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Åklagare och polis som domare

Av rättschefen Fredrik Wersäll, Sverige

I referatet konstateras att utvecklingen gått dithän att merparten av alla brottmål i
praktiken handläggs av polis och åklagare utan domstols medverkan. Det konstateras
vidare att polis och åklagare fått allt större befogenheter att själva besluta i brottmål på
områden som normalt ansetts tillhöra domstolen.

Utvecklingen beror i stor utsträckning på att bördan på det judiciella systemet blivit
sådan att det skulle vara helt ogörligt att föra ens merparten av alla anmälda mål till
domstol. Då ställs man inför valet att antingen beivra endast en mycket begränsad
mängd av brottmålen, men å andra sidan förbehålla dem en fullständig brottmåls-
process, eller att, såsom skett, introducera summariska processformer där polis och
åklagare får beslutanderätten.

I referatet konstateras vidare att synen på den tilltalade kommit att allt mer likna den
som gäller för part i dispositiva tvistemål. Uppgörelser i åtalsfrågor och rätt att
disponera över skuldfrågan medför att framför allt åklagarens roll i processen blir
starkare. Författaren är i huvudsak positiv till denna utveckling.

Fredrik Wersäll är född 1951 och blev jur kand 1976. Efter domstolstjänstgöring och
arbete på försäkringsbolag tjänstgjorde han 1983–90 hos Riksåklagaren, bl.a. som
byråchef för åtalsärenden. Han var 1990–92 sekreterare i Åklagarutredningen. Han var
därefter chef för straffrättsenheten på Justitiedepartementet och är sedan 1998 rätt-
schef där. Han är ordförande i Svenska Kriminalistföreningen.

Inledning

Min uppfattning av ämnet Åklagare och polis som domare är att det i första hand
avser processformer där åklagare och polis får pröva ansvarsfrågor och därmed
sammanhängande frågor utan inblandning av domstol. Till grund för framställ-
ningen har jag lagt erfarenheterna av de svenska instituten strafföreläggande och
ordningsbot, i jämförelse med vad som gäller i de övriga nordiska länderna. Jag
tar också upp andra frågor som polis och åklagare får besluta om, såsom rappor-
teftergift, åtalsunderlåtelse och förverkande. Av intresse i detta sammanhang är
också, enligt min uppfattning, utvecklingen, inte minst internationellt, mot att
framför allt åklagare vid handläggningen av grövre brott får disponera över
ansvarsfrågan, i vissa fall efter överenskommelse med den misstänkte (plea
bargain).

Man kan nalkas ämnet från två håll, lite schematiskt. Å ena sidan kan man föra
ett rättsteoretiskt och principiellt resonemang kring lämpligheten av att överlåta
på polis och åklagare att besluta om sådant som normalt borde ligga på domstol i
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en civiliserad rättsstat. Å andra sidan kan man se problemet från en praktisk
synvinkel. Hur skall samhället bemästra den anmälda brottsligheten? Kommer vi
någonsin att komma i den situationen att all anmäld brottslighet kan utredas och
lagföras i ett fullt ut kontradiktoriskt förfarande inför en domare och vill vi ens ha
det så?

Jag tänkte försöka belysa dessa perspektiv och avsluta med ett försök att dra ut
linjerna inför framtiden. Vad är önskvärt och vad är troligt?

Varför kan inte alla mål prövas av domstol?

I Sverige anmäls årligen cirka 1,2 miljoner brott. I denna summa inräknas inte
överträdelser av trafikförfattningar. Sådana brott uppgår till ett par hundra tusen
varje år. Av de 1,2 miljoner anmälda brotten lagförs maximalt en tredjedel, alltså
cirka 400 000. Återstoden av alla anmälningar läggs ner av ett eller annat skäl. En
mycket stor andel av nedlagda utredningar beror helt enkelt på att resurser att
utreda och lagföra brottet saknas.

