hand förestavat av effektivitetsskäl, men det finns
också andra argument. Möjligen är de argumenten framvuxna ur effektivitetsskäl,
men de finns där ändå. Det är alldeles klart, att man kan se en tendens i debatten
under senare år att man börjat likna brottmålsprocessen vid den dispositiva
tvistemålsprocessen. Det har att göra med frågan om myndigförklaring av den
misstänkte. Man ser i varje fall i Sverige allt tydligare att domstolsprocessen skall
förbehållas konfliktlösning i egentlig mening. Att man förbehåller domstolspro-
cessen konfliktslösning i egentlig mening är alldeles klart när det gäller dispositi-
va tvistemål där parterna förfogar över processföremålet. Men det blir inte alls
självklart om man ser det ur traditionella utgångspunkter då man talar om brott-
målsprocessen. Det är ingen tvekan om att de argumenten också har använts av
statsmakterna för att renodla domarrollen när det gäller brottmålen. Den svenska
statsmakten säger alldeles klart att också i brottmål bör domstolsprocessen i
första hand förbehållas allvarligare brott och frågor där parterna inte kan komma
överens. Vad innebär det då om man ser på utvecklingen framöver? Det innebär
att man ger brottmålsprocessen en ny inriktning. Även om det här är fråga om
ensidig maktutövning, så bör den misstänkte ges möjlighet att i större utsträck-
ning än idag disponera över sin skuld och sitt ansvar och också sin påföljd. Det
har också delvis att göra med förstärkningen av målsägandes ställning. Det finns
en tydlig internationell trend mot det som kallas för "restorative justice", dvs. att
brottmålsprocessen skall verka helande och vara en positiv sak för brottsoffret.
För att det ska kunna bli verklighet, måste man ge brottsoffret en starkare ställ-
ning i brottmålsprocessen. Det talar också för att man i ökad utsträckning ser
brottmålsprocessen som en dispositiv process mellan likvärdiga parter.

Hur långt kan man då gå i den här utvecklingen? Utgående från resurserna
finns det ingen väg tillbaka. Vi kan inte avskaffa de möjligheter som finns idag
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för polis och åklagare att förelägga straff. Ett alternativ är naturligtvis att istället
för straff ha administrativa sanktioner för de lindrigare överträdelserna. Men i
varje fall den svenska statsmakten anser att det nuvarande systemet är effektivt,
varför det egentligen inte finns så starka skäl att överväga en annan lösning, även
om man kan ha principiella invändningar emot det. Jag tror i och för sig att det
finns ett relativt begränsat utrymme att överföra ytterligare domaruppgifter från
domstol till åklagare och polis när det gäller strafföreläggandet. Där har man snart
slagit i taket. Idag får man i Sverige förelägga villkorlig dom. Man kunde
naturligtvis tänka sig att åklagare skulle förelägga även samhällstjänst och över-
vakning. Däremot tror jag att steget är för stort att tänka sig att åklagare skulle få
förelägga ovillkorliga fängelsestraff. Det tror jag också skulle strida mot konstitu-
tionen, i varje fall i något nordiskt land. Därmed är det inte sagt att man inte kunde
förändra rollfördelningen mellan åklagare och polis. Man kunde mycket väl tänka
sig att de uppgifter som i dag anförtros åklagarna istället anförtros polisen, men
det är delvis en arman diskussion.

