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Abstract 

The purpose of this thesis is to discuss the legal authority of Swedish courts for independent 

collection of evidence. Apart from this main question, the thesis studies three secondary ques-

tions: how the role of the judge has changed historically, what traces of inquisitorial process 

there are in the modern Swedish procedural law and to find out what judges think about their 

authority to independently collect evidence in criminal cases. The three secondary questions 

help to answer the first one. The material mainly uses legislative history and doctrine. The 

first is used to clarify what the legislator intended with the provisions. Doctrine is used to 

study the inquisitorial and accusatorial proceedings but also, together with the text of law to 

answer the first two questions. Traditional legal method is used to answer the first two of the 

secondary questions. Empirical method is used to study the third secondary question. An in-

terview with 17 judges together with the material prepared for the report SOU 2013:17 is used 

together with the consultation response from the Swedish National Courts Administration 

regarding named report. Chapter 6 answers the main question. Most judges believe that the 

part of the section where the court can act independently of the parties is obsolete whilst oth-

ers think that the whole provision is obsolete. Very few believe that it is correct to collect evi-

dence which is or can be in disadvantage for the defendant. The legislative history could be 

interpreted in such a way that this gathering of evidence is correct. The conclusion is that the 

authority should remain but that it's most controversial part should only be used in extreme 

cases. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

De senaste åren har stor uppmärksamhet riktats mot Sture Bergwall eller, som han hette under 

en period, Thomas Quick.1 Bergwall fälldes för åtta mord och, efter resning, friades han för 

samtliga.2 Ett av målen gällde en tioårig flicka, Therese Johannessen. Hon försvann år 1988 i 

Norge. Hennes kropp hade inte påträffats när huvudförhandlingen ägde rum.3 Åklagaren 

yrkade på ansvar för mord. Bergwall hade erkänt den påstådda gärningen och medgivit ansvar 

för mord. Under förundersökningen hade Bergwall nämnt att en annan person, Mattias, varit i 

hans sällskap under gärningen och således varit en person som kunnat lämna uppgifter om det 

mord Bergwall sade sig ha begått.4 Mattias hördes inledningsvis som misstänkt för delaktighet 

i mordet men senare, när misstankarna mot honom avskrivits, som vittne under 

förundersökningen.5 

Den information och de uppgifter Mattias, liksom dennes mamma, lämnade under 

förundersökningen var ägnade att ifrågasätta Bergwalls trovärdighet på flera punkter.6 Under 

förundersökningen hävdade Bergwall att Therese var blond; i själva verket var hennes hår 

kolsvart.7 Till huvudförhandlingen hade Bergwall anpassat sina uppgifter till vad som hade 

framkommit i polisutredningen och hävdade nu att Therese var svarthårig vilket domstolen 

noterade var korrekt. 

Angående behovet av att höra Mattias under huvudförhandlingen skrev domstolen i domen: 

”Efter att ha hört parterna, vilka ej funnit skäl att Mattias skulle höras i målet, och efter att ha 

övervägt frågan utifrån vad Mattias uppgivit vid polisförhör, fann rätten inte skäl att på eget 

initiativ påkalla vittnesförhör med honom”. Hur domstolen resonerade framgår inte av 

domskälen. 

Med hänsyn till de frågetecken som redan under förundersökningen kunnat sättas kring 

Bergwalls trovärdighet kan det vara befogat att ifrågasätta om inte de angivna situationerna är 

typexempel på om inte domstolen ex officio, med stöd av 35 kap. 6 § RB, bort kalla in 

Mattias som vittne i målet. 

Det nu anförda leder till frågan vilken egentlig roll domstolen har i straffprocessen i dag? 

Vilket utredningsansvar har domstolen i mål där ofullkomligheter upptäcks, eller potentiellt 

                                                     
1 Bergwall tog namnet Thomas Quick 1992 i samband med att han påstod att han hade mördat ett barn. 

Han bytte tillbaka till Sture Bergwall 2002 i samband med att han blev fri från narkotikaklassade medel. 

Under tiden då han utreddes och dömdes för morden han sedan fick resning för gick han under nament 

Thomas Quick men i detta arbete heter han konsekvent Sture Bergwall. Dömdes till vård 1991 – hela 

fallet Quick i bilder, SvD, 2015. https://www.svd.se/tidslinje-fallet-thomas-quick-sture-bergwall. 
2 Kommittédirektiv 2013:107, s. 3. 
3 Målnr B 100/97. 
4 I förhör sade Bergwall att Mattias var medgärningsman på så vis att han avgjorde att det just var en flicka 

som blev offret. Mattias satt sedan i baksätet med Therese och våldförde sig på henne men deltog inte i 

dödandet av Therese. Förundersökningsprotokollet. Förhör den 13 maj 1996, samtal den 1 december 

1997. 
5 Från och med 28 januari 1998 var han inte längre misstänkt för brott. Hans berättelse ifrågasattes 

eftersom den skilde sig från Bergwalls. 
6 Exempelvis ifrågasatte Mattias mamma en resa som Bergwall hade påstått sig ha gjort. 

Förundersökningsprotokollet. Förhör den 17 januari 1997. 
7 Förundersökningsprotokoll del 2. 
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kan upptäckas, under huvudförhandlingen? Alltsedan motiven till den nya rättegångsbalken 

(1942:740) [cit. RB] skrevs har domarens befogenhet att ex officio inhämta bevisning 

diskuterats regelbundet.8 Den nya rättegångsbalken innebar en ny mer ackusatorisk 

rollfördelning i straffprocessen. Åklagarens betydelse och kompetens har därefter successivt 

ökat: åklagaren har gått från att vara en av kungen utsedd ämbetsman för att försvara honom 

och utföra andra tjänster till hans ära till dagens jurist med särskild åklagarutbildning.9 

Försvararnas kompetens och betydelse har ökat i motsvarande grad. 

Domarens roll i straffprocessen har sett omvänd utveckling; i doktrinen påstås det ibland att 

domaren närmast är att se som en observerande och noterande huvudsakligen passiv aktör. 

Här föreligger dock en diskussion som kommer att vidareutvecklas i kapitel 4. Rätten 

ansvarar emellertid för att brottmålen blir utredda efter vad deras beskaffenhet kräver samt 

skall genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de 

uttalanden som görs, 46 kap. 4 § 2 st. RB.10 Den successiva implementeringen av den 

ackusatoriska rollfördelningen i brottmålen kan tyckas leda till ett omvänt 

proportionalitetsförhållande mellan de båda professionerna med en riktning mot ökat 

utredningsansvar för åklagarna och i motsvarande mån minskad dito för domarna. 

Dock finns ännu några undantag i den ackusatoriska trenden: En regel kommer att studeras 

närmare medan andra kommer att diskuteras lite ytligare för att få en bättre förståelse för de 

inkvisitoriska inslagen i RB. Regeln, vars studium är att se som uppsatsens kärna, står i 35 

kap. 6 § RB och stipulerar att rätten självmant får inhämta bevisning i mål om brott som hör 

under allmänt åtal.11 

Fitger anför att domstolens befogenhet att inhämta bevisning inte är lika med att den skall 

göra det; det rör sig med andra ord inte om ett påbud. I den praktiska processen är domstolens 

mer aktiva roll koncentrerad till sakkunnigbevisning enligt 40 kap. samt till påföljdsfrågor i 

brottmål. Domstolen kan ha en aktiv roll också när det gäller formerna för bevisupptagning, 

vilket alltså är en annan sak än att vara aktiv gällande själva inhämtandet av bevisningen.12 

En intressant fråga i detta sammanhang är i vad mån det kan begäras att domstolen skall 

inhämta bevisning till den tilltalades fördel i situationer liknande theresemålet, när alternativet 

– att låta utevaron av den möjliga bevisningen belasta åklagarens bevisbörda – inte framstår 

som självklart. Det nu anförda leder till frågan hur domstolen förhåller sig till 35 kap 6 § i 

praktiken och om det är befogat att behålla paragrafen. Frågan om varför RB 35 kap 6 § finns 

kvar har, som antytts ovan, blivit mer aktuell och relevant allteftersom den ackusatoriska 

rollfördelningen vunnit fotfäste i brottmålsprocessen. 

I SOU 2013:17 Brottmålsprocessen presenterades utvalda resultat av en målundersökning 

som genomfördes i samarbete med Domstolsverket [cit. DV]. Ett statistiskt urval om 1 505 

mål undersöktes. Man fann att tingsrätterna inte inhämtade bevisning självständigt i ett enda 

av de undersökta målen.13 Målundersökningen visar med stor tydlighet att det rör sig om en 

befogenhet och inte en plikt. Detta arbete kan därför initialt ses som högst teoretiskt och 

                                                     
8 Det semaste exemplet härav är Brottmålsprocessen (2013:17) där domstolens befogenhet att ex officio 

inhämta bevisning i brottmål föreslogs helt tas bort. Att domstolen inhämtar bevisning ex officio innebär 

att det sker av egen drift, oberoende av yrkande, se Ekelöf (1992), s. 34. Den nya rättegångsbalken antogs 

år 1942 och trädde i kraft den 1 januari 1948. 
9 Palmgren (1939) s. 28. 
10 Beträffande enskilt åtal, se 47 kap. 24 §. 
11 Rätten har enligt samma paragraf befogenhet att inhämta bevisning i tvistemål där förlikning om saken 

inte är tillåten men det momentet i regeln faller utanför denna uppsats tema. 
12 Fitger (1993), s. 243. 
13 Brottmålsprocessen (2013:17). S. 170. 
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kanske rent av irrelevant. För att utreda situationen ytterligare har 17 domare intervjuats och 

resultaten från undersökningen presenteras i kapitel 5. 

Varför finns denna möjlighet för domstolen att agera i frågor som tillhör parterna och, kanske 

viktigast av allt, bör denna möjlighet behållas? Den strider mot den ackusatoriska processen. 

Ne procedat judex ex officio (rätten skall inte fortsätta på egen hand), en av de tre principer 

som anses utrycka den ackusatoriska processen, den princip som dagens RB bygger på.14 

Flera försök till att ta bort denna befogenhet har gjorts. Varför har så inte skett när domarna 

inte tycks vilja använda befogenheten och vissa till och med anser att den är obsolet? 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att utreda i vilken mån domstolen bör ha möjlighet att ex officio 

inhämta bevisning enligt 35 kap. 6 § RB. Skälet för respektive mot att behålla möjligheten 

leder i sin tur till att andra frågor aktualiseras. 

1. Hur skiljer sig den ackusatoriska processordningen från den inkvisitoriska 

processordningen? 

2. Vilka inslag av inkvisition finns i dag i straffprocessen? 

3. Vad anser domare själva om sin befogenhet att självständigt inhämta bevisning? 

4. Bör domarens befogenhet att ex officio inhämta bevisning i brottmål i enlighet med 35 

kap. 6 § RB kvarstå? 

1.3 Material och metod 

1.3.1 Inledning 

Den vetenskapliga processen kräver en vetenskaplig hållning till materialet. Material måste 

gallras och slutsatser och sypunkter skall förstås av den som har att hantera materialet.15 

Materialets värdering består av fyra punkter: Materialets relevans, tillförlitlighet, autenticitet 

och kvalitet. Ett problem studenter lätt faller in i är att övertolka ett rättsfall för att på så sätt få 

stöd för en uppfattning.16 

För att ett arbete skall uppnå kravet på vetenskaplighet krävs en metod: dvs. ”vägen från 

problemformulering till ett påstående”. Metoden används först för att urskilja vilket material 

som skall användas. Därefter används metoden för att svara på frågorna genom att använda 

nämnda material.17 För att arbetet skall vara kvalitativt krävs det att rätt metod väljs baserat på 

ämne och material.18 

1.3.2 Informationsproblemet 

En svårighet med att göra ett vetenskapligt studium är att relevant information kan missas. 

Vet man inte vad man skall söka efter, hur man skall söka samt var man skall söka är det lätt 

att förbise material som krävs för att studiet skall vara komplett. Det gäller även att avgöra 

vad som är relevant information; själva sovrandet är en viktig del i arbetet.19 

                                                     
14 Författarens översättning. Palmgren (1939), s. 22 f. 
15 Sandgren (2015), s. 33. 
16 Sandgren (2015), s. 35. 
17 Sandgren (2015), s. 39. 
18 Sandgren (2015), s. 39. 
19 Diesen (2006), s. 177. 
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Förhållandet mellan beslutsunderlagets kvalitet och slutsatsens säkerhet benämns inom 

kunskapsteorin som ”informationsproblemet” och innebär att ju mer (kvalitativ) information 

som bearbetas desto mer korrekt torde slutsatsen man kommer fram till vara.20 

Argumentationens vikt innebär att ju mer information som tas med i en forskning, desto högre 

är säkerheten och desto högre relevans har arbetet.21 Däremot kan man få information från 

motstridiga källor vilket kan leda till förvirring. 

1.3.3 Begreppet rättsvetenskap 

Rättsvetenskapen är en av de äldsta och mest stabila vetenskaperna men är ändå är det ganska 

oklart vad som utgör vetenskapliga krav inom juridiken, vilket å sin sida försvårar 

uppdelningen mellan rättsvetenskap och god rättsvetenskap.22 23 Juridikens 

tolkningsverksamhet saknar den vetenskaplighet som krävs inom samhällsvetenskaplig och 

kan därför ses som en mer tillämpad vetenskap, liknande ingenjörsvetenskap och praktisk 

medicin.24 

I brist på en allmänt vedertagen definition av begreppet rättsvetenskap kan man lite raljerande 

påstå att det rättsvetenskapsmannen uppfattar som rättsvetenskap är rättsvetenskap.25 Detta är 

en s.k. humpty-dumpty-definition, dvs. någonting definieras av dess definition.26 Självklart 

kan detta kritiseras ur logisk synvinkel men det är inte detta arbetes fokus. Det är hur studier 

hanteras i praktiken som avgör vad som får rättsvetenskaplig status. Vilken artikel får 

exempelvis publiceras i Svensk Juristtidning?27 Den som beslutar huruvida en artikel skall 

publiceras i en tidskrift som Svensk Juristtidning är medformare till begreppet rättsvetenskap. 