Det totala antalet lagföringar som sker i domstol är cirka 60 000. Antal brott är
dock högre, eftersom varje dom kan innehålla fler brott. Något färre lagföringar –
cirka 50 000 – sker genom att åklagare utfärdar strafföreläggande. Detta institut
beskrivs närmare nedan. Ungefär 200 000 brott lagförs årligen genom att polisen
utfärdar föreläggande om ordningsbot – också detta institut beskrivs närmare
nedan.

Det kan således konstateras att en stor majoritet av alla brott som överhuvud-
taget tas upp och utreds av polis och åklagare lagförs utan domstols medverkan.
När det gäller den lindrigare brottsligheten ligger således tyngdpunkten av
rättsskipningen utanför domstol. Trots detta saknar rättsväsendet resurser att
bemästra mer än en bråkdel av den anmälda brottsligheten.

Jag antar att situationen är likartad i alla nordiska länder. Rättsväsendets organ
är inte – och kan inte vara – dimensionerade efter att all anmäld brottslighet skall
klaras upp, åtal väckas och målet prövas fullständigt av domstol. Ambitioner i
denna riktning från statsmakternas sida skulle göra att systemet kollapsar och
faller ihop av sin egen tyngd.

Rättsväsendets dimensionering måste således vara rimlig i förhållande till
såväl till vad statsfinanserna tål som till vad som kan uppfattas önskvärt i ett
civiliserat samhälle. Halva befolkningen kan inte bestå av poliser.

Med denna utgångspunkt måste man se hur verkningsgraden och effektiviteten
i brottsbekämpningen kan öka. Det kan konstateras att en domstolsprocess nor-
malt sett är relativt omständlig och kostsam. Det är då naturligt att lagstiftaren
undersökt förutsättningarna att pröva ansvarsfrågor på ett mer effektivt och billi-
gare sätt. Framväxten av systemen där åklagare och polis kan förelägga bötes-
straff och andra verkningar av brott, som skadestånd och förverkande, skall ses
mot denna bakgrund.
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Skall verkligen polis och åklagare spela domare?

Mot den utveckling som beskrivits ovan kan givetvis anföras en rad principiella
och rättsteoretiska argument.

Att kriminalisera ett förfarande är en rätt dramatiskt åtgärd, från principiella
utgångspunkter. Genom kriminaliseringen uttalar statsmakterna ett fördömande
över dem som gör sig skyldiga till sådana förfaranden och förklarar sig beredd att
bestraffa dem. I den meningen utgör kriminaliseringen kanske det yttersta av
samhällets alla maktmedel. Straffrätten har karaktär av ensidig maktutövning.
Den riktar sig mot alla landets medborgare.

Det är självklart att ett sådant maktmedel måste kringgärdas av en rad restrik-
tioner. Det kan konstateras att en stor del av de internationella instrument som
behandlar frågor om mänskliga rättigheter uppehåller sig kring frågor om den
enskildes rätt och rättssäkerhet i brottmålsprocessen.

Genom straffrättens karaktär av ensidig maktutövning fordras att samhället har
inbyggda mekanismer till skydd för den enskilde när fråga är om att ålägga
straffrättsligt ansvar. Ett fundament i detta skydd är rätten att få sin sak prövad av
en opartisk domstol. Rättegången skall vara ackusatorisk. Den skall präglas av två
så långt möjligt jämnstarka parter inför en opartisk domare. Normalt sett skall
man också få möjlighet att framträda inför rätten och lägga fram sin sak
muntligen.

Hur kan man hävda att ett system där kanske mindre än en tredjedel av alla fall
där någon åläggs ansvar för brott avgörs efter förhandling i domstol är förenligt
med dessa principer. Frågan tål att diskuteras.

Vad får polis och åklagare göra i praktiken

Som redan anförts finns ett betydande utrymme för polis och åklagare i alla
nordiska länder att i praktiken avgöra ansvarfrågor och andra frågor som har
samband med dessa. Nedan följer en kort beskrivning av särskilt det svenska och
finska systemet, men också kort om systemen i Danmark och Norge.