Det område där jag tror att det kanske finns störst utrymme för förändringar är
den processuella hantering som gäller lite allvarligare och mycket komplexa brott.
Det straffrättliga systemet klarar väldigt dåligt av de stora brottmålen när det
gäller ekonomisk brottslighet. Det är tyvärr mer regel än undantag att de stora
ekonomiska målen havererar när de kommer till domstolen. De är för stora, de är
för tunga, de är för komplexa och de avser för komplicerade sakförhållanden. Det
straffrättliga systemet med sina bevisbörderegler, med sin skyldighet för åklaga-
ren att bevisa varje omständighet som han lägger den åtalade till last, är inte
anpassat efter de stora komplexa målen. Det innebär, tror jag, att man måste
fundera över hur man ytterligare kunde renodla processen genom de stora kom-
plexa brottsmålen. Då kommer man naturligt in på frågor om uppgörelser i
åtalsfrågan. Det finns internationella förebilder till detta. Man behöver inte gå till
USA med deras plea bargain-system för att se ytterligheter i det här sammanhang-
et. Det räcker med att gå till Tyskland, där man sedan ett antal år tillbaka,
visserligen under medverkan av domare, har vissa möjligheter till uppgörelser
mellan den misstänkte och åklagaren beträffande vilka omständigheter som skall
underställas domstolen och vilka som inte är stridiga mellan parterna och skall
accepteras av domstolen. Det är naturligtvis en utomordentligt känslig fråga. Men
jag tror att det är nödvändigt att föra dessa diskussioner i våra länder, inte minst
för att skapa trovärdighet kring det straffrättliga systemet när det gäller åtgärder
mot ekonomisk brottslighet. Hur långt man kan komma är väldigt svårt att säga
och vi i Sverige är fortfarande bara i inledningsskedet av en sådan diskussion.
Den svenska justitieministern har uttalat sig mycket positivt för en dylik utveck-
ling om den går att genomföra under rättssäkra former. Jag tror också att man bör
göra åtalsplikten mer diskretionär än vad den är idag. Det tror jag också är en
effekt av trycket på rättsväsendet. Jag tror att det är nödvändigt att polis och
åklagare får göra mer medvetna rättspolitiska och kriminalpolitiska prioriteringar
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än vad dagens regelsystem medför. Jag tror att det är utomordentligt viktigt, inte
bara for brottsbekämpningen, utan också för straffsystemets trovärdighet att man
ser till att det är de viktigaste målen som kommer till domstol. Om vi har en
situation såsom i Sverige med 1,2 miljoner anmälda brott, varav åtgärder överhu-
vudtaget vidtas beträffande 400 000 av dem, kan man fråga sig om det är medvet-
na kriminalpolitiska prioriteringar som leder till att det inte blir någonting av de
800 000 mål som läggs i hyllan. Jag är inte alldeles säker på det, jag tror att
situationen när det gäller prioriteringar inom rättsväsendet skulle kunna förbättras
om man gav polis och åklagare större möjligheter att bestämma vilka mål som ska
föras till domstol. Detta är min bild av utvecklingen.

Avslutningsvis framförde referenten de frågor, värda att diskuteras, som fram-
går av referatet på sidan 651 i Del 1.

Korreferent, professor Dan Frände, Finland:

Referenten framför i sitt mycket insiktsfulla föredrag en rad intressanta synpunk-
ter och påståenden. Jag har valt att lyfta fram och kommentera två frågor som
texten aktualiserar. Den första frågan gäller behovet av att rensa ut bagatellbrotten
från straffrättssystemet. Den andra frågan hör samman med olika typer av avtal
som straffprocessens parter kan göra före och under själva huvudförhandlingen.

I

Texten visar klart och tydligt, och här håller jag helt med referenten, att alla de
som begår brott i de nordiska länderna inte kan erbjudas en normal straffprocess,
med allt vad det innebär av förundersökning, åtalsprövning och huvudförhand-
ling. Den lindriga brottsligheten kräver en specialbehandling. Om alla, som i dag
accepterar respektive nöjer sig med "fallande dom" av polis och åklagare, krävde
normal process, skulle det judiciella systemet drabbas av en total överbelastning
med bl.a. mycket lång tid mellan gärningstidpunkt och rättegång. Sistnämnda
rättsläge skulle åter innebära en konflikt med EMRK:s krav på rättegångsbehand-
ling inom skälig tid.

Detta obestridliga faktum innehåller givetvis en paradox: vi har en straffpro-
cessrätt som bryter samman om den tillämpas fullt ut. Man kan försöka lösa
paradoxen på olika sätt. Jag berör här två alternativa lösningsmodeller. Den första
kallar jag skenet bedrar-modellen och den andra upprensningsmodellen.

A.