Hydén menar att rättsvetenskapen per definition inte är en empirisk vetenskap.28 

Vissa menar att rättsvetenskapen knappt skiljer på teori och praktik. Juridik diskuteras ur ett 

praktiskt perspektiv och det är praktikerna som förser teoretikerna med det material som skall 

analyseras i stället för att teoretikerna visar vägen för praktikerna.29 Även om doktrinen i sig 

är en rättskälla har den betydligt lägre status än de rättskällor som härrör ur praktiken.30 

Den praktiskt verksamma juristen och rättsvetenskapsmannen har en liknande arbetsmetod 

med två huvudsakliga skillnader: rättsvetenskapsmannen behöver inte ha en praktisk nytta av 

sitt arbete och han eller hon kan arbeta utan samma tidspress som praktikern.31 

                                                     
20 Diesen (2006), s. 177. 
21 Diesen (2006), s. 177 f. 
22 Hydén (2002), s. 47. 
23 Sandgren (2006), s. 527. Sandgren hänvisar även till Peter Wahlgren som skriver att ”rättsvetenskapen 

som företeelse är problematisk att sammanfatta på ett enkelt sätt” (294) samt att den ”befinner sig i en 

identitetskris (295). SvJT 2002 s. 293 ff. ”Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten”.  
24 Hydén (2002), s. 48. Hydén menar att det egentligen inte finns någon rättsvetenskaplig forskarutbildning 

då även den juridiska forskningen är deskriptiv med få analytiska inslag. s. 49. 
25 Sandgren (2006), s. 528. Sandgren menar att även andra vetenskapsmän kan ha relevanta åsikter om vad 

som är rättsvetenskap. Undantagsvis även lekmän. Genom att exempelvis bestämma vem som får en viss 

tjänst menar Sandgren att rättsvetenskapsmännen danar framtidens rättsvetenskap. Genom att uppnå 

vetenskaplig höjd bestäms huruvida vetenskapen får anslag. Politiken har härmed en betydelse och det 

kan vara intressant att fundera över hur den vetenskapliga integriteten kan bibehållas utan att förlora 

anslag men det är en annan diskussion som inte ryms i detta arbete. 
26 Humpty Dumpty är en karaktär i en engelsk barnramsa. Han anser sig behärska alla ord han använder 

och har givit upphov till ”a Humpty Dumpty definition”, här översatt till humpty-dumpty-definition. Man 

kan uttrycka det som att ”någonting är rätt därför att jag säger att det är rätt”. Haagard (2001), s. 47. 
27 Sandgren (2006), s. 528. 
28 Hydén (2002), s. 52. 
29 Hydén (2002), s. 50. 
30 Hydén (2002), s. 50. 
31 Hydén (2002), s. 50. Se fotnot 13. 
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Trots den dogmatiska tradition (se nedan om rättsdogmatik) som definierar juristens arbetssätt 

är synen på vad som är rättsvetenskap allt annat än dogmatisk.32 Juristen bara ”vet” vad som 

är rättsvetenskap och hänvisar till en vag tradition vilket Sandgren menar är ointellektuellt och 

öppnar upp för godtycke.33 

Intersubjektivitet innebär att ett forskningsresultat skall kunna prövas och kontrolleras av 

andra.34 Oavsett vem författaren är skall resultaten vara i princip desamma.35 För att ett 

rättsvetenskapligt studium skall uppnå vetenskaplig höjd krävs att dess tillvägagångssätt 

redovisas tydligt och ingående, så att den går att pröva. Intersubjektiv prövbarhet är alltså ett 

krav för rättsvetenskapsmannen.36 

1.3.4 Rättsdogmatisk metod 

Rättsdogmatik är den traditionella rättsvetenskapliga metoden, varför det är givet att även 

detta arbete åtminstone till viss del byggs på rättsdogmatisk grund. Enligt denna metod 

identifieras och brukas de fyra centrala rättskällorna som ryms inom rättskälleläran.37 Lag och 

prejudikat innefattar även europarättsligt och unionsrättsligt material, varför det är onödigt att 

bruka europarättslig metod.38 Rättsdogmatiken definierar den gällande rätten (lex lata eller de 

lege lata, lagen som den är); detta är ett tvådelat arbete: rätten skall både beskrivas och 

systematiseras. Dock bygger arbetet med att systematisera den gällande rätten på dess 

beskrivning varför det finns ett nära samband mellan de rättsdogmatiska uppgifterna. I en 

uppsats som denna är det inte nödvändigt att separera dem och det kommer inte heller, 

förutom sporadiskt, att ske i kommande kapitel.39 

Den rättsdogmatiska metoden påminner mycket om den juridiska metoden som brukas av 

praktiskt verksamma jurister på så vis att arbetet läggs upp på ett liknande sätt. En stor 

skillnad är dock att medan den rättsdogmatiska metoden är generell och abstrakt tillämpar den 

praktiskt verksamma juristen sin kunskap i det specifika ärende som skall lösas. En 

konsekvens är att systematiseringen spelar en större roll i rättsdogmatiken då ett system skall 

bildas. För den praktiskt verksamma juristen är systematiseringen sekundär och är endast ett 

av flera medel för att lösa det problem han eller hon har vid sitt bord.40 

Rättsdogmatiken är en kvalitativ metod, varför tolkning är en given del av arbetet. En 

intressant aspekt är att doktrinen utgår ifrån rättskällorna men är i sig själv en egen rättskälla 

och kan därmed användas vid andra analyser av gällande rätt.41 

Rättsdogmatikern arbetar främst med material vars validitet är bestämd, varför han eller hon 

inte behöver tänka på att validera materialet.42 I detta arbetes slutkapitel kommer vissa 

aspekter som psykologi att beskrivas vilket författaren hoppas skall leda till en rikare analys. 

Det är emellertid viktigt att poängtera att den typen av information kommer att vara subsidiär 

och dess roll i uppsatsen är endast att tjäna de juridiska källorna och på så sätt ge arbetet en 
                                                     
32 Sandgren (2006), s. 529. 
33 Sandgren (2006), s. 529. 
34 Detta kan dock vara lite vanskligt då det även är en kompetensfråga – en del författare har lägre kognitiv 

kapacitet än andra vilket kan leda till att den logiska stringensen blir lidande. Inte heller torde ett 

examensarbete av en student vara lika stringent som en monografi av en rättsvetenskapsman, även om de 

båda tillämpar samma metod. 
35 Sandgren (2015), s. 13. 
36 Sandgren 2004/05, s. 308. 
37 Sandgren (2015), s. 39. 
38 Sandgren (2015), s. 43. 
39 Sandgren (2015), s. 43. 
40 Sandgren (2015), s. 43. 
41 Sandgren (2015), 43 f. 
42 Sandgren (2015), s. 44. 
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högre relevans. Förhoppningen att detta arbete skall vara mer än en studentuppsats och att den 

skall kunna tillföra någonting relevant. 

Informationsproblemet ges en särskild tyngd när ett arbete utförs enligt rättsdogmatisk metod, 

eftersom varje regel enligt denna metod har samma värde och vetenskapliga status. Detta 

innebär att det juridiska underlaget bör vara heltäckande; informationen som skall bearbetas 

skall kunna härledas till rättskällorna för att kunna ge juridisk tyngd åt påståenden och 

slutsatser.43 Rättsdogmatiken utgår vidare ifrån att rättsregler kan skiljas ifrån andra 

samhällsnormer.44 

Intersubjektiv prövbarhet och tillförlitlighet är viktiga för rättsdogmatiken. Detta innebär att 

studiens redovisning skall kunna granskas. För att kunna granskas krävs en god 

hänvisningssed. Detta inkluderar bl.a. att tydligt visa vad som är författarens tankar och vad 

föregångare har bidragit med.45 

Ett arbetes tillförlitlighet kan skifta beroende på om relevant material har förbisetts med 

följden att grunden för analysen blir otillräckligt underbyggd. Det är även viktigt att inte dra 

för stora slutsatser av material i hopp om att komma fram till någonting nytt och uppnå högre 

vetenskaplig relevans, någonting som torde locka ambitiösa studenter.46 

Claes Sandgren menar att dogmatik i ett juridiskt sammanhang bör tolkas som att man arbetar 

enligt juridisk metod.47 Begreppet dogm har en mycket negativ klang och det skulle kunna 

sägas ha att göra med att det oftast används föraktfullt när det talas om katolska kyrkan. 

Därför är det förståeligt att exempelvis domstolar väljer att beskriva sitt arbetssätt som 

juridiskt metodiskt och inte rättsdogmatiskt.48 Trots att rättsdogmatiken är den mest reglerade 

metoden finns vissa värderingar som ändå får användas och ses som givna.49 Exempel på 

dessa kan vara rättsprinciper som legalitetsprincipen. Relevanta principer kommer att 

presenteras i kapitel 2 och 3. 

Analysen i detta arbete kommer i första hand att vara rättsdogmatisk men inslag av rättspolitik 

och rättssociologi kommer att finnas i slutdiskussionen.50 

Enligt rättsdogmatikern är rättskällorna i fallande rangordning lagar och författningar, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin.51 

Lagar och andra författningar. Vid ett juridiskt problem skall man främst söka svaret i en 

författningstext, om en sådan finns. Förutom avsaknaden av regel, kan en befintlig sådan vara 

exempelvis vag eller föråldrad.52 Huvudfrågan kretsar kring en befogenhet som är lagstadgad, 

dvs. domstolens möjlighet att ex officio inhämta bevisning i brottmål. Dock är denna 

befogenhet ifrågasatt och det finns till och med fog för att fråga huruvida eller i vilken mån 

den ännu gäller eller om paragrafen kan anses obsolet. Därför har detta arbete gått vidare i 

rättskällorna. 

                                                     
43 Hydén (2002), s. 57. 
44 Hydén (2002), s. 50. 
45 Sandgren (2015), s. 82. 
46 Jfr. Sandgren (2015), s. 44. 
47 Sandgren (2015), s. 45. 
48 Jfr. Sandgren (2015), s. 44. 
49 Sandgren (2015), s. 45.  
50 Den rättspolitiska metoden tillåter kritik av gällande rätt (de lege lata) och förslag på ändringar (de lege 

ferenda). Om de lege lata är bristfälligt beträffande ett visst ändamål kan förslag på förbättringsåtgärder 

föreslås med stöd av denna metod, någonting som kommer att utnyttjas. Se Sandgren (2015),. s. 48. 
51 Bernitz et al. (2014), s. 31 f. 
52 Bernitz et al. (2014), s. 31. 
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Förarbeten. Vid en internationell jämförelse ges förarbeten en unik betydelse i svensk rätt. 

Anledningen till detta är den lagstiftningsteknik som används i svensk rätt: lagtexterna hålls 

korta varför de måste kompletteras av motiven, i synnerhet regeringens proposition. Hur 

reglerna är ämnade att användas i olika situationer har störst betydelse när en lag är 

förhållandevis ny, dvs. innan praxis skapats. Vid klar lagtext får motiven aldrig ta över, inte 

heller är de bindande. I takt med att rättspraxis utvecklas och lagen blir äldre förlorar motiven 

lite av sin vikt. Ett undantag vad gäller motiven förlorade vikt är balkarna, exempelvis 

rättegångsbalken. Dock bör viss försiktighet iakttas även beträffande balkarnas motiv med 

tanke på utvecklingen som har skett. Ett annat undantag är EU-rätten där motiv överlag 

saknas och, i de fall där de förekommer, endast får begränsad betydelse.53 Vad gäller 

lagtolkningsmetod är grunden till frågan om huruvida domstolen skall vara aktiv eller inte 

förarbetena till RB. Man utgår i första hand från lagens lydelse, den objektiva 

lagtolkningsmetoden.54 När lagtexten inte räcker eller när olika jurister tolkar den på olika vis, 

räcker inte den objektiva lagtolkningen till. I aktuellt fall har lagen lett till många 

diskussioner. När man vill utröna lagstiftarens avsikt tillämpas den subjektiva 

lagtolkningsmetoden.55 En fråga som diskuteras är huruvida domstolen får inhämta bevisning 

till den tilltalades nackdel. Frågan är långt ifrån klarlagd varför den teleologiska 

lagtolkningsmetoden brukas. Denna tolkningsmetod ser inte bara till ordalydelsen utan tolkar 

ur ett ändamålsenligt perspektiv. Man söker även harmoni med andra lagregler och 

rättskällor.56 Förarbeten värderas olika, de som återspeglar ett helt lagförslag ges en särskild 

vikt medan ett betänkande värderas lägre.57 Förarbeten ges ett förhållandevis stort utrymme i 

detta arbete, även de förarbeten som inte har lett till lagändring. I förarbetena motiveras viljan 

att ta bort domstolens möjlighet att ex officio inhämta bevisning i brottmål. En utgångspunkt 

för att besvara uppsatsens huvudfråga är skälen för att ta bort domstolens möjlighet att ex 

officio inhämta bevisning i brottmål som anges i exempelvis betänkandet SOU 2013:17. 

Skälet till den föreslagna lagändringen var att ge den ackusatoriska processen ett ökat 

genomslag i straffprocessen, en anledning som genomsyrar hela utredningens förslag.58 Detta 

skäl har till stor del påverkat hela uppsatsen, främst fråga två som utreder inkvisitoriska inslag 

i straffprocessen. 

Rättspraxis. Liksom förarbeten kompletterar rättspraxisen en lagtext som är generell, 

inkomplett, föråldrad eller inte finns över huvud taget. På det viset kan rättspraxis ha en 

rättsutvecklande funktion. Prejudikat från Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen har en särställning. EU-rätten skiljer sig något från svensk nationell 

rätt genom att EU-domstolens domar och de principer som uttrycks i dem har en särställning. 

EU-rätten är till stor den bildad genom de slutsatser som framkommit genom EU-domstolens 

”avgöranden”.59 Rättspraxis har en begränsad roll för de teman och frågeställningar som 

omfattas av uppsatsen varför domstolsavgöranden endast används marginellt. Två mål nämns: 

Det första har lett till kritik av både domstol och andra rättsliga aktörer. Det andra målet ledde 

till kritik av åklagaren men ingen kritik har riktats mot domstolen. 

Doktrin. Ju mer teoretiskt eller komplicerat ett rättsligt problem är, desto större roll spelar 

doktrinen, som har två centrala användningsområden: dels hjälper den till att strukturera upp 

det juridiska materialet och dels är det en självständig rättskälla. De svårare juridiska 

                                                     
53 Bernitz et al. (2014), 31 f. 
54 Hellner (år), s. 86 ff. 
55 Lehrberg, s. 196 f. 
56 Lehrberg, s. 198 
57 Hellner (år). 83. 
58 SOU 2013:17 s. 182. 
59 Bernitz et al. (2014), s. 32. 
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problemen löses framför allt genom rättsvetenskapsmännens framställningar. Här sker även 

en rättslig vidareutveckling. Exempelvis hänvisar domstolarna till doktrinens 

argumentering.60 Då det valda ämnet till stor del är av diskussionskaraktär har doktrinen en 

nyckelroll i detta arbete. Vad gäller inkvisitorisk och ackusatorisk process har särskilt äldre 

doktrin varit av stort värde. Just frågan om hur inkvisitorisk och ackusatorisk process skiljer 

sig åt har främst besvarats med hjälp av doktrin. 