Sverige

Strafföreläggande

Svensk åklagare har enligt bestämmelser i 48 kapitlet Rättegångsbalken möjlighet
att utfärda föreläggande om ett straff. Tillämpningsområdet har alltsedan institu-
tets tillkomst år 1948 utvidgats successivt. Enligt den ursprungliga lydelsen
kunde föreläggandet avse endast ett lågt bötesstraff. Enligt nu gällande regler kan
åklagare generellt förelägga bötesstraff och också, om det är uppenbart, villkorlig
dom. Föreläggandet får också inkludera förverkande eller annan särskild rätts-
verkan av brottet. Också anspråk på skadestånd får föreläggas den misstänkte.
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Förfarandet är helt skriftligt. Åklagaren skall på föreläggandet ange vilket
straff som han anser rimligt och vad som i övrigt föreläggs den misstänkte. Till sin
hjälp har han en handbok som riksåklagaren har gett ut. Åklagaren skall pröva
ärendet på samma sätt som han prövar ett åtal. Samma krav på objektivitet gäller
således. Endast om det finns tillräckliga skäl att anta att det skulle bli en fällande
dom skall föreläggande utfärdas.

Om den misstänkte godkänner föreläggandet blir det bindande för honom. Han
avstår således härigenom sin rätt till domstolsprövning. Det godkända strafföre-
läggandet gäller i princip som en laga kraft vunnen dom.

Av de cirka 50 000 förelägganden som utfärdas årligen avser omkring 1 000
villkorlig dom. Återstoden utgör förelägganden om bötesstraff.

Ordningsbot

För förseelser av lindrigare natur finns det förenklade institutet ordningsbot. Det
omfattar brott som inte har annat än penningböter i straffskalan. Institutet innebär
att polisman får förelägga ett bötesstraff antingen direkt på platsen för överträdel-
sen eller i efterhand. För varusmugglingsbrott har också tulltjänsteman sådan rätt.
Vilka brottstyper som skall omfattas och vilka belopp som skall gälla för varje typ
av överträdelse bestäms av Riksåklagaren efter samråd med Rikspolisstyrelsen
och Tullverket. Dessa beslut ges ut i svensk Författningssamling. Avsikten är
således att tillämpningen skall ske på ett tämligen schabloniserat sätt.

Ordningsbot tillkom ursprungligen för att skapa ett snabbt och effektivt sätt att
beivra trafiköverträdelser. Det är fortfarande för överträdelser av trafikförfatt-
ningar som ordningsbot främst kommer till användning.

Godkännande sker på samma sätt som vid strafföreläggande genom skriftligt
godkännande eller betalning. Ett godkänt föreläggande av ordningsbot har samma
rättsverkan som ett godkänt strafföreläggande

Åtalsunderlåtelse och rapporteftergift

I Sverige gäller i princip absolut åtalsplikt. Från denna princip medges dock
betydande undantag. Så gäller exempelvis att åklagare har betydande rätt att
underlåta åtal av processekonomiska skäl. Om något allmänt eller enskilt intresse
inte åsidosätts kan åklagare medge åtalsunderlåtelse när påföljden skulle bli böter
och, om det finns särskilda skäl, också villkorlig dom. Åtal behöver inte heller
väckas om den misstänkte begått annat brott och det utöver den påföljd som kan
följa på det brottet inte behövs någon ytterligare påföljd. Denna senare grund för
åtalsunderlåtelse är mycket vanlig, inte minst i stora utredningar, där den mis-
stänkte begått många brott.

