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Koreferenten, advokat Johan Eriksson, Sverige:

1. Inledning

Det är inte ovanligt att brottmål som inledningsvis inte framstår som särskilt komplicerade, 
även om det rör allvarlig brottslighet, blir väsentligt mer omfattande än vad man kan tro vid en 
första anblick. Ofta beroende på att det uppstår bevisfrågor som saknar direkt rättslig relevans. 

Parterna kan ha lämnat olika förklaringar om ett händelseförlopp där det uppstår ett 
intresse från respektive part att endera stärka eller sänka respektive parts trovärdighet. Detta 
kan leda till att bevisföringen blir onödigt omfattande. Detta är säkert svårt att påverka utan att 
sätta rättssäkerheten ur spel, särskilt ur den misstänktes perspektiv framstår det som angeläget 
att tillåta bevisning inom relativt vida ramar. 

2. Förberedelse av brottmål

Under domstolens förberedelser inför rättegången är det dock min uppfattning att det bör 
ställas stora krav på att åklagaren dels formulerar en tydlig gärningsbeskrivning och noga 
preciserar vad varje bevis skall styrka med angivande av detaljerade förhörs- och bevistema. 
Med en sådan ordning kan det därefter ställas samma krav på försvarets eventuella bevisföring. 

Tanken med detta är således att brottmålen skall förberedas så att det i görligaste mån 
framstår som helt klart redan före förhandlingen vilka bevisfrågor rätten har att ta ställning till. 
Under sådana förhållanden är det också lättare för respektive part att beräkna vilken tidsåtgång 
som krävs för parts- och vittnesförhören. Sannolikt medför ett sådant precisionskrav på bevis-
föringen att parterna kommer att vara mer återhållsamma med att åberopa bevisning och bli 
mer stringenta vid förhören. 

Att öka kraven på parterna på detta sätt innebär också att domstolen under förberedelsen 
får en ökad möjlighet till processledning. Personligen tycker jag att det i komplicerade 
brottmål i större utsträckning bör hållas planeringssammanträden där rätten skall sträva efter 
att parternas inställning redovisas i relevanta delar för att på så sätt klargöra vilka bevis- och 
rättsfrågor som är aktuella i målet. I många fall tror jag att rätten genom processledning kan 
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”rensa” målet från onödiga bevisfrågor. Även vissa tänkbara processuella frågor kan kanske 
hanteras vid ett planeringssammanträde.  

Många gånger när frågor uppstår under en huvudförhandling vill den tilltalade absolut 
inte hålla med någonting som åklagaren påstår med risk att det får negativa följder för denne. 
När en fråga istället diskuteras mer informellt vid ett planeringssammanträde kan det nog 
många gånger bli lättare att mer förutsättningslöst överväga vissa processuella positioner. 
Det är dock angeläget att dessa planeringssammanträden inte äger rum så tidigt att parterna 
inte är tillräckligt förberedda med följd att planeringssammanträdena mer kommer handla om 
praktiska spörsmål. 

Om domstolen tidigare än idag får klart för sig vilka bevis- och rättsfrågor målet 
innehåller ger det domaren en bättre möjlighet att komma väl förberedd till förhandlingen och 
därmed leda förhandlingen på ett sådant sätt att rätten får ett allsidigt underlag för bedömningen 
av saken. 

För att förtydliga min tes om noggrannare förberedelser kommer jag ta några exempel 
på tänkbara onödiga bevisfrågor ur de aktuella fallen. 

2.1 Teser 

2.1.1. Tydliga gärningsbeskrivningar underlättar processföringen. 
2.1.2. Högre krav bör ställas på parterna när det gäller precision om varför ett visst bevis skall 
åberopas.
2.1.3. Planeringssammanträden bör utnyttjas i större omfattning och ske. Dock vid ett stadie 
där parterna är förberedda.
2.1.4. Rätten bör vid dessa planeringssammanträden ges större möjlighet än idag att tillsammans 
med parterna klargöra vilka rätts- och bevisfrågor som är relevanta för saken.  
2.1.5. En tidigare och mer aktiv processledning torde också ge ett väsentligt bättre underlag för 
att planera förhandlingen.  