1.3.5 Ett vidare perspektiv 

Ett problem med rättsdogmatiken är att den utgår ifrån att rättsregler kan skiljas från övriga 

samhället samt att den inte tillåter källkritik av rättskällor.61 Man utgår ifrån att informationen 

är vad den tycks vara och förarbeten behandlas som om de inte vore exempelvis politiska 

kompromisser eller lagar som om de inte vore frusen politik; denna utgångspunkt är ett axiom 

inom rättsdogmatiken. Antingen noteras inte dessa störningsmoment eller så låtsas man inte 

om dem; det finns med andra ord inte utrymme att ifrågasätta rättskällors giltighet inom 

paradigmet rättsdogmatik.62 

 

Ett annat problem med att tillämpa rättsdogmatisk metod är att svaret på den primära frågan 

och uppsatsens syfte inte till fullo kan besvaras med hjälp av de traditionella rättskällorna. 

Lagstiftaren har i motiven till 35 kap. 6 § uttryckt att den praktiska tillämpningen av 

domstolens befogenhet att självständigt inhämta bevisning skall lämnas till den praktiska 

tillämpningen.63 Det är därför i ett arbete som detta nödvändigt att lämna rättsdogmatiken för 

att inhämta material enligt en metod som delvis ligger utanför det rättsdogmatiska arbetssättet. 

1.3.6 Empirisk metod 

Enligt den empiriska metoden analyseras material som har införskaffats genom observationer 

eller mätning; exempel på denna typ av information kan vara enkäter eller intervjuer.64 Därför 

har den empiriska metoden utnyttjats för uppsatsens andra del (mer om dispositionen nedan). 

Den empiriska metoden tillåter material som inte har relevans enligt rättsdogmatiken.65 

Sandgren menar att empiri och teoribildning är (rätts)vetenskapens hörnstenar.66 Han menar 

att rättsvetenskapen kan nyttja empiri och teorier som kommer ifrån andra vetenskapliga 

discipliner, som psykologi och sociologi.67 När dessa ämnen blir tillämpliga ställer sig 

uppsatsen ”på andra vetenskapsmäns axlar” och använder sig av dessas slutsatser för att 

därefter behandla dessa fakta enligt juridisk metod. 

Fråga 3, som behandlar hur domare själva ser på sin befogenhet att självständigt inhämta 

bevisning, är rent empirisk: Det torde krävas att ett arbete inte är komplett med mindre än att 

man beaktar den yrkesgrupp som regeln faktiskt berör. Inte minst måste så vara fallet då det är 

de som i praktiken avgör huruvida denna regel används i ett enskilt fall och då de inte kan 

anmodas att bruka den. 

Empirin kommer att användas på två sätt: i form av statistik från den nämnda 

målundersökningen och genom att tillämpa en egenskapad undersökning i form av intervjuer 

                                                     
60 Bernitz et al. (2014), s. 32. 
61 Hydén (2002), s. 57. 
62 Hydén (2002), s. 57 f. 
63 Prop. 1986/87:89 s. 109. 
64 Sandgren (2015), s. 44. 
65 Sandgren (2015), s. 49. 
66 Sandgren (2006)], S. 548. 
67 Sandgren (2006)], S. 548. 



9 

 

med domare, i detta avsnitt kallade informanterna. Målundersökningen är ett kvantitativ 

studium. Dessa intervjuer skapar ett kvalitativt material som tillsammans med det kvantitativa 

kan ge fler sidor av samma fråga. Medan den kvantitativa forskningen ger statistik arbetar den 

kvalitativa forskningen med ord och försöker skapa nyanserade beskrivningar.68 

I detta arbete intervjuas 17 domare från tingsrätter över hela Sverige. Nio frågor har ställts till 

samtliga. Sammantaget kan svaren anses ha ett ”brett spann” och har till en del varit 

omfattande. Även om några diagram har använts är det bästa sättet att redovisa svaren med 

citat och några kommentarer. Därför har den kvalitativa intervjun tillämpats. Den kvalitativa 

forskningen ämnar att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i deras 

verklighet, hur personer upplever någonting och hur de förhåller sig till detta.69 Syftet med 

dessa intervjuer har varit att försöka att förstå informanternas synpunkter och formulera dessa, 

för att sedan försöka sig på vetenskapliga förklaringar och slutsatser.70 

Innan intervjuerna gjordes fanns en föreställning om hur informanterna skulle besvara 

frågorna. Denna föreställning visade sig inte vara helt korrekt, då svaren visade på stor 

spridning. Det viktiga i en sådan situation är att inte påverkas av de uppfattningar som 

intervjuaren har på förhand. En forskare kommer alltid att ha en förförståelse i sin behandling 

av materialet och det viktiga är i sådana lägen att låta förförståelsen vara till godo, exempelvis 

genom att ställa frågor för att vara säker på att det som skrivs ned stämmer väl överens med 

det informanten säger. Ett bra sätt att få kontroll över förförståelsen är att vara medveten om 

den.71 Ett sätt som har tillämpats är att ställa följdfrågor och i vissa fall läsa upp 

anteckningarna. Det har lett till en del justeringar. 

För att kunna genomföra intervjuerna har e-postmeddelanden skickats till domare och 

tingsrätter över hela landet; samtliga tingsrätter har täckts på detta vis. Då frågeställningen 

som dessa intervjuer skall hjälpa till att besvara är ” Vad anser domare själva om sin 

befogenhet att självständigt inhämta bevisning?” har valet av informanter varit tämligen 

självklart då endast domare intervjuades. 

Efter två intervjuer formulerades ytterligare två frågor som ställdes till informanter tre och 

framåt. De första informanterna kontaktades därefter för komplettering av intervjun. Då 

frågorna var bestämda i förväg kan intervjuerna ses som strukturerade eller fokuserade.72 

Samtidigt besvarades frågorna mycket fritt och ser man svaren i efterhand kan det vara svårt 

att se om ett svar besvarar just den aktuella frågan. På så sätt går det att säga att intervjuerna 

var friare med frågor som stolpar för att ge intervjun en viss riktning. Om man fokuserar på 

detta är intervjuerna snarare att se som semistrukturerad eller delvis strukturerad.73 En fråga 

som var något oklar fick oftast formuleras om och förklaras ytterligare. Dock behölls den då 

svaren var så pass mångfacetterade och intressanta. Dock kan reliabiliteten påverkas 

beträffande den frågan eftersom frågan inte ställdes exakt likadant till alla informanter. 

Reliabiliteten påverkas av att samtliga informanter intervjuades per telefon. Detta har en 

praktisk anledning: resurser (både tidsmässiga och ekonomiska) saknades för att åka runt i 

hela Sverige för att genomföra intervjuerna. Ett alternativ skulle ha varit att endast intervjua 

domare i stockholmsområdet. Detta skulle ha två nackdelar. Hela Sverige skulle inte ha 

representerats och arbetet skulle få en stockholmscentrering som inte är önskvärd. Flera 

domare vid samma tingsrätt skulle kanske ge likartade svar då de dömer i samma mål eller 

                                                     
68 Kvale och Brinkman (2014), s. 47. 
69 Dalen (2007), s. 15. 
70 Dalen (2007), s. 15. Hänvisning till Kvale och Brinkman (2014). 
71 Dalen (2007), s. 17. 
72 Dalen (2007), s. 34. 
73 Dalen (2007), s. 34. 
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deltar i samma diskussioner om t.ex. 35 kap. 6 §. Dessutom är det svårt att föreställa sig att 

tillräckligt många domare skulle ha visat intresse då 17 st. tackade ja efter att samtliga 

tingsrätter kontaktats (via registrator eller via en domare). Ett sätt att få en informant bekväm 

är att ha ögonkontakt med denne och på så sätt visa intresse och bekräftelse.74 Detta har inte 

kunnat utföras. E-post skulle inte ha fungerat då inga följdfrågor kan ställas utan att fler mejl 

skickas fram och tillbaka. I ett sådant scenario finns det två utgångar: det tar så lång tid att en 

eller flera informanter slutar svara eller att alldeles för mycket tid går åt till att besvara 

frågorna. 

Samtliga informanter har fått en kort sammanfattning av uppsatsen; de har även informerats 

om de fyra frågeställningarna. Syftet med intervjun har redovisats: att ta reda på vad domare 

anser om 35 kap. 6 § RB i brottmål. 

Framför allt i de tidigare intervjuerna har pauser uppstått och nästkommande fråga har 

påbörjats varpå informanten har fortsatt att besvara förra frågan. Det beror sannolikt på brist 

på erfarenhet och förhoppningen är att de senare intervjuerna har förbättrats beträffande denna 

aspekt. En risk härvid är att informanten inte har getts utrymme till att besvara frågan 

uttömmande.75 

Vad gäller antalet informanter får det inte röra sig om för många personer, då det blir alltför 

tidskrävande att gå igenom materialet. Det får samtidigt inte vara för få personer då det måste 

vara av tillräckligt hög kvalitet för att utföra tillräckligt underlag för tolkning och analys.76 

Intervjuerna spelades inte in utan transkriberades under intervjutiden med paus för 

nedskrivning vid behov. Efter varje intervju gjordes en mindre anteckning; i den kvalitativa 

forskningstraditionen påbörjas analysen redan vid intervjun genom dessa fältanteckningar.77 

Under intervjuerna har informanterna fått frågor beträffande paragrafer som de aldrig eller 

sällan använder (en informant hade dock en avvikande mening gällande detta och menade att 

befogenheten används dagligen). De blev därför på ett vis tvingade att tänka på en fråga som 

de kanske inte reflekterade särskilt mycket över. Svaren bör ses i ljuset av att de kan ha sett 

sig pressade att ge ett utförligare svar på en fråga än de hade velat ge och i vissa frågar kanske 

några informanter hade föredragit att svara ”pass”.78 

Informanterna har intervjuats anonymt vilket innebär att det inte på något vis går att spåra 

något svar till en viss domare. Detta är i enlighet med forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.79 

Från början var tanken att fråga om ålder för att försöka utröna huruvida synen på domstolens 

självständiga bevisinhämtning skiftar med tiden. Egentligen var tanken att bekräfta någonting 

som redan är tydligt om man ser hur förarbetena förändras över tid samt hur befogenheten 

beskrivs i litteratur. Dock togs den frågan bort då den inte var relevant. Det visade sig vara 

klokt då det skulle minska anonymiseringen. Just att informanterna visste att de inte behövde 

väga allting på guldvåg som de skulle ha behövt göra om de talade i en TV-studio, gjorde 

sannolikt att de vågade svara ärligare på en fråga. En informant uttryckte denna syn och 

förhoppningsvis gäller det även fler. Att slippa vara rädd för att uttrycka en kontroversiell 

åsikt leder till ärligare svar och gör därmed intervjun mer relevant. 

                                                     
74 Dalen (2007), 2 u, s. 42. 
75 Dalen (2007), s. 43. 
76 Dalen (2007), s. 58. 
77 Dalen (2007),. 70 f. 
78 Dalen (2007),s. 113 f. 
79 Forskningsetiska principer (2002), s. 10. 
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Då domare är sakexperter är intervjuerna med dem att se som intervjuer med eliten eller 

elitintervjuer. För att åtnjuta en experts respekt och därmed öppna upp för ett givande samtal 

krävs att intervjuaren är väl påläst, i detta fall var en förutsättning att ha vissa paragrafer och 

kapitel ur RB i huvudet vid intervjutillfället. Beträffande just informanterna i denna 

undersökning särskiljer de sig på så vis att de både bistår med sin subjektiva syn och 

erfarenhet men även med sin sakkunskap då de, tillsammans, med rättsvetenskapsmän är de 

som verkligen behärskar ämnet med sin sakexpertis och har tolkningsföreträde i frågan 

beträffande dess tillämpning. De svar som har tillhandahållits har givit värdefulla insikter som 

har utvecklat även den rättsdogmatiska delen av uppsatsen.80 Frågeställningarna formulerades 

givetvis innan dess att intervjuerna ägde rum. När dessa formulerades var utgångspunkten att 

de flesta domare skulle ha ungefär samma syn som den som uttrycks i SOU 2013:17 och i 

DV:s remissvar. I flera fall ifrågasattes frågeställningar och oväntade svar gavs. 

Materialet har bearbetats genom tematisering. Med tematisering utröner man mönster och 

likheter mellan de olika åsikterna och i aktuellt fall har viss tematisering skett beträffande 

definiering. En del av analysprocessen är kodningen av intervjumaterialet. Kodning innebär 

att data bryts ned, författaren gör sig en föreställning och sätter ihop delarna till nya mönster. 

Här gäller det att summera och kategorisera materialet.81 Efter att ha kodifierat materialet 

presenteras de enligt presentationsformen ”variation”.82 Då intervjuerna var semistrukturerade 

besvarades inte alla frågor jakande eller nekande; vissa svar är svårare att redovisa än andra. 

Tre frågor redovisas med diagram, övriga svar var mer diskussionsartade och redovisas endast 

med citat, sammanfattningar och kommentarer. Även om vanliga grafer och tabeller inte 

lämpar sig för redovisning av den kvalitativa forskningen presenteras vissa resultat i 

diagram.83 

1.4 Avgränsningar 

Enbart det straffprocessuella momentet i 35 kap. 6 § RB kommer att behandlas, eftersom 

uppsatsen i annat fall skulle ha blivit för omfattande. Gällande rätt inom det civilrättsliga 

området berörs därför inte mer än i enstaka anekdotiska inslag. Försvarets samt åklagarens 

roll behandlas för att illustrera förhållandena mellan domare, försvarare och åklagare i 

rättegången. Rättens möjlighet att handlägga påföljdsfrågan inkvisitoriskt eller inhämta 

personalia faller utanför denna uppsats ramar men nämns på vissa ställen som en del i 

illustrerandet av huvudfrågan, dvs. den inkvisitoriska handläggningen i skuldfrågan. 

Beträffande principerna kan nämnas att fokuset är att besvara frågeställningarna. Därför bör 

inte närliggande ämnen, som principer, ses som uttömmande. Deras syfte är att ge material till 

att besvara frågorna. 

Uppsatsen kommer inte att behandla hovrättens möjlighet att agera ex officio i enlighet med 

51 kap. 23 §. 

1.5 Disposition 

Arbetet kan delas upp i tre avsnitt, där detta kapitel faller utanför och skall ses som en 

fristående inledning till arbetet. 