En polisman har också rätt att underlåta att rapportera ett misstänkt brott
(rapporteftergift) om brottet är obetydligt och inte skulle ge annat än ett bötes-
straff.
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Förverkande

Såväl polis som åklagare har rätt att själva besluta om förverkande av egendom i
fall där det inte har samband med något åtal för brott. Det kan gälla egendom som
påträffats i tjuvgömma, påträffade narkotikapartier och liknande. Polisman har
rätt att själv besluta i uppenbara fall där värdet av egendomen uppgår till högst
några tusen kronor. För åklagare gäller begränsningen att om det som skall
förverkas uppgår till betydande belopp eller om det finns andra särskilda skäl
skall frågan om förverkande prövas av rätten.

Finland

Strafforderförfarande

Regler om strafforderförfarande finns i lagen om strafforderförfarande.
Förfarande enligt denna lag kan avse böter för brott vilka belagts med böter

eller maximalt 6 månaders fängelse. Förfarandet kan även avse förverkande på
högst 1 000 euro.

Ett straffanspråk kan framställas av en polisman, en tullman eller någon annan
tjänsteman som utövar lagstadgad övervakning, på eget initiativ eller på åklaga-
rens vägnar. Straffanspråket skall framställas skriftligen.

Innan straffanspråk framställs skall en summarisk förundersökning göras. Ett
straffanspråk skall delges den misstänkte så snart som möjligt. Efter delgivning
skall straffanspråket utan dröjsmål tillställas åklagaren för utfärdande av
strafforder. Straffordern utfärdas av en åklagare. I vissa fall får en strafforder inte
utfärdas, t.ex. om den misstänkte motsätter sig straffanspråket.

Ordningsbot

Vissa regler om ordningsbot finns i 2a kap i strafflagen. Ordningsbot är ett till
beloppet fastställt förmögenhetsstraff som är lindrigare än böter. Ordningsboten
får uppgå till högst 200 euro. Obetald ordningsbot får inte förvandlas till
fängelse.

Ordningsbot kan utdömas som påföljd för vissa brott som hör under allmänt
åtal, när det strängaste straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. De brott
som kan bli aktuella är främst vissa ringa vägtrafikbrott.

Ordningsbot föreläggs av en polisman eller någon annan tjänsteman som utför
i lag föreskriven övervakning. Ordningsbot får inte föreläggas, om förseelsen har
varit ägnad att föranleda fara eller olägenhet som inte är ringa, om den som begått
förseelsen genom sitt förfarande har visat likgiltighet för förbud eller påbud i lag,
eller om det är uppenbart att målsäganden med anledning av förseelsen kommer
att framställa begäran om åtal till åklagaren eller polisen eller lägga fram ett
skadeståndsyrkande.

Innan ett ordningsbotsföreläggande utfärdas skall den som misstänks för
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förseelsen höras. Ordningsbotsföreläggandet skall innehålla anvisningar om hur
vederbörande skall förfara, om han eller hon vill få saken prövad av domstol.

Vid förundersökning i ordningsbotsärende utreds endast de omständigheter
som måste utredas med tanke på föreläggandet av ordningsbot. Om den som
misstänks för en förseelse bestrider, utförs förundersökningen i den omfattning
utfärdaren av ordningsbotsföreläggandet prövar vara behövligt.

Åtalsunderlåtelse

Åklagaren får besluta att inte väcka åtal när brottet inte kan förutses medföra
strängare straff än böter och gärningen, med hänsyn till sin menlighet eller
gärningsmannens skuld, är att bedöma som ringa i sin helhet. Åtalsunderlåtelse
kan ges också för ett brott som begåtts av någon som inte har fyllt 18 år, om det
inte kan förutses medföra ett strängare straff än böter eller fängelse i högst sex
månader och gärningen snarare kan anses ha berott på oförstånd eller förhastande
än på likgiltighet för förbud och påbud i lag.

Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver något annat, får
allmänna åklagaren även besluta om åtalseftergift när en rättegång kan anses
oskälig eller oändamålsenlig. De omständigheter som skall vägas in är bl.a.
uppnådd förlikning mellan gärningsmannen och målsäganden, gärningsmannens
övriga handlande för att avstyra eller avlägsna verkningarna av brottet, hans
personliga förhållanden, de övriga följder som brottet medför för honom, social-
och hälsovårdsåtgärder eller andra omständigheter. En grund för att underlåta åtal
är om brottet inte på grund av vad som stadgas om bestämmande av gemensamt
straff eller beaktande av tidigare utdömt straff väsentligen skulle inverka på det
totala straffet.

Danmark

Bødeforelæg

I Danmark finns förfarandet ”Bødeforelæg”. Detta regleras i kapitel 81 § 931 i
Retsplejeloven. För att en åklagare skall kunna använda sig av Bødeforelæg
får påföljden för det misstänkta brottet inte medföra högre straff än böter.
Förfarandet är skriftligt. Om den misstänkte godkänner föreläggandet blir det
bindande för honom eller henne. Han eller hon avstår således härigenom sin rätt
till domstolsprövning. Godkännandet av ett Bødeforelæg har samma rättsverknin-
gar som en laga kraft vunnen dom. Av kapitel 81 § 931 i Retsplejeloven framgår
också att Justitieministern kan besluta om regler som gör det möjligt för polis-
tjänstemän att utfärda böter direkt på platsen för överträdelsen under förutsättning
att bötesbeloppet inte överstiger 1 000 danska kronor. Justitieministern kan också
besluta om regler som möjliggör förverkande i enlighet med förfarandet om
Bødeforelæg.
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Åtalsunderlåtelse

Möjlighet till åtalsunderlåtelse finns även i Danmark. Som exempel kan nämnas
bagatellartade förseelser samt fall där den misstänkte begått många brott och det
utöver den påföljd som kan följa på de brotten inte behövs någon ytterligare
påföljd.

Norge

Forelegg

I kapitel 20 i Straffeprosessloven finns det regler om forelegg. Enligt reglerna i
detta kapitel har en norsk åtalsmyndighet möjlighet att utfärda förläggande i
stället för att väcka åtal. Med ”åtalsmyndighet” menas den instans som har
behörighet att väcka talan. När det gäller s.k. ”förbrytelsemål” ligger behörig-
heten normalt hos statsadvokaten, men själva utfärdandet av forelegget kan över-
låtas till polisen. När det gäller s.k. ”forseelsemål” har polis som hör till åtalsmyn-
digheten behörighet. Föreläggandet kan avse antingen böter eller förverkande
eller såväl böter som förverkande. Någon beloppsgräns för hur högt bötesbe-
loppet får vara finns inte. Godkännande av forelegget sker genom att den mis-
stänkte skriver på forelegget. Forelegget kan, till förmån för den misstänkte,
upphävas av överordnad åtalsmyndighet. I övrigt har ett godkänt forelegg i
princip samma rättsverkningar som en dom.

Forenklet forelegg

Bestämmelser om forenklet forelegg finns i 31b § i Vegtrafikkloven. Detta kan
användas vid vissa trafikförseelser. Forenklet forelägg får utfärdas för vissa
trafikförseelser med fasta bötessatser, antingen direkt på platsen för överträdelsen
eller i efterhand.

Åtalsunderlåtelse, konfliktråd m.m.

I kapitel 7 i straffeprocessloven finns bl.a. bestämmelser om möjligheter att låta
bli att väcka åtal, bestämmelser om konfliktråd, m.m. Åtal behöver t.ex. inte
väckas om den misstänkte begått annat brott och det utöver den påföljd som kan
följa på det brottet inte behövs någon ytterligare påföljd. Åtal behöver inte heller
väckas om åtalsmyndigheten, efter en samlad bedömning, finner att övervägande
skäl talar för att åtal inte bör väckas. Åtalsmyndigheten kan också, om det är
lämpligt, bestämma att målet skall sändas till ett s.k. ”konfliktråd” för medling
mellan den misstänkte parten och målsäganden. Förutsättningen är att bägge
parter samtycker till att målet sänds till ett sådant konfliktråd.
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Analys och slutsatser