Systemet bygger på den grundläggande men kanske inte alltid artikulerade pre-
missen att det finns olika typer av brottslighet. Den farliga och allvarliga brotts-
ligheten kräver stränga straff. Den misstänktes och även den drabbades rättsskydd
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kräver att strafíþrocessen här går på djupet med allt vad det innebär av tid och
ekonomiska resurser. Beträffande de mindre allvarliga brotten ger lagstiftningen,
åtminstone i Finland och Sverige, möjlighet till s.k. utevarohandläggning. Detta
betyder att fängelsestraff kan utdömas fastän den åtalade inte personligen deltar i
processen. Det säger sig självt att här blir allt mycket enklare, smidigare och
billigare.

Den lindriga brottsligheten, som enligt huvudregeln ger böter och kan kallas
bagatellbrottslighet, sköts av andra organ än domstolar. Domstolsprocessen er-
bjuds visserligen för den som inte nöjer sig med "lägre organ" men endast en
försvinnande liten del av de som misstänks för bagatellbrott utnyttjar denna
möjlighet. Mellan bagatellbrott och mindre allvarliga brott existerar givetvis en
gråzon och lagstiftaren har här ett visst spelrum. Det är således för finsk del helt
tänkbart att åklagarna ges större befogenhet att bestämma straffet, t.ex. för brotts-
typer som nu regelmässigt ger böter i domstolen (i praktiken rattfylleri). För att
avlasta åklagarna kan mera makt ges åt polisen och det skulle inte förvåna om
man i samband med utvecklandet av den automatiska trafikövervakningen skulle
överföra domsmakt på de kommunala trafikövervakarna. Paradoxen är således
skenbar. Systemet grundas helt medvetet på det rationella antagandet att de flesta
bagatellbrottslingar saknar både tid och ekonomiska resurser att fa saken prövad
av en domstol eller av ett annat oavhängigt rättsskipningsorgan.

B.

Att kalla lindriga normöverträdelser för brott är fel eftersom till straff hör ett visst
mått av moraliskt klander. Dylika lindriga överträdelser måste givetvis beivras på
något sätt. Den allmänna laglydnaden förutsätter att det finns risk för kostnader
och andra "obehagligheter" om t.ex. en trafikant inte håller sig till de tillåtna
hastigheterna. Men dylika "rena" överträdelser bör inte kallas brott och påföljder-
na inte straff. Det som i dag i den finska och svenska diskussionen kallas
bagatellbrottslighet borde betecknas t.ex. som överträdelser och beivras med
administrativa sanktioner. Dylika överträdelser kunde sedan ges en egen och
billigare processram med polisen och förvaltningsdomstolarna i huvudrollerna.
Som modell kunde man ta det tyska systemet med Ordnungswidrigkeiten.

Genom de administrativa sanktionerna elimineras paradoxen eftersom det
antas att strafiprocessen kan behandla de kvarblivande riktiga brotten. Om så inte
är fallet blir det aktuellt att ta ställning till andra typer av åtgärder. En möjlighet är
att ge åklagarmyndigheten en vidsträcktare domsmakt, varvid den finska lagstif-
taren bl.a. måste beakta grundlagens krav på att straff som innebär frihetsberövan-
de måste utdömas av domstol. En annan möjlighet innebär olika typer av avtal
mellan processens parter. Till denna fråga återkommer jag i andra delen av min
kommentar.
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Bedömning och värdering

Bägge alternativen kan på goda grunder försvaras. Traditionen talar för det
nordiska vida brottsbegreppet. Man kan se det mycket ringa antal personer som
utnyttjar möjligheten - åtminstone i Finland - som ett tecken på att rättvisa skipas
även av poliser och åklagare. Men den som är missnöjd har dock rätt till en
normal strafíþrocess, åtminstone på underrättsnivån. Den nordiska lösningen är
tillräckligt flexibel för att råda bot på hotande flaskhalsar. Det saknas även
empiriska bevis för att det stora antalet ouppklarade bagatellbrott skulle påverka
den allmänna laglydnaden beträffande den allvarliga brottsligheten. En bilist som
dagligen ser hur andra medtrafikanten bryter mot trafikreglerna utan att straffas
kommer inte för den skull på idén att börja stjäla eller råna banker.