                                                     
80 Kvale och Brinkman (2014)., s. 187. 
81 Dalen (2007),, s. 78. 
82 Dalen (2007),, s. 91 ff. 
83 Kvale och Brinkman (2014), s. 341. 
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Avsnitt 1 är av rättsdogmatisk karaktär. Frågorna som skall besvaras är: Hur skiljer sig den 

ackusatoriska processen från din inkvisitoriska processen? (kapitel 2 och kapitel 3) samt 

Vilka inslag av inkvisition finns än i dag i straffprocessen? (kapitel 4). 

Avsnitt 2 är empiriskt. Frågan som besvaras är: Vad anser domare själva om sin befogenhet 

att inhämta bevisning? (kapitel 5). 

Avsnitt 3 innehåller en analys och en diskussion. Frågan som besvaras i analysen är själva 

huvudfrågan som endast kan besvaras genom att grundligt och metodiskt arbeta sig igenom 

avsnitt 1 och 2. Frågan är: Bör domarens befogenhet att ex officio inhämta bevisning i 

brottmål i enlighet med 35 kap. 6 § RB kvarstå? (kapitel 6). Diskussionen är vidare och de 

lege ferenda. 
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2 Legal bevisteori och inkvisitorisk process 

När lagen så inrättas att den, såvida görligt är, binder händerna på alla orättvisa domare, kan den 
rättssökande nästan alltid vara säker, att han får vad honom tillkommer. Men ju mera lagen lämnar till 
domarens arbitrium, dess större fara löpa de rättssökande.84 

2.1 Inledning 

För att förstå vårt nuvarande system är det viktigt att se hur det skiljer sig från det forna. Detta 

kapitel beskriver den processordning som rådde före RB:s införande. Med inspiration från 

kanonisk rätt har processordningen länge präglats av den legala bevisteorin och den 

inkvisitoriska processen, som är tätt sammankopplade. Tanken är att detta kapitel skall ge en 

teoretisk grund för kapitel 4 samt att det, tillsammans med kapitel 2, senare skall användas i 

analysen i kapitel. 

2.2 Legal bevisteori 

De två fundamentala processuella reglerna om bevisning är legal bevisteori och fri 

bevisprövning.85 Den fria bevisprövningen kommer att presenteras närmare i kapitel 3.  

Två egenskaper kännetecknar den legala bevisteorin: den reglerar vilka bevis som får 

användas i en process samt hur dessa skall värderas.86 Dessa två egenskaper handlar 

emellertid om samma sak, dvs. att reglera hur olika bevis skall värderas. Om ett bevis inte 

värderas tillräckligt högt får det inte användas alls.87 Den legala bevisteorin är hierarkisk och i 

den romersk-kanoniska rätten inom vilken den legala bevisteorin utvecklades talade man om 

tre typer av bevis: fullt bevis (probatio plena), halvt bevis (probatio semiplena) eller mer än 

halvt bevis (probatio semiplena major).88 Indicierna, som ansågs vara svåra att värdera, fick 

en mycket underordnad roll i den romersk-kanoniska rätten. De delades dock också in 

hierarkiskt såsom bindande, svåra och lindriga. Flera lindriga indicier kunde tillsammans 

bilda ett svårt indicium medan flera svåra indicier kunde leda till ett bindande indicium. Flera 

bindande indicier kunde leda till tortyr och ibland även till en fällande dom.89 

Vid värdering av bevisning kan den legala bevisteorin delas in i den positiva och den negativa 

bevisteorin. Den positiva rättsteorin ställer upp regler om när en domstol bör finna någonting 

fullt bevisat. Den negativa rättsteorin hindrar domstolen från att betrakta någonting som 

bevisat när de enligt lag fastställda förutsättningarna inte är vid handen.90 Ett sådant formellt 

system innebär att domarens egen övertygelse får en mycket begränsad betydelse. Dereborg 

menar att om man driver det till sin spets är domarens övertygelse helt utan betydelse.91 

Legala bevisregler innebär att två samstämmiga vittnen är att se som fullt bevis (positiv 

bevisteori) medan ingen kan fällas utan erkännande eller vittnen (negativ bevisteori).92 Inte 

                                                     
84 David Nehrman Ehrenstråle. Citeras av Gärde (1940), s. 143. 
85 Dereborg (1990), s. 9. 
86 Dereborg (1990), s. 7. 
87 Stening. Bevisvärde s. 25. 
88 Inger (1976). S. 13. Dereborg (1990), s. 16. I Sverige nämns hela och halva bevis i 1643 års lagförslag. 

Se Inger. Studier rörande den svenska processrättens utveckling under 1600-talet. I den svenska 

juridikens uppblomstring i 1600-talets politiska, kulturella och religiösa stormaktssamhälle. S. 307. 
89 Dereborg (1990), s. 16. I not 6 hänvisas till Gemmel, Om ställande på framtiden för brott, s. 8 f. 
90 Dereborg (1990), s. 9, hänvisning till Uppström, Översikt av straffprocessrätten. Stockholm 1884, s. 53. 
91 Dereborg (1990), s. 9. 
92 Dereborg (1990), s. 9 f. Inger (1976)s. 14. 
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heller kunde vem som helst vara vittne. En nära anhörig ansågs jävig och kunde därför inte 

vittna.93 Idén med två vittnens värde som bevisning kan härledas till bibeln.94 Femte 

Moseboken 17:6 har följande lydelse: 

För att någon skall straffas med döden måste två eller tre personer vittna; ingen får dödas på ett enda 
vittnesmål. 

 

Även lindrigare gärningar fordrade mer än ett vittne, femte Moseboken 17:7: 

Ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för brott eller förseelser, vilken synd det än gäller. För att en 
sak skall avgöras måste två eller tre personer vittna. 

 

Domare i processordningar som har tillämpat den legala bevisteorin kan ha hamnat i en svår 

situation när de genom bevisningen blivit övertygade om den tilltalades skuld men inte kunnat 

döma denne pga. avsaknad av fullt bevis. I sådana lägen har det förekommit tortyr för att få 

fram erkännandet som utgör fullt bevis. En annan möjlighet kunde vara att ställa målet på 

framtiden (absolutio ab instantia).95 

Under tider då domarens objektivitet inte var en självklarhet och där det judiciella förfarandet 

i hög grad var skriftligt var den legala bevisteorin en bra lösning då bevisvärderingen på detta 

vis var enkel att kontrollera.96 

Den legala bevisteorin tillämpades under medeltiden och eliminerades formellt under den 

stora processreformen på 1940-talet. Domstolarna hade emellertid redan hundra år tidigare 

gått över till en friare bevisprövning.97 En praktisk skillnad var dock att vittnesjäven, som 

fortsatt hade gällt fullt ut, nu avskaffades.98 

2.3 Inkvisitorisk process 

Genom påven Innocentius III (1160-1216) utvecklades det inkvisitoriska förfarandet i den 

kanoniska rätten. Detta innebar att domaren ex officio ledde undersökning och process från 

början till slut. Domaren hade att undersöka och finna sanningen.99 Det rykte eller den privata 

anmälan som föranledde misstanken skulle undersökas av domaren genom inquisitio 

generalis. Om domaren fann att det kunde vara korrekt förhörde han eller hon den anklagade 

inför rätta, inquisitio specialis.100 Inquisitio generalis torde motsvara dagens svenska 

förundersökning medan inquisitio specialis torde motsvara dagens svenska huvudförhandling. 

Den inkvisitoriska processen utvecklades inte för en process i världslig mening utan det 

handlade om att rädda en persons själ. Med tiden börjades större uppmärksamhet läggas på 

exempelvis vittnen och skriftliga dokument. Erkännandet var det främsta beviset, regina 

probationum, bevismedlens drottning.101 

De svåraste brottmålen krävde mer än probatio plena för fällande dom. Trots att man tidigare 

framhöll att ett erkännande måste ske frivilligt för att det skall ha något bevisvärde, började 

                                                     
93 Ekelöf et al. (2009,) 26. 
94 Jmf. Johannesevangeliet 8:17: ”Och i er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. 
95 Dereborg (1990), s. 9 f. Inger s. (1976) s. 14. 
96 Ekelöf et al. (2009), s. 27. 
97 Ekelöf et al. (2009), s. 26 Dereborg (1990), s. 7. 
98 Ekelöf et al. (2009), s. 27. 
99 Inger (1976), s. 13. Hänvisning till Inger (1976), Das Geständis in der schwedischen 

Prozessrechtsgeschichte. I. Bis zur Gründung des Svea Hofgerichts 1614, Kap 1. 
100 Ekelöf (1956), s. 189, Inger (1976), s. 13. 
101 Dereborg (1990), s. 9 f. Inger (1976) s. 15. I not 4 hänvisas till Lindblad, Läran om bevisning inför rätta 

enligt Sveriges lag s. 23 samt Anners, Den europeiska rättens historia del 2, s. 165. 
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man använda sig av tortyr i de fall där domaren själv var övertygad om den anklagades skuld. 

Tortyr vid inkvisitionsdomstolarna tilläts av Innocentius IV år 1252.102 Tortyr avskaffades i 

Preussen år 1740 av Fredrik den Store. Andra närliggande stater följde efter.103 Ett problem 

som uppstod var att det blev svårt att döma misstänkta om fullt bevis inte förelåg. Man 

införde därför i början av 1800-talet en gemensam norm: den allmänna tyska 

inkvisitionsprocessen; denna norm kodifierades i de olika tyska staternas lagar.104 Den tyska 

juristprofessorn Johann Christian von Quistorp behandlade i sina arbeten Abhandlungen aus 

dem peinlichen Rechte und peinlichen Processe svårigheten med att få ett fullt bevis inom den 

legala bevisteorins regler för brottmål, utan användning av tortyr.105 De mål i vilka den 

anklagade skulle ha dömts till döden om fullt bevis hade förelegat skulle delas upp på följande 

vis: den typ av brottslighet som omedelbart störde statens lugn och säkerhet såsom mord, 

brand och rån samt den typ av brottslighet som, om än allvarlig, inte störde statens lugn och 

säkerhet. I det första fallet skulle man ta hänsyn till den misstänktes tidigare levnadssätt. Om 

den misstänkte hade gjort sig skyldig till liknande brottslighet kunde man döma honom till 

livstids fängelse med måttfullt och regelbundet arbete. I det fall att den misstänkte inte hade 

ett brottsligt förflutet kunde man sätta honom i fängelse i ca två års tid. Om man under denna 

tid lyckades uppnå fullt bevis kunde man döma honom till döden och den extra tid som 

tillbringats i fängelse var att ses som ett straff för hans envishet. Om man inte uppnådde fullt 

bevis skulle man släppa den misstänkta ur fängelset och landsförvisa honom efter att denne 

svurit en ed om att inte hämnas.106 Också i Norden upptogs absoluto ab instantia; i Sverige 

skedde detta under 1700- och 1800-talet genom institutet ”insättande på bekännelse”.107 Detta 

upptagande skedde samtidigt som den legala bevisteorin inträde i den svenska processen.108 

Främst den legala bevisteorin, men till viss grad också den inkvisitoriska processen, 

tillämpades i svensk process. De första spåren härav kan spåras till medeltiden men i och med 

de förbättrade kontakterna med kontinenten under 1600- och 1700-talet är de tydligare 

framträdande under denna tid. Influensen kom från den romersk-kanoniska rätten och senare 

från den tysk-romerska rätten.109 Under 1700-talet uttalade sig flera svenska jurister om den 

egna bekännelsens höga status som bevisning. Även i Sverige var det behändigt att försöka 

pressa fram ett erkännande om endast ett halvt eller mer än ett halvt bevis förelåg. 

Förekomsten av tortyr i svenska domstolar finns dokumenterad från slutet av medeltiden.110 

Trots förordningar om tortyrens avskaffande år 1683, 1685 och 1686 återupptogs tortyren 

inom kort. I det kungliga brevet till Svea hovrätt den 22 april 1724 meddelades Snevringe 

härads tingsrätt att det var tillåtet att hänga upp en anklagad på väggen och därefter spöa 

honom för att få fram en bekännelse. I samma brev uttrycktes emellertid att det var förbjudet 

att plåga eller pina någon för att få denne att bekänna; dock kunde spöandet brukas när varken 

häradshövdingen eller prästerskapet kunnat förmå den misstänkte att bekänna.111 

Enligt Granfelt karaktäriseras den inkvisitoriska processen främst av dess inledning: sedan 

domaren fått kännedom om ett brott (en angivelse eller ett åtal erfordras inte), påbörjar han 

                                                     
102 Inger (1976), s. 13 f. 
103 Anners (1965), Humanitet och rationalism, s. 77, 84. 
104 Inger (1976), s. 15. Se not 11. 
105 Inger (1976), s. 16. I not 12 hänvisar Inger till von Quistorp, Rechtliches Erachten, s. 15 ff. 
106 Inger (1976), s. 16 f. För en mer detaljerad beskrivning av den allmänna tyska inkvisitionsprocessen, se 

a.a s. 15-21. 
107 Inger (1976), s. 19, s. 22. 
108 Inger (1976), s. 47. 
109 Inger (1976), s. 24. I not 1 hänvisas till Inger, Das Geständnis in der schwedischen 

Prozessrechtsgeschichte. 
110 Inger (1976), s. 30. I not 25 hänvisas till Inger, Das Geständnis, kap 4. 
111 Inger (1976), s. 30 f. I not 29 hänvisas till Kungl. br., Svea hovrätts arkiv, RA. 
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eller hon omedelbart, ex nobile officio, att söka kunskap om brottets art och beskaffenhet samt 

gärningsmannen.112 

Domaren var inte bunden till någons (vare sig åklagaren, målsäganden, den misstänkte eller 

den tilltalade) önskningar eller instruktioner. I den inkvisitoriska processen var den tilltalade 

inte ett självständigt subjekt utan ett undersökningsobjekt. I likhet med dagens svenska 

åklagare hade den inkvisitoriske domaren att söka information som talade till den misstänktas 

fördel och nackdel, dvs. allt som kunde vara av intresse.113 När utredningen, enligt domaren 

själv, var fullständig skulle han eller hon opartiskt bedöma det sammantagna materialet 

gällande anklagelse och bevis och avkunna dom i saken utan att vara bunden av yrkanden. 