De summariska processformerna inom straffrätten har, i vart fall i Sverige, visat
sig vara ett mycket effektivt sätt att beivra lindrigare brott. De är förenade med
relativt låga kostnader. Den misstänkte behöver inte inställa sig vid domstol och
målet blir snabbt avklarat. Alternativet att alla dessa mål som idag avgörs genom
förelägganden skulle prövas av domstol är helt orealistiskt. Alternativet skulle
istället möjligen vara att man hittade en helt annan form för beivrande av
lindrigare överträdelser. I vissa länder, såsom exempelvis Tyskland, är inte
ordningsförseelser kriminaliserade utan beivras i något som kan kallas
administrativ ordning. I Sverige har propåer i denna riktning, t.ex. på trafikom-
rådet, hittills avvisats med motiveringen att strafföreläggande och ordningsbot
erbjuder en väl så effektiv form för lagföring.

Samtidigt kan naturligtvis inte förnekas att utvecklingen mot att allt större
andel av brottmålen avgörs utanför domstol kan ifrågasättas från principiella
grunder. Även om det oftast är bekvämt för den misstänkte att bli av med saken
genom att godkänna föreläggandet är det i viss mån fråga om en utpressningslik-
nande situation. Om man inte betalar dras man inför domstol. Även om man anser
sig oskyldig kan det således vara förenat med stort besvär och kanske stort obehag
att hävda sin rätt.

Den misstänkte kan också tycka att det känns egendomligt att den som utrett
ärendet också är den som i praktiken avgör skuldfrågan. Även om polis och
åklagare i den roll de har när de ålägger ansvar är skyldiga att vara opartiska är det
naturligt och till och med troligt att de dessförinnan bildat sig en stark uppfattning
i skuldfrågan. Det är inte lätt att byta glasögon. Den misstänkte kan tycka att
förfarandet innebär en sammanblandning av rollerna och rent av tappa förtroendet
för rättssystemet.

Men frågan är om det finns någon väg tillbaka. Jag tror inte det. Tvärtom är det
min uppfattning att utvecklingen kommer att fortsätta mot att allt större del av
brottmålsprocessen sker utanför domstol.

Att så kommer att ske är visserligen mycket beroende på knappa resurser inom
rättsväsendet. Vi kommer helt enkelt inte att ha råd att tillhandahålla en fullstän-
dig brottmålsprocess för alla mål. Men utvecklingen är också – måhända under
trycket av ekonomiska faktorer – på väg mot en i viss mån annan syn på
brottmålsprocessen.

Historiskt är bilden av denna process att fråga är om ensidig maktutövning av
staten mot en enskild. Detta har också präglat synen på hur förfarandet skall
byggas upp för att svara mot rimliga krav på att skydda den enskildes rättigheter.
Statens överläge i kombination med processens indispositiva karaktär har medfört
att det ansetts särskilt viktigt med en tvåpartsprocess där allt gjorts för att utjämna
styrkeförhållandena genom särskilda skyddsregler för den misstänkte.

Under trycket av ökande brottslighet, rättsväsendets knappa resurser och brott-
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målens allt större komplexitet har denna syn gradvis kommit att förändras.
Bedömning av vad som är rimligt i brottmålsprocessen har allt mer kommit att
likna de bedömningar man gör i dispositiva tvistemål. Den misstänktes och
målsägandens ställning har kommit att förändras. Den misstänkte har allt mer
kommit att uppfattas som en likvärdig part till åklagaren. Den misstänktes inställ-
ning till åtalet har exempelvis kommit att väga tyngre. Det är en internationell
trend att den misstänkte i allt större utsträckning ges rätt att disponera över
skuldfrågan.

Den internationella trenden mot reparativ rättvisa (restorative justice) innebär
också att målsägandens ställning i processen stärks. Om ett uttalat syfte med
processen är att den skall medverka till någon form av bearbetning av brottet och
upprättelse för målsäganden är det givet att dennes ställning i processen måste
förändras och stärkas.