Systemet med administrativa avgifter är teoretiskt rätt elegant, även fastän man
alltid kan diskutera till vilken grupp en viss typ av normöverträdelse skall räknas.
Det gör det möjligt att skapa ett straffrättsligt trovärdigt system; dvs. att brott är
prima facie något allvarligt som enligt huvudregeln behandlas av en domstol.
Beträffande de administrativa sanktionerna kan den misstänktes processuella
garantier utan problem hålla samma standard som gäller för en normal brottmåls-
process. Människorättsdomstolen förutsätter även att så sker eftersom begreppet
"har anklagats för ett brott" i artikel 6 i EMRK har getts en autonom tolkning,
dvs. det avgörande är inte hur en enskild stat betecknar en viss sanktion.

Personligen känner jag sympati för systemet med administrativa sanktioner för
lindriga normöverträdelser. Rent språkligt bär det emot att kalla en moderat
fortkörning, som ger kanske 100 euro som sanktion, för ett brott. Men det är klart
att vi kan leva med ett omfattande brottsbegrepp.

II

Referenten slår i sin artikel även fast att vi med största sannolikhet är på väg mot
ett system med åtalsuppgörelser i större och komplicerade mål. Förutom knappa
resurser ser han som orsak till en sådan utveckling en ny syn på straffprocessen
där parternas likställdhet och processens natur av konfliktlösning spelar de vikti-
gaste rollerna. I grunden betyder detta att åklagarkåren får större makt att bestäm-
ma vilka brott som skall föras till domstol; för att en åtalsuppgörelse skall ha
något intresse för den misstänkte måste åklagaren ha något att erbjuda. Referen-
ten åberopar även erfarenheter från Tyskland, varför jag ser det som nödvändigt
för den fortsatta diskussionen att med några ord här skissera det tyska systemet
kring Absprachen im StrafþrozeB.

Helt kort kan konstateras, att överenskommelser i den tyska straffþrocessen -
åtminstone utgående från det material som står till mitt förfogande - främst
koncentreras till huvudförhandlingen. Parterna i avtalet är tre; den åtalades advo-
kat, åklagaren och den domare som leder huvudförhandlingen. De flesta avtal
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ingås informellt, dvs. under den fortsatta huvudförhandlingen nämns inget om
avtalet. Domaren erbjuder den åtalade ett visst straff, advokaten erbjuder i huvud-
sak erkännande och avstående från rättsmedel medan åklagaren så att säga god-
känner det hela genom att också avstå från rättsmedel. Det är onödigt att här
närmare diskutera vilka orsaker som drivit fram dylika avtal i tysk strafíþrocess-
rätt men det torde vara rätt entydigt att det viktigaste incitamentet har varit strävan
efter att fa slut på vissa typer av mål som annars hotar att hålla på hur länge som
helst. Genom att parterna avstår från rättsmedlen har domstolen rätt att avfatta en
betydligt mera avskalad dom, vilket minskar domarens arbetsbelastning. Avtalen
har även i huvudsak ingåtts i mål rörande narkotikabrott och ekonomiska brott.
Men avtal ingås även under förundersökningen, varvid det närmast är fråga om att
åklagaren lägger ned förundersökningen med stöd av konkurrensgrunden mot att
den misstänkte erkänner något eller några brott.

Om man ser på det tyska systemet utgående från finsk synvinkel känns det
åtminstone i dag ganska främmande: det tyska avtalsförfarandet verkar vara starkt
koncentrerat kring domarens person. Endast han kan erbjuda ett visst straff. Men i
bästa fall betyder systemet på samma sätt som beträffande bagatellbrottsligheten
att domstolens arbetsbörda lättar samt att parterna även kommer snabbare och
billigare undan. Man frågar sig om finska domare klarar av att börja erbjuda vissa
straff och då som "betalning" erhåller erkännande och laga kraft. Mig veterligen
förekommer det inte att domaren under huvudförhandlingen uttalar sig om den
väntande straffarten och straffmängden. Åtminstone i dag känns det ganska
osannolikt att något sådant skulle ske. Rätt klart är att lagstiftaren inte kommer att
införa en sådan möjlighet. Förfarandet ligger skrämmande nära ett slags laglig
utpressning. Det bör samtidigt hållas i minnet att avtalsförfarandet saknar lagstöd
i Tyskland, vilket gör det tänkbart att i en situation av allvarlig överbelastning av
systemet även finska domare tillgriper metoden i fråga.