Var utredningen inte fullständig, kunde domaren låta den vila men kunde återuppta den om 

nya omständigheter kom fram.114 

Den inkvisitoriska processen tillät att en åklagare eller en målsägande väcker talan eller i en 

rättegång framställer yrkanden, den tillåter också att en annan person jämte domaren verkar 

för att upptäcka sanningen; denna person kan även vara den tilltalade, ensam eller med sin 

försvarare, framställer bevisning till sin fördel. Dessa exempel är alla förenliga med den 

inkvisitoriska straffprocessen såtillvida som domaren inte helt berövats sin rätt att självmant 

ta initiativ till någon av dessa handlingar.115 

Den inkvisitoriska processens karaktär kan koncist beskrivas i tre punkter: 1. Domaren tar 

initiativet till processens inledande eller till återupptagandet av en process som till följd av 

bristande utredning blivit nedlagd. 2. Domaren ombesörjer, ex nobile officio, å ämbetets 

vägnar, undersökningens och rättegångens fortgång samt insamlar självständigt all erforderlig 

bevisning för sanningens objektiva utredning. 3. Domaren prövar självständigt värdet av 

utredningen samt dömer i målet utan att vara bunden av påståenden eller yrkanden från 

parterna. Domaren kan även, när bevisningen inte är tillräcklig för fällande dom, lämna saken 

på framtiden. Dessa vilande utredningar benämns förutom absolutio ab instantia, absolutio 

rebus stantibus prout stant eller absolutio stantibus rebus.116 

Då domarens uppgift underlättas väsentligt av att den tilltalade erkänner kommer domaren i 

första hand att försöka få fram en bekännelse. Historien har visat vilka konsekvenser detta kan 

få, t.ex. inrättandet av tortyrkammaren som Rosenkammaren i Stockholm på 1700-talet. 

Begreppet inkvisition har en mytisk och en historisk realitet. Den mytiska realiteten skapades 

som protestantisk propaganda efter reformationen och användes fram till 1900-talet. Det som 

förknippas med den mytiska realiteten är förföljelse av kättare, tortyr och hemlig bevisföring. 

Den historiska realiteten började studeras först på 1800-talet, då de inkvisitoriska arkiven 

öppnades upp för utomstående. Robberstad menar att den norska debatten lika mycket har 

handlat om myten som om realiteten.117 

2.4 Tidig domarhistorik 

Yrkesdomaren gjorde entré under 1600-talet och det var hovrätterna som innehade det största 

ansvaret att utbilda dessa, främst inom praktisk konfliktlösning samt etiska uppgifter. 

Domarkårens professionaliseringsprocess påbörjades under denna tid samtidigt som behovet 

av advokater och juridisk hjälp ökade hos enskilda. Legalisering av advokaternas förekomst 

                                                     
112 Granfelt (1910), s. 24. 
113 Granfelt (1910), s. 24. 
114 Granfelt (1910), s. 24 
115 Granfelt (1910), s. 24 f. 
116 Granfelt (1910), s. 25. 
117 Robberstad (1999), s. 64 f. 
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skedde år 1614 i och med att hovrätten inrättades.118 Domaren sågs som en bonus pater 

familias med uppgift att utreda sanningen i den inkvisitoriska brottmålsprocessen. 

Befogenheten sträcktes till att ensam bestämma om en part hade rätt att ta hjälp av ett biträde. 

Även om åklagaren formellt fanns kvar var dennes roll fortfarande av blygsam karaktär.119 

Rättsskipningen var vidare starkt påverkad av den europeiska rättsprocessen. Domarens 

processledning var stark och domaren både utredde och granskade den bevisning som denne 

tyckte var tillämplig. Det var således domaren som fick all skuld om bevisningen ej räckte till, 

vilket innebar en risk att domaren kunde ha en tendens att ej vara tillräckligt noggrann i sin 

efterforskning med rädsla att misslyckas.120 

Kännetecknande för 1700-talets jurister - både domare och advokater - var inkompetens. 

Detta försökte universiteten att råda bot på genom att år 1749 införa Sveriges första 

juristexamen, examen juridicum. Denna utbildning var typisk för upplysningstiden; den 

utbildade byråkrater som kunde läsa lagen och bli “lydiga soldater i lagens armé”. Examen 

juridicum hade dock ingen tillfredsställande kunskapskontroll, varför hovrätterna hade att låta 

de nyexaminerade juristerna genomgå en prövning.121 Den absolute monarken Gustaf III hade 

dock total makt över den dömande makten och tillämpade denna genom att år 1772 straffa 

domarna vid Göta hovrätt efter att en av dem funnits skyldig till mutbrott.122 Under denna tid 

började upplysningsfilosofernas idéer att genomtränga även synen på rättsväsendet och en av 

dessa idéer var den rättspolitiska läran baserad på Montequieus maktdelningslära: Den 

dömande makten skulle skiljas ifrån den lagstiftande makten (parlamentet) samt ifrån den 

exekverande makten (monarken).123 Upplysningsfilosoferna riktade skarp kritik mot 

straffprocessen och bruket av tortyr. Det franska brukandet av tortyr var inte värre än någon 

annanstans.124 Deras förebild var det engelska systemet: ”En France, le Code criminel parait 

dirigé pour la perte des citoyens; en Angleterre, pour leur sauvegarde”. I Frankrike tycks 

brottsbalken vara till medborgarnas nackdel, i England, till deras fördel.125  

Montesquieu beskrev domaren 1758 i sin bok De l’esprit des lois som la bouche qui prononce 

les paroles de la loi: munnen som uttalar lagens ord.126 Domaren skulle vara omutbar och 

oavsättlig samt vara politiskt självständig i förhållande till monark och parlament.127 Dessa 

idéer kodifierades företrädesvis i 1809 års regeringsform där Montesquieus maktdelningslära 

utgjorde grund.128 Sedan medeltiden hade rättskipningen präglats av godtycklighet, någonting 

som man försökte få bort genom att införa legalitetsprincipen i 1864 års strafflag, med 

inspiration av de franska upplysningsfilosofernas latinska sentens: nulla poena sine lege, inget 

straff utan lag.129 

Cesare Beccaria, italiensk jurist och filosof med mera menade att domaren var bunden av 

lagarna i sin rättstillämpning. Detta krävde tydliga och entydiga lagar som inte gav utrymme 

för tolkning av desamma.130 Tidstypiskt för upplysningsfilosoferna var att de i själva verket 

hyste ett förakt för professionella jurister. Under denna tid började lekmännens inflytande i 

                                                     
118 Modéer (1987), s. 250 f. 
119 Modéer (1987), s. 252. 
120 Modéer (1987), s. 252. 
121 Modéer (1987), s 252. 
122 Modéer (1987), s 252 f. 
123 Modéer (1987), s 253. 
124 Ekelöf (1956), s. 192. 
125 Ekelöf (1956), s. 192. Den ackusatoriska processen utvecklades i England. Se Landström (2011), s. 50. 

Hänvisning till Spencer i not 129. 
126 Montesquieu, s 327. Författarens översättning. 
127 Modéer (1987), s. 253. 
128 Modéer (1987), s. 253. 
129 Aspelin (1999), s. 114 f. 
130 Modéer (1987), s. 253. Se fotnot 11. 
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rätten att stärkas i Europa och juryn infördes i Sverige 1815 i tryckfrihetsmål samt ett förslag 

om jury lades till 1849 års rättegångsbalk.131 

 

Under tidigt 1800-tal var Napoleons Code Civil, även känd som Code Napoléon en stor 

inspirationskälla i flera länder. Dess influens märks i Sverige främst i 1826 års civillag.132 I 

övrigt lyckades inte 1800-talets svenska lagstiftare att komma överens, till skillnad från sina 

kollegor i t.ex. Tyskland och Frankrike. Liksom på 1600-talet hade domarna att träda in och 

fylla hålen som lagstiftaren lämnat. De bildade även föreningar och klubbar där rättsliga 

frågor och reformer diskuterades. För första gången kunde domarna definiera rätten i form av 

den högsta rättsinstansens “tolkning av den skrivna rätten”; Prejudikatet blev en rättskälla och 

genom att rättsfall från HD kunde publiceras i de första juridiska tidskrifterna kunde 

underrättsdomarna ta del av det. Därmed kunde man säga att HD skapade ny rätt.133 

 

Förutom prejudikatet infördes latitudssystemet som ökade rättssäkerheten.134 Detta system 

innebar att ett brott hade en minimi- och en maximigräns i straffskalorna som domstolarna har 

att hålla sig inom.135 Det var sedan praxis som bestämde var i straffskalan man skulle hamna 

vid den individuella prövningen.136 Inom straffrätten kom latitudsystemet att ge domaren 

möjlighet till en större flexibilitet genom att han eller hon kunde välja mellan skilda 

brottskategorier (t.ex. snatteri, stöld, grov stöld) och därigenom skilda straffvärden. Ett förslag 

härom lades fram första gången i Förslaget till allmän kriminallag 1832 och infördes därefter i 

1864 års strafflag.137 

Rättsprocessen dominerades under slutet av 1800-talet till största delen av domare och 

domaren erhöll en elitistisk och överordnad roll. Den allmänna uppfattningen beträffande 

advokater var att dessa var ett ”nödvändigt ont” och det var först under början av 1900-talet 

som advokaterna började kräva en likvärdig juristroll. Under denna tid kom domarens arbete, 

organisation och förfarandeformer kom att revideras. Muntlighetsprincipen infördes, 

samtidigt som den inkvisitoriska processen avskaffades. Domarens roll skulle nu bli mindre 

aktiv och styrande och parterna i processen skulle i stället bli dominerande. En 

tvåpartsprocess eftersträvades där ansvaret för utredningen skulle åläggas parterna med syftet 

att utredningen skulle bli god.138 

  

                                                     
131 Modéer (1987), s. 253 f. 
132 Strömholm (2004). 
133 Modéer (1987), s. 256. 
134 Aspelin (1999), s. 115. 
135 Aspelin (1999), s. 115. 
136 Aspelin (1999), s. 115. 
137 Modéer (1987), s. 256. 
138 Modéer (1987), s. 253. 
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3 Fri bevisprövning och ackusatorisk process 

3.1 Inledning 

Den inkvisitoriska utgångspunkten att se den tilltalade som ett undersökningsobjekt är inte 

förenlig med europarätten. Rätten till ett kontradiktoriskt förfarande är en rätt som är stadgad i 

artikel 6 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (cit. EKMR). Den 

ackusatoriska processen är nära besläktad med rätten till parternas likställdhet eftersom 

parternas likställdhet kräver kontradiktion. Enligt principen om likställdhet från den tilltalade 

inte ha sämre möjligheter än åklagaren beträffande utförandet av talan eller att lägga fram 

bevisning.139 

Enligt 6 (3) a skall den tilltalade ”utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, 

underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom”. Enligt artikel 6 (3) b 

skall den tilltalade ”få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar”. Vidare garanterar 

artikeln tilltalades rätt till att försvara sig själv eller att bli biträdd av en försvarare, 6 (3) c; att förhöra 

vittnen, 6 (3) d; samt att bistås med tolk, 6 (3) e. Denna artikel inkorporerar parternas likställdhet.  

3.2 Fri bevisprövning 

Den fria bevisprövningen kan härledas till antikens Grekland, där bevisvärderingen var så fri 

att den till och med kunde grundas på material som ej var processmaterial.  Ett genombrott i 

modern tid skedde under den franska revolutionen under sent 1700-tal.140 

I Sverige infördes den fria bevisprövningen formellt på 1940-talet, även om den redan hade 

tillämpats i praktiken i runt hundra år.141 Den fria bevisprövningen uttrycks i 35 kap. 1 § RB, 

som har följande lydelse: 

Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. 

 

Även om det inte står ordagrant i paragrafen, är 35 kap. 1 § RB att se som en definiering av 

både principen om fri bevisföring och principen om fri bevisvärdering. Syftet med 1948 års 

införande av regler om en kontrollerad och muntlig huvudförhandling var att skapa goda 

förutsättningar för den fria bevisvärderingen, till skillnad från förfarandet enligt den legala 

bevisteorin som ju till stor del var skriftligt.142 

Skillnaden mellan legal bevisteori och fri bevisprövning föreligger både i bevisföringen och 

bevisvärderingen.143 De båda principerna är varandras motsats.144 Vid fri bevisprövning finns 

principiellt ingen begränsning beträffande vilka bevismedel som får användas (fri 

bevisföring). Domstolen är inte heller bunden av några legala regler vid bevisvärderingen (fri 

bevisvärdering).145 Den fria bevisprövningen tillåter alla bevis att användas i en rättegång och 

lämnar över till domstolen att avgöra när bevisningen är tillräcklig för att domaren skall anses 

övertygad om att ett påstått förhållande är riktigt.146 

                                                     
139 Ekelöf et al. (2009), s. 33. 
140 Dereborg (1990), s. 12. 
141 Dereborg (1990), s. 7. 
142 Ekelöf et al. (2009), s. 26 f. 
143 Ekelöf et al. (2009), s. 26 samt Dereborg (1990), s. 10. 
144 Nordh (2013), s. 38. 
145 Ekelöf et al. (2009), 26. 
146 Dereborg (1990), s. 10. 
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Den fria bevisprövningen accepterar indiciebevisning, dvs. att indicier kan räcka för fällande 

dom. Ett indicium kan definieras som ett faktum som med hjälp av sunt förnuft kan sluta sig 

till det faktum som skall bevisas. Exempel på ett indicium är ett fingeravtryck eller en 

blodfläck.147 

Ordet fri i begreppet fri bevisprövning skall inte tolkas som att bevisvärderingen får ske 

godtyckligt.148 Bevisprövningen skall bygga på rationella skäl, en analys av de enskilda 

bevisen och processmaterialet. Bevisprövningen skall vidare redovisas i domskälen.149 Att 

bevisprövningen bygger på rationella skäl innebär att domarens uppfattning måste vara 

objektiv; skälen för hans eller hennes uppfattning måste kunna godtas av andra förståndiga 

personer.150 Genom att inte grunda avgörandet på totalintrycket av det föreliggande materialet 

uppfyller domstolen kravet på att grunda bevisvärderingen på de enskilda bevisen.151 

Domstolen får endast basera sin bevisprövning på det material som har framkommit i 

rättegången, jmf. 30 kap. 2 § RB, som manifesterar omedelbarhetsprincipen. Domaren får 

utöver nämnda regler beakta allmänt kända omständigheter eller erfarenhetssatser, 35 kap. 2 

§.152 

Domstolen skall i domen redogöra för grunderna på vilka slutsatser har dragits. Genom att i 

flera led belysa hur de olika bevisen har värderats går det att följa resonemanget. Det kan leda 

till att luckor exponeras eller till att resonemanget förstärks. Nordh menar att den sista 

punkten ofta åsidosätts; domstolen presenterar sin slutats utan att redovisa vägen dit.153 

Trots att den svensk rätt tillämpar den fria bevisprövningen finns ett fåtal legala bevisregler 

som är bindande för domstolen och därmed inskränker den fria bevisprövningen. De flesta 

legala bevisreglerna överlämnar emellertid den slutliga bevisvärderingen till domstolen.154 

I Processkommissionens betänkande angående rättsväsendets ombildning (SOU 1926:32) 

anfördes att den legala bevisteorin motverkar rättskipningens uppgift, att nå det materiellt 

sanna i målet. Detta var orsaken som angavs till införandet av den fria bevisprövningen.155 

Domarens fria och allsidiga prövning av bevismaterialet bör ses i ljuset av att det 

”vetenskapliga tänkesättet” hade förändrats. Medan skolastiken, som den legala bevisteorin 

vilar på, är auktoritetsbunden och inte tror på individens kapacitet, är den fria 

bevisprövningen att se som ett uttryck för rationalism; den har en tro på individens förmåga 

att själva bilda sig en uppfattning.156 

Ett steg mellan ett skriftligt förfarande och ett muntligt förfarande är det muntligt-

protokollariska systemet. Det går ut på att parter, vittnen och sakkunniga i regel muntligen 

framför sina utsagor men dessa utsagor antecknas i protokoll och protokollet läggs till grund 

för domstolens prövning. Till det yttre är förfarandet muntligt och kan även ha vissa 

gemensamma egenskaper med den muntliga processen men det muntligt-protokollariska 

systemet flera centrala drag gemensamt med den skriftliga processen.157 

                                                     
147 Dereborg (1990), s. 10. 
148 Nordh (2013), s. 39. 
149 Nordh (2013), s. 39 hänvisar till NJA II 1943 s. 445. 
150 Nordh (2013), s. 39. Nordh beskriver ingående vad detta innebär på s. 39 samt s. 42 ff. 
151 Nordh (2013), s. 39 hänvisar till NJA II 1943 s. 445. 
152 Nordh (2013), s. 39 f. Diesen definierar erfarenhetssats som empirisk kunskap eller ”allmänbildning”. 