Om brottmålsprocessen allt mer går mot att den betraktas som en process
mellan likvärdiga parter är det också givet att mycket talar för att den misstänkte –
och målsäganden – i allt större utsträckning skall ges rätt att disponera över
processföremålet. Förespråkarna för en sådan modell kan hävda att parterna blir
myndigförklarade. De som är emot kan hävda att en sådan myndigförklaring är
illusorisk, eftersom det ändå ytterst är – och skall vara – fråga om en ensidig
maktutövning från statens sida. Det skulle också kunna hävdas att en sådan
utveckling gynnar resursstarka och förslagna personer, medan de som har svårt att
ta tillvara sina intressen råkar illa ut.

En annan trend som också talar i riktning mot allt färre mål i domstol är att
domstolsprocessen, sägs det, skall förbehållas konfliktlösning i egentlig mening.
Vad som avses med detta är rätt givet vid dispositiva tvistemål. Domstolen skall
slita tvister mellan parterna. Är parterna överens finns inget skäl att blanda in
domstolen.

Applicerat på brottmål blir resonemanget lite mer komplicerat. Med det
traditionella sättet att betrakta straffrätten som ensidig maktutövning kombinerat
med åklagarens objektivitetskrav blir talet om konfliktlösning egendomligt och
närmast oegentligt. Det finns ju ingen konflikt i egentlig mening mellan
åklagaren och den misstänkte.

Om man däremot ser brottmålsprocessen som en tvist mellan likvärdiga parter
med motstridiga intressen, där båda parter disponerar över processföremålet blir
talet om konfliktlösning naturligare. Om den misstänkte får disponera över frågan
om sin egen skuld och till och med över påföljden blir det naturligt att hävda att
endast sådana mål där parterna inte är överens bör föras till fullständig brottmåls-
process i domstol. Detta resonemang kan givetvis inte drivas hur långt som helst,
men den möjlighet till åtalsuppgörelser (plea bargain) som finns inom det ameri-
kanska rättssystemet utgör ett tydligt åskådningsexempel på en sådan utveckling.

I en proposition om utvidgning av möjlighet till strafföreläggande (1996/97:8)
anförde den svenska regeringen att domstolsprövningen skall förbehållas sådana

Åklagare och polis som domare



650

mål där parterna inte är ense eller som avser allvarligare eller komplicerade brott.
Detta synsätt skulle enligt regeringen prägla det fortsatta reformarbetet. Det finns
också skäl att anta att så kommer att bli fallet. Genom särskilt den ekonomiska
brottslighetens alltmer komplexa karaktär kommer det att bli nödvändigt att ge
polis och åklagare större möjligheter att välja ut vad som går till åtal. Det är ofta i
sak helt ogörligt att gå till domstol med hela de problemkomplex som finns i mål
om ekonomisk brottslighet. Erfarenheten visar med all önskvärd tydlighet att det
straffrättsliga systemet inte klarar av att ta hand om mål av detta slag. De
havererar regelmässigt i domstol. Inte minst av detta skäl är det önskvärt och till
och med nödvändigt att skala bort sådant från processen som parterna är ense om.
Med största sannolikhet kommer vi att få se en utveckling mot åtalsuppgörelser i
större och komplicerade mål.

Det är i belysning av denna utveckling som jag tror att utvecklingen mot att ge
dömande uppgifter till polis och åklagare skall betraktas. Det finns ingen väg
tillbaka. Man kan säga att den ekonomiska verkligheten har stakat ut kursen.
Därefter har man – kanske gjort en dygd av nödvändigheten och – introducerat
principen om att domstolsprocessen skall förbehållas egentlig konfliktlösning
också i brottmålsprocessen. Det finns således, enligt min mening, ingen anled-
ning anta att inte utvecklingen mot renodling av domstolsprocessen och att allt
större ansvar läggs på polis och åklagare kommer att fortsätta.