Förfarandet blir mera åklagarkoncentrerat om avtalet flyttas till skedet för
åtalsprövningen. Man kunde i sig tänka sig att åklagaren meddelar den misstänk-
tes försvarare att åtalet far en viss utformning under förutsättning att ett erkännan-
de rörande vissa delar ges redan under förundersökningen. Även här känns det
rätt osannolikt att utvecklingen skulle gå i denna riktning. Men, vem av oss kunde
förutse i början av 80-talet att Internet skulle bli juristens bästa vän?

Statsadvokat for Særlige Internationale Straffesager Birgitte Vestberg, Danmark:

Emnet "Åklagere og polis som domare" rammer centralt i diskussionen om den
mest hensigtsmæssige anvendelse af offentlige ressourcer i bredeste forstand.
Mit hidtidige virke som regional statsadvokat har givet betydelig erfaring i de
problemer, der skyldes oplevelsen af, at retsvæsenet er for langsomt, og de
overvejelser, der har været om, hvorledes skadevirkningen heraf kunne begrænset
mest muligt.



Åklagare och polis som domare 373

Danmark har haft en langvarig tradition for anvendelse af bødeforelæg, og der
er ikke længere begrænsninger i størrelsen af bøden. Forlægget er den lokale
anklagers - og ikke politiets - ansvar, og der har ikke været principielle overvejel-
ser om anklagerens rolle, al den stund, at selve afgørelsen, nemlig at acceptere
eller at betale, bliver truffet af den sigtede. Hvis han/hun er enig med anklageren,
er der ingen tvist at afgøre for en dommer, og der er ingen grund til at ulejlige en
dommer. Som endnu enklere behandling henviser jeg til, at politifolk kan vælge
blot uformelt at påtale en mindre overtrædelse i stedet for at indlede en straffesag.

Bødeforelæg har været anvendt navnlig ved bagatelsager og i enkle sager, men
også miljøsager og overtrædelser af konkurrencelovgivningen kan afgøres ved
bødeforelæg. Dette har for nyligt ført til bøder i millionklassen.

Pudsigt nok har indvendingen mod bødeforelæg f.eks. i sager mod større
industriforetagender været, at offentligheden (og dermed pressen) ikke fik ad-
gang til at følge sagens behandling i retten. Der har også været røster fremme om,
at bøden blot blev vedtaget for at undgå offentlighedens søgelys. Jeg tvivler dog
på, at en industrivirksomhed vil erkende sig skyldig uden grund.

Anklagerens rolle som "dommer" forekommer mere nærliggende, hvor påtale
bliver opgivet, dvs. at skyldspørgsmålet ikke bliver afgjort af retten. Dette sker
dels på grund af manglende bevis, dels hvis ressourceforbruget ved sagens
behandling ikke står i rimeligt forhold til den forventede straf. Det har tidligere
været påpeget, at afgørelser, der indebærer bevisvurdering, skal træffes af dom-
stole, og ikke "i anklagemyndighedens mørke gange", som kritikeren udtrykte
sig. Dette er i Danmark afhjulpet ved, at de, der ikke opnår noget ved en anmeldel-
se skal, underrettes om afgørelsen og har adgang til at klage, hvis de har en retlig
interesse i afgørelsen. Dertil kommer statsadvokaternes tilsynspligt, der også
retter sig imod afgørelser, der ikke er paklaget.

Jeg er enig i, at ren diskretionær påtaleafgørelse kan være betænkelig, herunder
plea bargaining, hvorved jeg forstår, at et bevismæssigt holdbart forhold ikke
fører til tiltale, mod at sigtede til gengæld tilstår andre forhold eller i øvrigt
hjælper politiet. Sådant er ikke muligt efter danske regler, og jeg ville heller
ikke kunne argumentere derfor. De gældende regler om ressourcehensyn har
opfyldt behovene og tilgodeser, at en lovovertræder ikke slipper lempeligere, end
rimeligt er.