3. Huvudförhandlingen

Vid huvudförhandlingen är det enligt min uppfattning angeläget att parterna på ett tydligt sätt 
anger sina respektive ståndpunkter i sakframställningen. Jag tycker att det är ett rimligt krav 
efter respektive parts sakframställning framstår tydligt vilka rätts- och bevisfrågor rätten har 
att ta ställning till.

Under sakframställningen bör det också klargöras inte bara vilken bevisning som 
åberopas utan även exakt vad bevisningen avser styrka. Med sådana tydliggöranden kan 
man nog många gånger undvika att särskilt motförhören framstår som ”fiskeexpeditioner” 
där parterna ömsom försöker vaska ut någon eller några omständigheter som kan tänkas få 
betydelse. 

Med en sådan tydlig processföring ökar också rättens möjlighet till processledning 
och redan i ett tidigt skede påtala för parterna när dessa närmar sig moment som framstår som 
irrelevanta för saken. Naturligtvis uppstår det i de flesta mål situationer där vittnen lämnar 
oförväntade svar som kan leda till nya frågetemata, parterna måste därför ges möjlighet att 
ställa frågor i anledning av detta, förutsatt att dessa frågor är rättsligt relevanta. 

Förutsatt att sådana noggranna bevisuppgifter lämnas som föreslagits ovan har också 
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rätten ett väsentligt bättre underlag att ifrågasätta relevansen av parternas utfrågningar. 
Med den ordning för förberedelser som jag ovan föreslagit är det också min 

uppfattning att parterna kommer att kunna förbereda sig för förhandlingen bättre. Om det redan 
under förberedelsen utkristalliserat sig vilka rättsliga spörsmål som är av betydelse i saken så 
har parterna bättre förutsättningar att förbereda en rättsligt relevant argumentation. Sådana 
förberedelser leder också ofta till att parterna har klart för sig vilka bevisfrågor som framstår 
som särskilt relevanta för rätten att ta ställning till.

Även torde parterna ha bättre förutsättningar att hålla mer förberedda och koncisa 
slutanföranden.

3.1 Teser

3.1.1. Parternas sakframställningar bör bli mer stringenta och klargöra på ett tydligt sätt 
respektive parts inställning i målet. Sakframställningarna skall också klargöra vilken bevisning 
som respektive part åberopar och varför. 
3.1.2 Rätten bör under sådan förutsättningar mera aktivt söka undvika ”fiskeexpeditioner”.
3.1.3 Med krav på noggranna förberedelser bör rätten få ett bättre underlag att meddela 
materiellt riktiga domar. 

***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, statsadvokat Sigríður J. 
Friðjónsdóttir, Island:

Hovedsakelig dreide diskusjonen seg om hvilke muligheter man har for å gjøre den rettslige 
behandlingen av straffesaker målbevisst, og i den sammenheng hvordan dommere, anklagere 
og forsvarere kan arbeide mot denne målsetningen, hver for seg og i samarbeid. Det kom fram 
i debatten at ikke minst krever det bedre styringsmuligheter for dommeren, mere informative 
tiltalebeslutninger fra anklageren og at begge partene angir konkret og begrunnet hva som 
skal opplyses ved det enkelte bevis. Referent og koreferent var også enige om at planmøter 
bør avholdes på forhånd i større saker for å gjennomgå bevisførselen og avklare prosessuelle 
spørsmål. 

De problemer som Norge og Sverige ser ut for å måtte takle med særlig lang tidsbruk 
til hovedforhandling, er ikke like aktuelle i Danmark og Finland. Det viser seg også at det er 
et helt enkelt svar på spørsmålet om hva straffesaker skal dreie seg om i Danmark, Finland og 
Island. Det vil si at det dreier seg om skyld eller uskyld og utmåling av straff men ikke noe 
annet. Det er ikke en «gransking» av noe annet. Men det er ikke helt klart i Norge og Sverige.




