
    Stockholm den 26 juni 2006 
R-2006/0419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Justitiedepartementet 
 
Ju2006/1015/DOM 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2006 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder 
(SOU 2005:117).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag avseende 
åtalsplikten, beslag och uppgifter om fordon i spaningsverksamhet. 
 
Advokatsamfundet avstyrker att förslagen om en ny strafflindringsgrund, brottmåls-
förfarande vid erkännande och uppgiftsutbyte mellan myndigheter läggs till grund för 
lagstiftning. 
 
Åtalsplikten 
 
Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömning att det inte bör införas 
undantag från förundersökningsplikten och åtalsplikten. 
 
En ny strafflindringsgrund 
 
Det finns skäl som talar för att en ny strafflindringsgrund skulle kunna vara positiv för den 
enskilde. Likaså vore det positivt att det inte längre skulle krävas särskilda skäl för att gå 
under straffminimum i 29 kap. 5 § brottsbalken. 
 
Advokatsamfundet anser dock att det finns flera principiella skäl som talar mot att införa 
den föreslagna strafflindringsgrunden. Det skulle uppstå stora gränsdragningsproblem 
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angående en misstänkt som anser sig ha bidragit väsentligt till utredningen men där den 
uppfattningen inte delas av polis eller åklagare.  
 
En misstänkt kan t.ex. mycket väl vara beredd att redogöra för penningtransaktioner men 
kanske inte vill berätta vem som erhållit pengarna eller peka ut plats där husrannsakan bör 
företas. Om polisen ska avgöra huruvida det ska framgå av förundersökningsprotokollet 
att den misstänkte medverkat i utredningen och att detta bör ge lindigare påföljd, blir det 
slutligen en fråga för utredande polismans godtycke. Det finns således en risk att den 
misstänkte kan komma att utnyttjas av polisen i utredningen på så sätt att den misstänkte 
säger mer än han egentligen vill, för att komma i åtnjutande av polisens erbjudande om 
strafflindring inskrivet på förundersökningsprotokollet. I praktiken skulle det troligen 
också bli en fråga om försvararens förhandlingsskicklighet gentemot polisen i syfte att 
uppnå den gräns där polisen blir villig att skriva strafflindring på förundersöknings-
protokollet. 
 
Det är givetvis inte önskvärt i ett rättssamhälle att godtyckliga bedömningar hos enskilda 
polismän eller försvarares förhandlingsskicklighet får stor betydelse för den misstänkte 
redan under förundersökningsstadiet. 
 
För att få någon effekt bör dessutom strafflindringen vara avsevärd, annars kommer 
troligen få misstänkta medverka på det sätt som beskrivs. Eftersom det enligt förslaget i 
första hand bör komma ifråga t.ex. vid allvarliga ekobrott, bör en person som normalt 
förväntas riskera 4 års fängelse veta vad som ligger i vågskålen för denna typ av med-
verkan. Det är inte klarlagt i förslaget hur stor strafflindringen ska vara. De krav som 
måste uppställas på rättssäkerhet och förutsebarhet har inte tillgodosetts i förslaget. Det 
kan också finnas risker att allmänheten uppfattar utgången i mål där förslaget tillämpats 
som stötande. 
 
Vidare kan ifrågasättas hur det föreslagna förfarandet överensstämmer med allmänna 
rättsprinciper i sådana fall där en tilltalad väljer att erkänna brott först vid en rättegång. 
Frågan blir då om principen om likhet inför lagen bör åsidosättas enbart p.g.a. ekonomiska 
skäl.  
 
Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömning att det inte bör införas en 
särskild bestämmelse som innebär att den tilltalades medverkan vid utredningen av andras 
brott kan beaktas vid straffmätningen och påföljdsvalet. 
 
Brottmålsförfarande vid erkännande 
 
Inledningsvis kan konstateras att utredningens syfte med förslaget bl.a. synes vara att 
straffet ska komma närmare inpå brottet. Självklart anser även Advokatsamfundet att detta 
är önskvärt. Det kan dock ifrågasättas om förslaget verkligen skulle uppfylla det syftet.  
 
Med den arbetsbelastning domstolarna har idag är det normalt inte huvudförhandling med 
närvaro av parter som gör att tidsutdräkten är stor. Det är inte på grund av åklagare eller 
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försvarare som det tar lång tid innan inkomna mål sätts ut till förhandling utan det helt 
avgörande är domstolens arbetsbelastning. 
 
Advokatsamfundet har svårt att se att denna arbetsbelastning skulle minska på det sätt 
utredarna anger. Av rättssäkerhetsskäl bör inte själva genomgången av målet ta väsentligt 
kortare tid än om huvudförhandling hålls, särskilt då det normalt torde bli fråga om 
enklare mål med inte alltför högt straffvärde. 
 
Som förslaget är utformat ska rätten ha samma sammansättning som idag och det kan då 
ifrågasättas vari tidsvinsten skulle bestå.  
 
Vidare föreligger oklarheter om vad utredningen avser med att ett bestämt eller konkret 
yrkande ska framställas angående påföljd. Det framgår inte klart om det ska vara så 
bestämt som t.ex. fängelse i fyra månader. 
 
Att använda sig av förhörsutsagor från vad vittnen sagt under förundersökningen är inte 
tillfyllest av rättsäkerhetsskäl. Det torde i det sammanhanget räcka med att påpeka det 
faktum att vittnen i stor utsträckning ändrar sina uppgifter i domstol, möjligen ibland på 
grund av att de hörs under ed. Det är för övrigt oklart hur en eventuell menedssituation 
skulle komma att behandlas. 
 
Advokatsamfundet har svårt att se de fördelar som kan göra att en tilltalad väljer att avstå 
från rättegång och därmed vilken skillnad förslaget skulle få i praktiken. Om en tilltalad 
inte upplever en fördel med detta kommer ju förslaget inte att tillämpas. Generellt kan 
sägas att en tilltalad som ger ett relativt gott intryck som person har större chans till 
mildare påföljd om rätten får se och höra personen. Det sistnämnda gäller särskilt i frågan 
om hur personalia ska presenteras för rätten. Enbart skriftliga handlingar är i det avseendet 
sällan till den tilltalades fördel. 
 
Det bör också påpekas att den kurativa effekt som en huvudförhandling ofta har, både för 
en tilltalad och för en målsägande, inte synes ha beaktats.  
 
Förslaget kan också leda till att en misstänkt som känner stort obehag inför en huvudför-
handling accepterar en sträng påföljd, utan att ha fått möjlighet att rådgöra med en 
advokat. 
 
Sammantaget uppvägs förslagets brister ur rättssäkerhetssynpunkt inte av de påstådda 
effektivitetsvinsterna.  
 
Uppgiftsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna samt mellan polisen och 
kriminalvården 
 
Enligt Advokatsamfundets uppfattning är nuvarande lagstiftning väl avvägd. I general-
klausulen (14 kap. 3 § sekretesslagen) föreskrivs att en intresseavvägning ska avgöra 
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huruvida uppgifter lämnas vidare. En sådan intresseavvägning bör gälla även fortsätt-
ningsvis. 
 
Argumentet att det redan idag förekommer omfattande uppgiftsutbyte som är tillåtet och 
att effekten för enskildas integritet därför även med föreslagna ändringar blir acceptabel är 
inte övertygande. 
 
Beslag 
 
Advokatsamfundet delar utredningens bedömning, under förutsättning att riktig delgiv-
ning sker. 
 
Uppgifter om fordon i spaningsverksamhet 
 
Advokatsamfundet delar utredningens bedömning. 
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