Derimod kunne man ønske sig større tænksomhed fra lovgivers side ved
indførelsen af strafbelagte normer og detailrigdommen i reguleringer, og deri
synes såvel referenten som koreferenten enige. Det har i Danmark tidligere været
muligt at pålægge en bod for f.eks. toldovertrædelser. Ville borgeren ikke betale,
måtte boden anfægtes ved civilt søgsmål.
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Nu vil jeg konkludere på de spørgsmål, Fredrik Wersäll rejser:

1.
Det er ikke i sig selv betænkeligt, at færre straffesager bliver behandlet i retten,
blot det er de rigtige, d.v.s. reelle tvister, herunder afgørelse af tvivlsomme
retsspørgsmål. Det bliver svært at ændre på de grundlæggende principper, men
for Danmarks vedkommende kommer man nok til at overveje, om betinget dom
eller frihedsstraf kan „vedtages". Dette er tidligere fravalgt under henvisning til,
at ERMK kræver, at frihedsstraf bestemmes af en dommer. Besparelsen ville dog
ikke være stor på grund af de enkle behandlingsformer, retten kan anvende.

2.
Udviklingen berører næppe den del domstolenes rolle, der efter min opfattelse er
central, nemlig at domstolene skal afgøre tvister og ikke tage stilling til forhold,
som parterne er enige om.

3.
Plea bargaining ser jeg ikke som et gode, da der kommer for mange lodder i fru
Justitias vægtskål. Enhver handel vil føre til en aftale, som retten skal være bundet
af, og er fjernt fra dansk retstradition, hvor retten søger den materielt rigtige
afgørelse. Generelt er jeg enig med foredragsholderen i, at udviklingen ikke lader
sig vende, og som det fremgår, mener jeg også, at dette ville være forkert.

I tilslutning til emnet, der jo også angår retternes kapacitet vil jeg - som også
referenten - gerne nævne, at mange ressourcer kunne spares, hvis parterne i en
straffesag kunne enes om, hvad de er uenige om. Tidsforbruget i store økonomis-
ke sager kunne begrænses, hvis tiltalte og forsvareren ville svare på, hvad de
bestrider under sagen. Spørgsmål herom bliver ofte besvaret med "alt", og det kan
jo undre, at personer, der hævder, at de er uskyldige, ikke har travlt med at få det
fastslået. Selv anser jeg det naturligvis for usandsynligt, at nogen uden saglig grund
foretrækker en langvarig sag, hvor tiltalte hæfter for omkostningerne, herunder
salær til forsvareren, hvis han bliver dømt. Retterne har efter min menig en væsent-
lig opgave i at kræve parternes stillingtagen til, hvad tvisten egentlig angår.

Til slut vil jeg - som opfølgning på forslag fra koreferenten - nævne et forsøg
på at afhjælpe, at sager skal udsættes, fordi tiltalte og vidner undlader at give
møde under sagen. En begrænsning af antallet af aflyste retsmøder medfører, at
retsvæsenets kapacitet bliver udnyttet bedre, hvilket jo er ligeså nyttigt som
yderligere ressourcer. Fra 1.7.2002 er i Danmark den hidtidige adgang til at
behandle en straffesag med sædvanlig vidneførsel og procedure fra anklager og
forsvarer uden tiltaltes tilstedeværelse blevet udvidet til at omfatte sager, hvor den
udmålte straf ikke overstiger fængsel i 3 mdr. Dertil knytter sig en række betingel-
ser, der sikrer den tiltaltes rettigheder, herunder adgang til genoptagelse. Det
bliver interessant at samle erfaringer fra nyordningen.
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Doktorand Eric Bylander, Sverige:

Bylander konstaterade bl.a. följande: Då man talar om processens effektivitet finns
det en tendens att koncentrera sig på sådant som vi kan mäta på vedertagna, enkla
sätt. Det är lätt att felaktigt föreställa sig att ju fler domar som avkunnas eller
administrativa förelägganden som utfärdas, desto eifektivare är straffprocessen.
Men, med minsta möjliga resursanvändning skall man förverkliga så mycket som
möjligt av straffprocessens bakomliggande syften - vilket inte nödvändigtvis inne-
bär fler saker hanterade snabbare. Det kan i stället innebära att färre saker skall
hanteras, men då med processens fulla uppsättning av verkningsmedel, såsom
personlig närvaro i en rättssal. Om man går för långt på vägen mot administrativa
förfaranden, kommer ingripandet från samhällets sida till sist inte att upplevas som
personligt klander, utan bara som något av en olycka, som kan drabba vem som
helst. Då riskerar ingripandet att inte alls ha den verkan, som gör att man uppnår
ändamålen bakom straffþrocessuell lagstiftning och ytterst straffrätten som helhet
(se vidare vad professor Per Olof Ekelöf uttalat i bl.a. Rättegång I).