Diesen (1998-2000). 
153 Nordh (2013), s. 41 f. 
154 Nordh (2013), s. 39. 
155 SOU 1926:32, s. 26. 
156 Lindell (1987), s. 90 f. 
157 SOU 1926:32, s. 17. 
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Det muntligt-protokollariska systemet, som gamla RB vilade på, var ett långsamt system.158 

Införandet av principerna om muntlighet, omedelbarhet och kontradiktion skulle leda till en 

rättskipning som var snabbare, säkrare och billigare.159 Även om dessa principer är nära 

besläktade med den fria bevisprövningen är det möjligt att tänka sig en protokollarisk 

handläggning kombinerad med fri bevisprövning, där både omedelbarhet och kontradiktion 

kan tillämpas.160 

Lindell menar att ju mer abstrakta rättsreglerna blir, desto mer primitiv ter sig den legala 

bevisteoretiska konstruktionen. Ett tecken på detta skulle kunna vara att den legala bevisteorin 

började mjukas upp på 1800-talet, ungefär samtidigt som mer abstrakta rättsregler började att 

införas.161 När fler faktorer bildar bedömningsmaterialet går det inte på förhand att säga vad 

som utgör typiska bevis. Den nya kunskapssynen har förmodligen även medverkat till en 

mindre bundenhet till lagens ordalydelse. Det rationella säger oss att det är förnuftet, och inte 

lagen, som vi skall sätta tilltro till. Även en vag lag kan fungera med den fria 

bevisprövningen, eftersom vi kommer att finna en lösning med vårt förnuft. 

Ett problem med den fria bevisprövningen är att det inte går att bortse från ett subjektivt 

moment i bevisvärderingen, i form av erfarenhetssatser, vars definition är mycket vag. Det är 

dock ett nödvändigt ont: om alla erfarenhetssatser på förväg var värderade, skulle det inte vara 

tal om en fri bedömning; det skulle röra sig om en bevisvärdering som var nära besläktad med 

legal bevisteori.162 

Skillnaden mellan legal bevisteori och fri bevisprövning kan hänföras till två frågor: 

domarens ställning till bevisprövningen och vilka kunskapskällor som får användas som 

bevis. Den legala bevisteorin ställer upp regler för att fastställa vad som krävs för att en 

omständighet skall ses som bevisad. Genom att uppställa krav på vilka källor som får 

användas kan vissa personer hindras från att vittna. Den fria bevisprövningen binder inte 

domaren till ett antal regler vid sin bevisprövning, även om den måste grundas i objektiva, 

allmängiltiga grunder.163 

3.2 Ackusatorisk process 

Från att vara en sak för brottsoffer, kyrka och lokala makthavare började samhället gradvis ta 

över rättskipningen under 1800-talet. Under denna utveckling började åklagarväsendet att ta 

form.164 I Frankrike fanns åklagare under medeltiden men i och med den inkvisitoriska 

processens införande blev de undanträngda. De fick en rentré efter franska revolutionen och 

det franska åklagarväsendet blev i sin stärka roll en förebild för andra länder.165 

Den nya åklagarrollen i kombination med principen om fri bevisvärdering samt att 

bevisbördan skall ligga på den anklagande parten ledde till att processen började utvecklas 

mot ett tvåpartsförfarande, ett kontradiktoriskt förfarande.166 

Principen om kontradiktoriskt förfarande eller kontradiktionsprincipen kan uttryckas som att 

även den andra parten skall höras, audiatur et altera pars. Med detta menas att där två eller 

                                                     
158 SOU 1926:32, s. 17. 
159 Lindell (1987), s. 91. 
160 Lindell (1987), s. 91., fotnot 10. Citerar Kallenberg Civilprocessrätt, andra bandet, 1927-39, s. 629. 
161 Lindell (1987), s. 92. 
162 Lindell (1987), s. 97 f. 
163 Gärde (1940), s. 143 ff. 
164 Bring och Diesen (2009), s. 28. 
165 Bring och Diesen (2009), s. 28, fotnot 3. 
166 Bring och Diesen (2009), s. 28 f, s. 29, fotnot 4. 
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fler parter möts skall de ta del av varandras yrkanden m.m. samt kunna bemöta det de har tagit 

del av. 32 kap. 1 § RB stipulerar att parterna har rätt till ”skäligt rådrum” för att kunna 

förbereda sitt bemötande.167 Kontradiktionsprincipen finns inte stadgad i RB (förutom ovan 

nämnda 32 kap. 1 § som förutsätter att den) men anses vara en komponent till rätten till en 

rättvis rättegång enligt artikel 6 (1) EKMR, som är att se som svensk lag i Sverige. 

När den kontradiktoriska principen tillämpas i brottmål talar man om den ackusatoriska 

processen, i vilken åklagaren har en anklagande funktion.168 Den ackusatoriska processen kan 

sammanfattas med tre koncisa rättsregler: 

Nemo judex sine actore, ingen rättegång utan agerande person, benämner rollen som ett 

rättssubjekt har i ett judiciellt förhållande. Denna princip innebär att en domstol inte själv kan 

åtala en misstänkt person samt att ett brottmål endast kan initieras av en åklagare eller enskild 

klagande.169 

Ne eat judex ultra petita partium, domaren uttalar sig inte längre än vad som begärts av 

parterna, begränsar domstolen till att endast befatta sig med de gärningar som skall prövas i 

målet samt att domstolen inte kan behandla den misstänkta gärningen såsom grövre än det 

som anges i åtalet.170 Ne eat judex ultra petita partium är mycket nära besläktad till 

dispositionsprincipen som, genom delegationsprincipen, har givit parterna rätt att sätta upp de 

ramar inom vilka processen skall hålla sig. 

Ne procedat judex ex officio, rätten skall inte fortsätta på egen hand, innebär att domstolen 

inte kan fortsätta handläggningen av ett mål med mindre än att åklagaren eller enskilda klagan 

önskar att fullfölja sin talan samt att domstolen inte självmant skall skaffa processmaterial 

utan skall döma på den utredning som presenterats av parterna.171 Oavsett om den angripande 

parten är en åklagare eller en enskild klagande är dennes status beroende av domstolens 

befogenhet att aktivt angripa i processen.172 

Även om både den inkvisitoriska processen och den ackusatoriska processen ibland benämns 

som inkvisitorisk respektive ackusatorisk princip, menar Granfelt att de inte uttrycker någon 

särskild princip beträffande straffprocessens väsen; de avser endast förfaringssättet. Han 

menar att den som väljer att benämna dem som principer bör ha klart för sig att de inte är 

principer utan endast rör formen för straffprocessen. Oavsett om det är fråga om en 

inkvisitorisk eller en ackusatorisk process, präglas processen av officialprincipen och utgör 

därmed ett officialförfarande.173 Även Ekelöf anser det vara problematiskt att tala om 

principer; däremot kan man säga att de ackusatoriska och inkvisitoriska processerna betecknar 

andra principer.174 

Palmgren menar att även om skillnaden mellan inkvisitorisk respektive ackusatorisk process 

inte bör ges en alltför distinkt innebörd, har motsättningen mellan de båda principerna varit av 

stor betydelse, såväl teoretiskt som praktiskt.175 Var skiljelinjen mellan ackusatorisk och 

inkvisitorisk process går är inte fastslaget.176 Enligt Palmgren skall den ackusatoriska 

processen inte ses som den inkvisitoriska processens raka motsats.177 Sjöström anser däremot 

                                                     
167 Ekelöf et al. (2009), s. 30. 
168 Bring och Diesen (2009), s. 28 f, s. 29, fotnot 4. 
169 Palmgren (1939), s. 22. 
170 Palmgren (1939), s. 22. 
171 Palmgren (1939), s. 22 f. 
172 Palmgren (1939), s. 21 f. 
173 Granfelt (1910), s. 23. Granfelt använder begreppen inkvisitions- respektive ackusationsmetoden. 
174 Ekelöf (1956), s. 234.  
175 Palmgren (1939), s. 23 
176 Ekelöf (1956), s. 232. 
177 Palmgren (1939), s. 22. 
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att de båda principerna är varandras motsats.178 Skillnaden kan grovt sägas vara följande: Om 

domstolen tilldelas större aktivitet i det straffprocessuella förfarandet kategoriseras det som 

inkvisitoriskt. Om domstolens aktivitet har begränsats samt att rättegången bygger på aktivitet 

hos den klagande parten tenderar den att kategoriseras som ackusatorisk.179 

Palmgren diskuterar skillnaden mellan inkvisitorisk respektive ackusatorisk process på 

följande vis: 

”De facto är processens allmänna struktur emellertid endast i begränsad mån beroende av den 
utsträckning, i vilken lagstiftaren accepterat eller förkastat nyssnämnda rättsnormer. Man kan mycket väl 
tänka sig en straffprocess, där målet endast kan bliva anhängigt på initiativ av offentliga åklagare eller 
enskild klagande, men där domstolen, sedan målet en gång anhängiggjorts, intager en fullkomligt 
dominerande ställning, så att processen med rätta kan betecknas som inkvisitorisk. Å andra sidan kan det 
hända att domstolen är utrustad med alla de befogenheter, som äro betecknande för den inkvisitoriska 
processen, men att befogenheterna så sällan utnyttjas i hela sin vidd, att processen i själva verket kommer 
att framstå såsom övervägande ackusatorisk.”180 

 

Det har ansetts att domarens uppgifter i den inkvisitoriska processen är oförenliga då han eller 

hon först skall utreda saken och sedan har att opartiskt bedöma värdet och verkan av den 

bevisning han huvudsakligen själv har samlat in.181 Denna kritik beaktas i den ackusatoriska 

processen; enligt denna tillkommer det en åtalsberättigad, vanligen ett särskilt statsorgan som 

en åklagarmyndighet, att å statens vägnar utforska ogärning som tycks ha karaktären av brott, 

utforska vem som är gärningsman, väcka talan mot den misstänkta och presentera sin 

utredning inför domstolen.182 

I den ackusatoriska processordningen kan alla ha full och självständig åtalsrätt, beträffande 

alla brottstyper eller endast vissa brottstyper medan andra, dvs. målsägandebrott, endast ger 

åklagarmyndigheten subsidiär åtalsrätt. En annan variant är att den huvudsakliga åtalsrätten 

tillhör åklagarmyndigheten eftersom att målsäganden endast har en subsidiär sådan rätt. 

Officialprincipen kan dessutom kräva att åtalet sker på det ena eller det andra viset. Av den 

anledningen har de moderna rättsordningarna särskilda försvarsadvokater, som har att bevaka 

den tilltalades intressen och bistå honom eller henne i målet.183 

Ett problem med åtal där det är en enskild som är den klagande parten, dvs. ett 

målsägandebrott, är att det inte kan krävas av en sådan att skaffa fram bevis som talar både för 

och emot den tilltalade. Den tilltalades intressen blir inte tillgodosedda i den 

konstellationen.184 Detta är en anledning till att den moderna straffprocessen har 

försvarsadvokater, som vid rättegångens början på ett lämpligt sätt utses och har att bevaka 

den tilltalades intressen och att bistå honom eller henne i målet.185 

3.3 Modern domarhistorik 

Mellan 1930-talet och 1970-talet inleddes i Sverige en ny epok där rättskulturen kom att 

påverkas av fackföreningarnas, de politiska samt ideella organisationerna. I och med den 

politiska utvecklingen ökade behovet av ny lagstiftning och en omfattande reform inom straff- 

och processrättens område inleddes. Lagstiftaren ändrade synen på domaren och för att nå 

                                                     
178 Sjöström, (1925), s. 20. 
179 Palmgren (1939), s. 22. 
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politiska mål påbörjades en reform av rättegångsbalken vilken innefattade en förändring av 

domarrollen där denne erhöll en mer passiv roll och att denne skulle avhålla sig från allt som 

kunde orsaka tvivel om dennes opartiskhet. Åklagare och advokat skulle bli två likvärdiga 

parter och inneha de aktiva rollerna i rättsprocessen medan domaren först efter den avslutade 

förhandlingen skulle få möjlighet att lägga sin uppfattning i målet. Dock skulle fortfarande 

domaren vara verksam i processledningen.186 

Processlagsberedningen menade att domarens uppgift i första hand skulle vara att tillgodose 

att lagens föreskrifter följdes lämplig påföljd. Denne skulle även ansvara för att principerna 

om omedelbarhet, koncentration samt muntlighet iakttogs. Vidare skulle domaren se till att 

målet blev uttömmande behandlat och att ingenting onödigt lades fram i processen av 

parterna. Domaren fick även rätt att reda ut meningsskiljaktigheter mellan parterna, samt reda 

ut oklarheten i rätten genom att ställa frågor till parterna. Förhandlingsprincipen skulle dock 

alltid vara dominerande, dvs. att förhandlingen var mellan två parter, å ena sidan staten genom 

åklagaren och målsäganden och å andra sidan den tilltalade.187 

 

Den nya rättegångsbalken kom att träda i kraft 1948-1969. Motståndet från äldre domare var 

påtagligt. Under 1970-talet ökade kritiken mot de etablerade konservativa institutionerna och 

aktörerna och lagstiftningen kom att bli det mest kraftfulla redskapet mot konservativa 

rättstillämpare. Demokrati och folksuveränitet var begrepp som utmärkte denna period. 