Hur långt kan man gå?

Vad avser de summariska processformerna har man nog i vart fall i Sverige
kommit så lång som man rimligen kan gå. Det skulle möjligen kunna finnas visst
utrymme för att utvidga möjligheterna att ge strafföreläggande till andra fall där
alternativ till fängelse kan komma ifråga än rena fall av villkorlig dom. Man kan
också tänka sig att åklagares rätt att själv besluta om förverkande och annan
särskild rättsverkan av brott skulle kunna ökas ytterligare. Däremot känns det
rätt främmande att tänka sig att åklagare skulle få förelägga ovillkorliga
fängelsestraff.

På nivån där fängelse kommer ifråga kan man anta att istället åtalsuppgörelser
i kombination med en mer renodlad opportunitetsprincip kan komma att
utvecklas. Åtalsplikten bör bli mer utpräglat diskretionär. Åklagare bör få större
möjligheter än idag att välja vilka brott som skall föras till domstol. Parterna i
brottmålet bör också få större möjligheter att välja ut vad i en brottmålsprocess de
vill underställa en domstolsprövning. Självfallet bör sådan rätt kringgärdas av
tillsyns- och kontrollfunktioner och andra redskap för att säkra rättssäkerheten
och minska risken för missbruk från bl.a. åklagares sida. Det leder ändå till att
åklagaren får större möjligheter att disponera över processen än han har idag.
Erfarenheter från bl.a. Tyskland talar för att en sådan utveckling går att förena
med grundläggande rättssäkerhetskrav.
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För svensk del är dock frågan känslig med tanke på de starka maktbefogen-
heter som svenska åklagare har idag inom ramen för förundersökningen. De har
redan idag befogenheter som internationellt framstår som vida. Min bedömning
är dock att åklagarna hittills förmått hantera dessa maktbefogenheter med ansvar.
Utöver kontroll och tillsyn torde dock ytterligare utveckling i den nu antydda
riktningen kräva kontinuerliga utbildningsinsatser.

För polisens del tror jag också att utrymmet för utvidgning av användningen av
de summariska processformerna är begränsat. För att ett system med bötesföre-
läggande skall vara effektivt i polisens hand krävs att det är tämligen schablonise-
rat och förutsebart. Det förutsätter i praktiken någon form av taxor. Det innebär
att möjligheten och förutsättningarna för polis att förelägga straff annat än för
relativt lindriga brott är litet.

Ett område där jag bedömer att utvecklingen kan fortsätta ytterligare är mål
mot ungdomar. Insikten om det straffrättsliga systemets begränsningar i fråga om
att ge adekvata reaktioner på brott av ungdomar bör leda till att alltmer av beslut
om reaktionerna på brott läggs utanför domstol. Utveckling av medling, familje-
konferenser och liknande kommer måhända på sikt att leda till att relativt få mål
mot unga lagöverträdare förs till domstol. Här måste dock i vart fall åklagare ges
en roll.

Avslutningsvis: polis och åklagare har redan, och kommer än mer i framtiden
att få, en roll som historiskt varit förbehållen domare. Oavsett vad man kan tycka
om detta från teoretiska och praktiska utgångspunkter är det förmodligen en
oundviklig utveckling.

Frågor att diskutera

– Hur säkerställer man rättssäkerheten i ett system där allt färre brottmål går till
domstol? Är ett sådant system över huvud taget förenligt med rättsstatliga
principer?

– Har allt för mycket av dömande funktioner flyttats till polis och åklagare eller
kan man – tvärtom – gå längre?

– Vad innebär utvecklingen för den grundläggande rollfördelningen mellan
polis, åklagare och domstol?

– Är vi på väg mot ett amerikaniserat system med helt diskretionär åtalsplikt och
uppgörelser i åtals- och påföljdsfrågor?
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