Beträffande den misstänktes möjlighet att disponera över straffprocessens
föremål påpekade Bylander bl.a. följande: Ofta vet man på ett tidigt stadium inte
om det faktiskt föreligger någon tvist. Vad man måste avgöra är huruvida det är
skadligare att föra bort så mycket som möjligt från domstolarna än att saker
förblir formellt opåtalade och därmed inte kan räknas in i statistiken, vilken idag
får dominera effektivitetstänkandet alltför mycket. Bylander propagerade, i enlig-
het med sitt ovan refererade resonemang, för att domstolarna skall ha största
möjliga befattning med samhällets brottshantering.

Advokat Claes Beyer, Sverige:

Beyer konstaterade att det måste finnas någon idé med vad effektiviteten skall
vara till för. Enligt honom är vi på grund av de olika omständigheterna på väg mot
ett läge där medborgare med fast adress och regelbundet arbete och obenägenhet
att ljuga för polisen har betydligt lättare att bli åtalade och straffade än en
medborgare som faller utanför de här kategorierna. Det är en oerhört farlig
utveckling. Beyer ansåg att åklagarna måste koncentrera sitt arbete på det som
gäller brott mot den enskilda människan.

Beyer ifrågasatte det som referenten framförde om att åtalsplikten bör bli mera
utpräglat diskretionär. Istället förhåller det sig så, att det å ena sidan inte finns
utrymme för diskretionär prövning, eftersom i Sverige åtalsplikten enligt gällande
rätt är absolut, medan verkligheten å andra sidan är den att åtalsplikten knappas kan
bli mera utpräglat diskretionär. Det är uppenbart att åklagarna väljer och vrakar
väldigt mycket. Beyer ansåg att i diskussionen om hur rättsväsendets resurser skall
disponeras och vad som skall flyttas upp till polis, åklagare och domstol borde vi
börja med att bestämma att det viktigaste är att skydda den enskilde medborgaren
mot brott och att det skall ha företräde i de resurser som anslås.
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Rikspolischef Sten Heckscher, Sverige:

Heckscher påpekade att det finns ett samband mellan prioriteringarna och möjlig-
heten att nå ett resultat. Vissa brott är lättare att klara upp än andra. Han tror att det
finns ett intresse av att lagfora så många lagöverträdelser som möjligt och att man
måste försöka finna praktiska och goda former för att göra det. Strafföreläggande
utgör ett i skriftligt form framställt yrkande om ansvar och påföljd istället för att
muntligt göra samma sak inför en domstol. I motsats till referenten ansåg Heck-
scher att det är väldigt svårt att finna invändningar mot det. Han ansåg att
rubriken är felaktig i och med att det inte är fråga om att polis och åklagare dömer
i dessa mål, utan att de gör ett förslag, varefter man gör upp saken ifall att man är
överens. Heckscher delade inte heller referentens uppfattning om att utrymmet
för att gå vidare på den här vägen skulle vara starkt begränsat, utan han ansåg att
man kan komma en bra bit vidare. Han ansåg det självklart i rättsväsendeverk-
samheten, liksom i all annan verksamhet, att man inte skall använda mera kraft
och mera resurser än nödvändigt.

Advokat Claes Beyer, Sverige:

Beyer konstaterade att resultatet av det vi har upplevt idag är att åklagare som är
trängda känner att de bör koncentrera sig dels på de mycket grova brotten och dels
på de mycket lättutredda brotten för att klara statistiken och arbetssituationen som
den är. Det beror på att de följer de indikationer och incitament de far. Beyer
konstaterade vidare att han definitivt är motståndare till att åklagare och polis
skulle ha en diskretionär rätt att själva välja vad de vill eller inte vill utreda och
åtala. Är det så att samhällets resurser är för knappa för att nå våra rättspolitiska
mål, så måste det vara medborgarnas valda ombud förbehållet att besluta om och
offentligt meddela vad som skall prioriteras.