Justitiedepartementets mål var att demokratisera domstolarna och avskaffa förlegade 

reformer. Regeringens vilja var att ge domarna en annan ställning i samhället och det ställdes 

krav på en öppen domarbana där även arbetarklassen skulle få möjlighet att medverka. 

Lekmannadomarnas, dvs. nämndemännens inflytande med ökad demokrati som motivering. 

Individuell rösträtt infördes under 1970-talet och lekmannadomaren kom i ett senare skede att 

även få betydelse i överrätt.188 

Det nya domaridealet innebar att domaren fick en roll som samhällsingenjör där statens och 

samhällets intressen skulle tillfredsställas. Domaren skulle inte längre ses som en maktutövare 

utan lagstiftarens förlängda arm och lekmännen kom att spela en viktig roll för att domarens 

avgörande skulle stå i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen.189 

Under de senaste decennierna har det blivit tydligt att det rättsliga landskapet i Sverige har 

förändrats. Man brukar främst peka på europeiseringen och en s.k. judikalisering av 

samhällsfrågorna. EU-samarbetet har förändrat rättsordningen Det talas om en övergång till 

en mera rättighetsbaserad juridik utifrån EKMR som svensk lag. Lagstiftningens innehåll och 

funktion har påverkats, men också synen på domstolarnas roll har skiftat. En delvis förändrad 

rättskällelära, i vilken rättsliga principer har fått ökad betydelse, har vuxit fram och fler 

konflikter hamnar i domstolarna. Sammantaget kan det konstateras att domarnas inflytande 

har ökat.190 Sedan 2011 finns en etisk riktlinje för domare: God domarsed, etik och 

ansvarstagande. 

Domstolens ställning, som i ett internationellt perspektiv varit nedtonad, tycks gradvis 

förstärkas.191 Enligt Lindblom är anledningen till att domstolarna haft en nedtonad roll, att vi 

har haft en mycket stark socialdemokrati. En viss misstänksamhet mot domstolarna har 

kunnat observeras och medan USA har satsat på domstolarna har fokuset i Sverige varit 

lagstiftning, förvaltning i form av statlig tillsyn och kontroll. Justitieministern Lennart Geijer 

                                                     
186 Modéer (1994), s. 9 ff. 
187 Modéer (1994), s. 9 ff. 
188 Modéer (1994), s. 36 ff. 
189 Modéer (1994), s. 36 ff. 
190 God domarsed, etik och ansvarstagande, s. 25 f. 
191 Forsgren (2014), s. 217. Hänvisning till Svea hovrätt 400 år. 
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deklarerade år 1975 vid DV:s invigning att målet var att begränsa antalet processer i brottmål 

och i tvistemål. Detta kunde motiveras med statsekonomiska och mänskliga argument 

samtidigt som de kunde ge domstolarna arbetsro.192 

 

I den inkvisitoriska processen behövde åklagaren inte då domaren kunde vara både åklagare 

och försvarare vid sidan av sitt domaruppdrag. Fanns en åklagare var han eller hon snarare att 

se som ett biträde åt domaren.193 Enligt huvudregeln vilar ansvaret för processmaterialet på 

åklagaren. Den tilltalade kan bemöta och ifrågasätta åklagarens utredning samt kan lägga fram 

egen bevisning. Därmed är det åklagaren och den tilltalade som bestämmer processens ramar 

som rätten har att hålla sig inom. När den tilltalade saknar försvarare får åklagaren större krav 

på objektivitet och en mer dubbel funktion.194 

I den ackusatoriska processen finns följande uppgiftsfördelning: Åklagaren verkar för att 

straffhotet realiseras.195 Ingen prövning kan ske om inte åklagaren har väckt åtal. Det åvilar 

även åklagaren att se till att domstolen “har tillgång till den utredning som behövs”.196 

Försvararen har att kontrollera och granska nämnda utredning samt att, vid behov, lägga fram 

ytterligare utredning.197 Rätten bedömer sedan all utredning som har lagts fram: både om den 

når upp till beviskravet och sedan att göra den rättsliga bedömningen. Rätten ansvarar för att 

rättegången går rätt till och att den tilltalade får en rättvis rättegång.198 Den ackusatoriska 

uppgiftsfördelningen tillåter både att straffhotet realiseras och att förfarandet mot den 

tilltalade är rättvist under huvudförhandlingen.199 

Enligt Robberstads mening bör partsprocess (eller tvekamp) användas för att beskriva den 

rättsformen som vi brukar benämna ackusatorisk då det är en bättre beskrivning av den 

ideologi som ligger bakom rättsprocessen i vår del av världen.200 Robberstad menar att 

huruvida processformen skall ses som inkvisitorisk eller som en partsprocess är beroende av 

parternas inflytande över processen.201 Fredrik Wersäll skriver 2014 att många upplever att 

Högsta domstolen [cit. HD] har fått ökat självförtroende och genom ett upplevt ökat 

handlingsutrymme dömer mer offensivt. En anledning till detta är internationaliseringen i och 

med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lagstiftningsarbetet består numera till stor 

del i att implementera internationella normer. Riksdagens handlingsutrymme har minskat och 

HD refererar som regel till europarätten i sina avgöranden. Normkonflikter löses i stor 

utsträckning av domstolar.202 Domstolar har därmed en lagstiftande funktion.203 Domares 

ställning och befogenheter har stärkts genom förändringar i RF som trädde i kraft 2011.204 

                                                     
192 Lindblom (2006), s. 283 f. 
193 Landström (2011), 51 f. 
194 Landström (2011), s. 53 jfr Gärde (1949) s. 138. 
195 Landström (2011), , s. 53. Landströms fotnot 144: “Robberstad menar att den största orsaken till att 

åklagaren är i ett överläge i processen är att åklagarens uppgift sammanfaller med ”rettssakens formål”, 

Robberstad (1999) s. 17. 
196 Landström (2011), s. 53. 
197 Landström (2011), s. 53 f. 
198 Landström (2011), s. 54. 
199 Landström s. 54. 
200 Robberstad s. 111 f. 
201 Robberstad s. 128 f. 
202 Wersäll (2014), s. 1. 
203 Josefsson (2015), s. 40. 
204 Forsgren (2014), s. 217. 
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3.4 Principer 

3.4.1 Principen om fri bevisföring 

Enligt principen om fri bevisprövning dömer domstolen på det material som presenteras av 

parterna. Detta material regleras enligt principen om en fri bevisföring som tillåter all form av 

bevisning, någonting som ger parterna stor frihet. Den allmänna uppfattningen är att det ökar 

effektiviteten och rättssäkerheten i rättsprocessen.205 

De båda principerna är nära besläktade och går ut på att bevisningens värderas individuellt i 

det enskilda fallet, till skillnad från bevisprövning enligt den legala bevisteorin som är mycket 

strikt och har karaktär av rättstillämpning.206 Även om de är besläktade är inte fri bevisföring 

en förutsättning för fri bevisprövning. Det är möjligt att kombinera den fria bevisprövningen 

med förbud mot att lägga fram viss bevisning eller vissa bevismedel. Huvudregeln är att 

bevisföringen är fri men det finns undantag.207 I NJA 1986 s. 489 åberopade åklagaren ett 

blodprov som hade tagits av en laboratorieassistent som inte var legitimerad sjuksköterska. 

Enligt 28 kap. 13 § 2 st. RB får endast legitimerad sjuksköterska eller läkare ta blodprov 

varför bevisningen hade framställts i strid med en av RB uppställd regel. HD yttrade att detta 

åsidosättande kräver högre krav vid bedömningen av provets bevisvärde. Då 

laboratorieassistenten på grund av sin utbildning var väl kvalificerad att verkställa 

blodprovstagning och hade mångårig erfarenhet därav, iakttog väsentliga föreskrifter gällande 

blodprovstagning såg HD ingen anledning till att inte tillmäta analysbeviset samma 

bevisvärde som annars ges sådana bevis. Detta rättsfall ger en indikation på var gränsen skall 

dras. Skulle en sjuksköterskestudent som befinner sig i slutet av sin utbildning kunna utföra 

ett blodprov som skulle tillmätas samma bevisvärde? Den frågan får ett svar först om och när 

HD prövar en sådan fråga. Rättsfallet visar att även bevisning som har tillkommit på olagligt 

vis måste värderas av rätten.208 

I NJA 2003 s. 323 diskuterar HD huruvida en oreglerad användning av information från 

hemligt avlyssnade samtal kan strida mot artikel 8 i EKMR, vars syfte är att skydda privat- 

och familjeliv samt mot artikel 6 som reglerar en rättvis rättegång (fair trial). Det 

konstaterades att Europadomstolen i flera mål inte har ansett att bevisvärdet har påverkats; i 

målet Khan mot Förenade Konungariket var en hemlig avlyssning, företagen utan positivt 

lagstöd, i praktiken den enda bevisning mot den tilltalade som fanns. Europadomstolen 

konstaterade att den centrala frågan för att avgöra huruvida rättegången var förenligt med 

artikel 6 var huruvida den som helhet var rättvis och godtog med den motiveringen 

bevisningen som grund för att fälla den tilltalade Khan. 

Principen om fri bevisföring uttrycks i 35 kap. 1 § RB som stipulerar att rätten efter 

samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Principen är 

obligatorisk.209 Rätten kan därför inte bortse från framlagd bevisning som inte har avvisats 

enligt 35 kap. 7. Detta är inte synonymt med att rätten kan konstatera att ett bevis saknar 

värde eller är av mycket lågt värde. Vid olaglig bevisanskaffning är det domstolens ansvar att 

värdera bevisningen och konstatera huruvida det olagliga i bevisanskaffningen skall påverka 

bevisvärdet och, om svaret är ja, i vilken mån.210 Detta är den fria bevisprövningen. 

                                                     
205 Nordh (2009), s 25, Ekelöf et al. (2009), s. 34. 
206 Ekelöf et al. (2009), s. 26. 
207 Ekelöf et al. (2009), s. 34 f. 
208 Ekelöf et al. (2009) s. 37. 
209 Ekelöf et al. (2009), s. 37 fotnot 113 som hänvisar till ”Heuman i JT 1998-99 s. 230. A.m. Lundqvist, 

Bevisförbud (1998) s. 225. 
210 Ekelöf et al. (2009), s. 37. 
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35 kap. 1 § RB är att se som en generalklausul.211 Med detta menas bland annat att liksom 

generalklausuler som reglerar materiella rättsförhållanden lämnas ett utrymme för domarens 

skön. Domaren är vid bevisprövningen bunden av tolkningsprinciper, rättsdogmatisk 

systematik etc.212 

3.4.2 Omedelbarhetsprincipen 

Omedelbarhetsprincipen behandlar processmaterialet. Med processmaterialet menas det 

material som domstolen tar del av under huvudförhandlingen. Vid en huvudförhandling skall 

domen grundas på vad som förekommit vid denna, 30 kap. 2 § RB. När ett mål avgörs utan 

huvudförhandling, skall domen grundas på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt 

förekommer i målet, vilket framgår av båda paragrafernas andra stycke. Förutom 

processmaterialet får domstolen beakta erfarenhetssatser och det som är allmänt veterligt. 

Om rätten finner det lämpligt får parterna lägga fram bevisning genom hänvisningar till 

handlingar i målet såsom ljud- och bildupptagningar, 46 kap. 6 § 4 p. Om rätten sedan 

huvudförhandlingen avslutats finner det nödvändigt att komplettera utredningen innan målet 

avgörs finns möjlighet till detta i enlighet med 46 kap. 17 § samt 30 kap. 2 § 1 st. 

Omedelbarhetsprincipen har ett samband med den fria bevisprövningen eftersom den fria 

bevisprövningen, som kom att tillämpas efter den stora processreformen 1948, kräver en 

omedelbarhet. Omedelbarhetsprincipens inträde i processordningen skedde med andra ord 

samtidigt som den fria bevisprövningen.213 

Enligt den muntligt-protokollariska principen, som övergavs i samband med att 

omedelbarhetsprincipen upptogs, skall domaren inte grunda sin dom på exempelvis ett vittnes 

uppträdande.214 Motsatsen gäller omedelbarhetsprincipen då även ljud- och bildupptagningar 

möjliggör för domstolen att i efterhand ta del av sådana detaljer och då den sedan skall göra 

en helhetsprövning skall avseende fästas även på vittnens beteende.215 

Syftet med omedelbarhetsprincipen är att säkerställa bevismaterialets koncentration så att dess 

värdering sker i ett sammanhang.216 Detta är nödvändigt för att rätten skall göra en 

helhetsbedömning av bevisningen vilket den fria bevisprövningen kräver.217 46 kap. 11 § ger 

uttryck för koncentrationsprincipen som är nära besläktad med omedelbarhetsprincipen. 

Enligt denna skall huvudförhandlingen genomföras utan onödiga uppehåll och så långt som 

möjligt i ett sammanhang, 3 st. Principen sätter en press på att genomföra huvudförhandlingen 

i ett visst tempo. Om huvudförhandlingen inte kräver mer än tre dagar, skall den genomföras 

inom loppet av en vecka. I andra fall skall förhandlingen pågå minst tre dagar per vecka, 2 st. 