Domare Allan Rosas, Finland:

Rosas konstaterade att man inte behöver ta för givet att en domstol alltid är
ineffektiv och att processen tar lång tid. Det finns en hel del möjligheter att
förenkla domstolsprocessen t.ex. genom att ha endomarrättegångar för enkla
procedurer. Det löser inte alla problem, men kunde dock vara ett komplement som
kanske kunde nämnas. Rosas konstaterade vidare att han personligen kanske
snarare skulle prioritera det som man ofta kallar alternativa straffnormer. Också
på den vägen kunde man kanske komma framåt när det gäller effektivitet och
behandling av tidsfaktorer osv. även om det inte löser hela den stora problema-
tiken.

Førsteadvokat Tor-Geir Myhrer, Norge:

Myhrer tog upp aspekten att en förutsättning för att i varje fall kunna upprätthålla
en tillfredsställande rättssäkerhet är att de som avgör mål utanför domstolen har
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den nödvändiga kompetensen. Sett med norska ögon är han en aning bekymrad,
eftersom andelen straffrätt och straffprocess håller på att minska vid universiteten.
Ett annat problem är att tiden som tjänsteinnehavarna har att bedöma och besluta i
ärendena är mycket kort. Detta är ett problem som Myhrer anser att man måste ta
på allvar.

Myhrer dryftade därefter frågan om vem det är som eventuellt bör delta i en
möjlig utveckling i riktning mot åtalsuppgörelser (plea bargain). Bör det vara
domaren som förhandlar eller bör det vara åklagarmyndigheten? Har vi tänkt
igenom detta grundligt? Vad är bäst för rättssäkerheten? Att man förhandlar med
åklagarmyndigheten, och att domaren godkänner förhandlingsresultatet ifall att
det inte strider mot grundläggande principer, eller att man förhandlar direkt med
domaren? Myhrer förespråkade det första alternativet. Även om domaren är
opartisk, kan den åtalade bli förnärmad över att den åtalades åtalsuppgörelse inte
godtas av domaren som han förhandlar med. Man har förhandlat med domaren
som motpart då man senare ska föra processen inför domstolen. Sett ur denna
synvinkel trodde Myhrer att det skulle vara ett bättre system att göra åtalsuppgö-
relsen till en förhandling mellan parterna där domstolen blir ett slags kvalitetssäk-
ring på slutet, i stället för att man förhandlar med domaren.

Korreferent, professor Dan Frände, Finland:

Korreferenten noterade att om man hade utvecklat rubriken för sektionsmötet
vidare, borde man även ha tagit upp frågan om hur man kan effektivera domstols-
processen. Om Bylanders tes om att så många som möjligt bör ställas inför rätta är
korrekt, bör domstolsprocessen bli radikalt snabbare och då bör man kanske ge
avkall på vissa rättssäkerhetsgarantier.

Referent, rättschef Fredrik Wersäll, Sverige:

Referenten konstaterade att frågeställningen ytterst är en balansgång mellan in-
tresset att upprätthålla de principiella värdena inom ramen för straffsystemet och
intresset av en effektiv brottmålsprocess. Resultatet blir en kompromiss.

Beträffande frågan om diskretionär kontra absolut åtalsplikt påpekade referen-
ten avslutningsvis att det väl åskådliggör balansen mellan det principiella intres-
set och hur verkligheten ser ut. Även om det i Sverige finns en absolut åtalsplikt
är det absurt att tala om en absolut åtalsplikt i ett läge där åtal väcks i högst 20-30
% av de fall som faktiskt kommer under åklagarens prövning. En diskretionär
åtalsplikt kan leda till en mer medveten rättspolitisk prioritering dvs. att statsmak-
ten fastställer grunderna för polisens och åklagarens prioriteringar istället för att
som idag låta resurserna avgöra vad som blir beivrat och vad som inte blir beivrat.
Det skulle vara ett sätt att ta ett politiskt ansvar för de prioriteringar som nödvän-
digtvis måste göras inom rättssystemet och det skulle vara en god sak.