Principen om parternas likställdhet har ett samband med principen om kontradiktoriskt 

förfarande då de båda kräver kontradiktion. Den stöds av EKMR:s artikel 6, equality of 

                                                     
211 Lindell, Lindell (1987), s. 96. 
212 Lindell, Lindell (1987), s. 98. 
213 Ekelöf et al. (2009), s. 28. 
214 Dock skriver Fitger, med hänvisning till Klockorna i Östervåla av Eliel Löfgren s. 58 och 166, att det 

även i det muntligt-protokollariska systemet fanns ett intresse för vittnens beteende. Detta manifesterades 

i att man antecknade hur den tilltalade hade uppträtt. Uppträdandet var nu en del av protokollet. Ett 

exempel: ”Den tilltalade hade under det han förhördes angående det straff, han påstått sig förut hava 

avtjänat, förefallit synbart upprörd och orolig samt på ett tvekande sätt och med osäker och svävande 

stämma avgivit svar å de frågor, vilka till honom framställts.” Fitger (2008), s. 454 f. 
215 Ekelöf et al. (2009), s. 28 f. 
216 Ekelöf et al. (2009), s. 28. 
217 Rätten skall först strukturera upp bevisningen och varje bevis skall värderas för sig innan en 

helhetsbedömning trader in. Syftet med detta är att minimera godtycke och subjektivism samt maximera 

objektivitet och säkerhet. Se Ekelöf et al. (2009), s. 163 samt NJA II 1943 s. 445. 
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arms.218 I brottmål innebär det att den tilltalade inte får ha sämre möjligheter att föra sin talan 

än åklagaren, däremot får den tilltalade ha bättre möjligheter än åklagaren; artikel 6 (3)(d) 

stipulerar att den tilltalade skall få samma möjligheter som åklagaren att lägga fram bevisning 

eller att lägga fram motbevisning.219 

3.4.3 Objektivitetsprincipen 

Domstolen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet, 1 kap. 9 § regeringsformen (cit. RF).220 Detta gäller även åklagare. Principen 

uttrycker objektivitetsprincipen och principen om likhet inför lagen.221 Det kan diskuteras 

huruvida det finns två fall som är helt identiska och svaret torde bli nej. Därför är det nog mer 

korrekt att uttrycka det som att ”väsentligt lika människor, rättsfall respektive handlingar 

skall behandlas lika”.222 Det saknas klara svar på när två situationer skall kategoriseras som 

väsentligt lika situationer.223 Idén att alla människor är väsentligt lika är förhållandevis ny. 

Sedan 1948 står den stadgad i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna 

(cit. FN-stadgan) och sedan 150 i EKMR. Men inte heller här är alla människor väsentligt 

lika, exempelvis har endast ”giftasvuxna män och kvinnor rätt att ingå äktenskap och bilda 

familj”, artikel 12 EKMR.224 

Det omfattande utredningsansvar som åligger rätten är anledningen till att det inte finns någon 

begräsning till självständigt inhämtande av bevisning i brottmål.225  

                                                     
218 Ekelöf et al. (2009), s. 33. 
219 Ekelöf et al. (2009), s. 33. 
220 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 
221 Landström som hänvisar till Bull och Sterzel (Regeringsformen en kommentar) s. 58 ff, s. 59. 
222 Peczenik (1980) s. 178. 
223 Landström (2011), s 60 som hänvisar till Strömberg och Lundell, Allmän förvaltningsrätt (2008) s. 67. 
224 Peczenik (1980) s. 180. 
225 Prop. 2004/05:13, s. 155. 
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4 Domstolens möjlighet att i brottmål ex officio 

inhämta bevisning 

4.1 Officialprincipen 

Officialprincipen innebär att om förutsättningar för att vidtaga en åtgärd enligt lagen 

föreligger, skall eller får domstolen agera ex officio, utan att invänta parternas initiativ. Syftet 

med officialprincipen, tillsammans med vissa andra principer, bl.a. objektivitetsprincipen och 

likhetsprincipen, är att tillgodose allmänna intressen och genom att inte ge parterna total makt 

över processen kunde lagstiftningen få avsedd verkan. Varken medgivanden eller 

eftergivanden är vid officialprincipens tillämpning är bindande för domstolen.226 Förutom 

allmänhetens intresse av att lagstiftningen får adekvat genomslag, är officialprincipens 

skyddsobjekt den tilltalade som skall skyddas från en oriktig dom. Den tilltalade har en rätt att 

vara passiv i processen utan att riskera att bli felaktigt dömd, artikel 6 EKMR.227 I enlighet 

med en huvudsakligen ackusatorisk processordning som tillämpas i brottmålen är det parterna 

– i det väsentliga ankommer detta på åklagaren – att anskaffa och åberopa den bevisning som 

får ligga till grund för domstolens avgörande. Det är dock endast domstolen som exklusivt 

värderar den bevisning som presenterats och tillämpar den för varje ärende gällande rätt.228 I 

RB finns flera regler som avser att ge den tilltalade en stärkt ställning i processen. Med stöd 

av officialprincipen skall domstolen gå in och täcka eventuella luckor och svagheter som 

lagstiftningen lämnar i det enskilda fallet.229 

Officialprincipen ger domstolen en vidsträckt utredningsskyldighet samt ansvar för 

avgörandets riktighet. Domstolen har i och med officialprincipen det övergripande ansvaret 

för processen. Principen genomsyrar flera av rättegångsbalkens bestämmelser och tillämpas 

både i fråga om processmaterialet och om förfarandet.230 Det brukar sägas att officialprincipen 

skall gälla inom straffrättskipningen, oberoende av huruvida processen är inkvisitorisk eller 

ackusatorisk till sin form.231 

Denna uppsats behandlar bevisinhämtning i skuldfrågan. Det kan dock vara relevant att lite 

snabbt avhandla frågan om inhämtning av information i påföljdsfrågan. Ekelöf menar att det 

är lättare att genomföra en ackusatorisk handläggning beträffande skuldfrågan än beträffande 

påföljdsfrågan. Det skulle sannolikt förlänga processen om även påföljdsfrågan skulle 

handläggas kontradiktoriskt. Dessutom, skall det ske någon form av diskussion mellan 

parterna om den tilltalades psykiatriska tillstånd, torde försvararen och åklagaren ha någon 

form av psykiatrisk eller psykologisk utbildning.232 

Rätten har även möjlighet att ta över förundersökningen, 23 kap. 19 §. 

                                                     
226 Lindell (2007), s. 158 ff. 
227 Rätten att vara passiv i processen aktualiseras när en person är ”anklagad” för brottslighet, vilket de 

facto är fallet när huvudförhandling har inletts. Enligt praxis inträder denna rättighet när en medborgare 

har delgivits misstanke om brott jml 23 kap 18 § RB (se SOU 2004:131 s. 233 ff.). Passiviteten innebär 

inte att förbjudet att ställa frågor eller begära uppgifter från den misstänkte, inte heller är det förbjudet att 

dra slutsatser av den misstänktes passivitet. Däremot kränks rätten till passivitet om den tilltalade hotas av 

någon form av påföljd pga. sin passivitet, se a. prop. s. 235 f. 
228 Lindell (2007) s. 158 ff. 
229 Ekelöf och Edelstam (2002), s. 72 ff. 
230 SOU 2013:17 s. 214. 
231 Ekelöf (1956), s. 235. 
232 Ekelöf (1956), s. 205. 
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4.2 Domstolens materiella processledning 

Domstolen hade ett stort ansvar att utredningen blev fullständig före RB:s införande. 

Exempelvis kunde åklagaren föreläggas att komplettera utredningen på några angivna 

punkter. Grunden till RB:s regler beträffande brottmål var att brottmålsprocessen skulle tjäna 

två syften: oskyldiga skulle skyddas från att bli fällda till ansvar och skyldiga skulle i 

möjligaste mån skyddas från att bli fällda. Vidare strävade man efter att avskaffa domstolens 

inkvisitoriska roll till förmån för den ackusatoriska processen med jämbördiga parter. Man 

ville komma så nära tvistemål och förhandlingsprincipen som möjligt.233 

Av två anledningar var man tvungen att vara restriktiv med hur mycket plats man skulle ge 

förhandlingsprincipen i brottmål. Det första var att man inte kunde kräva samma aktivitet som 

av en part i ett tvistemål. Det andra skälet var att vid RB:s tillkomst på 1930- och 1940-talen, 

var åklagare och advokater inte lika kompetenta som de är i dag och lagstiftaren vågade inte 

lita på att de skulle sköta sina uppdrag tillfredsställande. Lagstiftaren kände sig tvingad att låta 

domstolens utredande befogenhet vara betydligt större i brottmål än i tvistemål. De paragrafer 

som speglar detta ställningstagande är 45 kap. 11 § och 35 kap. 6 §. Den första regeln ger 

rätten möjlighet att förelägga åklagaren att fullständiga förundersökningen medan den andra 

ger densamma möjlighet att självmant föranstalta om all slags bevisning.234 

46 kap 4 § ger domstolen befogenhet att vara verksam ex officio i brottmålsprocessen. Det 

första stycket reglerar den formella processledningen. Den formella processledningen styr 

förfarandets yttre förlopp, dvs. att domstolen skall se till att reglerna om förfarandet i 

rättegången följs.235 

Enligt 46 kap. 4 § 2 st. skall rätten se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver 

och att inget onödigt dras in i målet. Genom frågor och påpekanden skall rätten försöka 

avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs. Domarens ansvar kan 

gälla ”yrkanden, rättsfakta, bevisfakta, frågor om bevisbörda och beviskrav samt 

rättillämpning”.236 Dessa regler är vad man kallar materiell processledning. Den materiella 

processledningen klarlägger parternas ståndpunkter och begränsar eller berikar 

processmaterialet.237 

I Prop. 1986/87:89 uttrycks det som att rätten har det slutliga ansvaret för att ett brottmål blir 

tillräckligt utrett. Författaren till propositionen menar att rätten måste ha möjlighet att agera 

för att undanröja oklarheter och ofullständigheter i parternas och vittnenas redogörelse.238 En 

dylik aktion är inte samma sak som ett inkvisitoriskt förhör; rätten bör i första hand 

uppmärksamma parterna på brister i processmaterialet och få dem att själva reda ut 

oklarheterna.239 Rättens materiella processledning är starkare i brottmål än i tvistemål.240 

Jura novit curia, domstolen känner rätten, innebär att domstolen är skyldig att ex officio 

tillämpa gällande regeln även om åklagaren har åberopat en annan regel. Enligt praxis från 

Europadomstolens får domstolen i brottmål inte döma den tilltalade enligt detta lagrum utan 

att först ha givit den tilltalade möjlighet att uttala sig om detta.241 

                                                     
233 SOU 1982:26 s. 105. 
234 SOU 1982:26 s. 105. 
235 SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken 1. Processen i tingsrätt. Del B. Motiv m.m s. 101. 
236 Lindell, Straffprocessen (2005) s. 217, Ekelöf et al. (2011), s. 200. 
237 SOU 1982:26 s. 101. 
238 Prop. 1986/87:89, s. 110. 
239 Prop. 1986/87:89, s. 110, Ekelöf (1982), s. 423 ff. 
240 Prop. 1938:44 s. 479. 
241 Ekelöf et al. (2009), s. 304 f. 
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I vanliga fall har åklagarens gärningsbeskrivning retts ut under ”målets beredande till 

huvudförhandlingen”. Om åklagarens sakframställning på någon punkt skiljer sig ifrån vad 

som tidigare uppgetts bör domaren be åklagaren att meddela om han eller hon åberopar något 

nytt gärningsmoment eller frånfaller ett sådant som angivits i stämningsansökningen. Rätten 

måste ta upp detta med åklagaren eftersom den inte får döma över andra gärningsmoment än 

dem som åklagaren har åberopat under huvudförhandlingen.242 

4.2.1 Vad innebär att rätten ansvarar för att brottmålen blir utredda 

efter vad deras beskaffenhet kräver? 

Lindell har gjort en indelning av hur omfattande en utredning bör vara. Ju allvarligare typ av 

brott det rör sig om, desto större är utredningskravet. Det finns enligt detta system tre nivåer: 

knapp utredning (t.ex. summarisk process), normal utredning (t.ex. ordinära brottmål) och 

fullständig utredning (t.ex. grova våldsbrott). Gränsen är dock flytande men Lindell 

framhåller att det väsentliga är ”att slå fast att utredningens omfattning generellt sett kan antas 

variera i huvudsak efter den angivna fördelningen”.243 Utredning kostar tid och pengar och det 

finns en smärtgräns vid vilken det inte är värt att utreda vidare. Ju grövre brottslighet, desto 

högre krav kan ställas på utredningen.244 

Enligt Svenska akademiens ordbok är en innebörd ”om det som utmärker eller karakteriserar 

något eller någon.245 Det kan tolkas som att domstolens befogenhet bör anpassas efter varje 

mål. 

Ibland behöver domstolen vägleda den tilltalade eller målsäganden när han eller hon utför sin 

talan. Den materiella processledningen ger domstolen möjlighet att ingripa när åklagarens 

gärningsbeskrivning är otydlig. Mellqvist menar att, beträffande utredningen, går det inte att 

undvika att domstolens agerande ex officio för att undanröja oklarheter riskerar att bli till den 

tilltalades nackdel. 246 

Rättens ansvar för att utredningen i ett brottmål är fullständig är ”i vid högre grad” i brottmål 

än i tvistemål. Rätten måste särskilt fästa avseende vid de omständigheter som talar till den 

tilltalades förmån, oavsett hur han eller hon utför sin talan. Om den tilltalade inte biträdes av 

en kunnig försvarare, har rätten att till en viss grad vägleda honom eller henne vid 

genomförandet av hans talan. Om den tilltalade behöver mer omfattande hjälp bör rätten se till 

att han eller hon biträdes av lämplig försvarare.247 

 

Det huvudsakliga ändamålet med den materiella processledningen skall vara att undanröja 

oklarheter i parternas processföring men utöver detta kan processledningen innebära att 

processmaterialet begränsas eller berikas. En begränsning innebär att rätten verkar för att 

parterna minimerar sina åberopande av fakta och/eller bevisning. Ett berikande innebär att 

rätten i stället uppmuntrar åberopanden av ytterligare fakta och/eller bevis. Den materiella 

processledningens omfattning är en av processrättens mest omdiskuterade frågor.248 Det 

främsta skälet till diskussionen är risken för att åtgärderna skall bli negativa för den tilltalade. 

                                                     
242 Ekelöf et al. (2011), s. 201 f. 
243 Lindell (1987), s. 344 f. 
244 Lindell (1987), s. 360 f. 
245 Svenska akademiens ordbok 1. 
246 Fitger och Mellqvist (2002), s. 315. Detta står inte i första upplagan. 
247 Prop. 1938:44 s. 479. Motsvarande stadgande för tvistemål är 43 kap. 4 §. 
248 SOU 1982:26 s. 101. 
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Domstolens utredningsansvar har med tiden i praktiken minskat.249 Samtidigt har den 

materiella processledningen under de senaste decennierna blivit aktivare.250 

För att bedömningen om saken skall vara godtagbar krävs att rättens beslut vilar på en säker 

grund, utan att beakta om utredningen leder till friande eller fällande dom.251 Domstolen har 

ett omfattande ansvar beträffande personutredning enligt 46 kap. 9 §. Den tilltalade kan själv 

lägga fram bevisning om sina personliga förhållanden. Om domstolen inhämtar bevisning 

som inte är av rutinartad karaktär bör parterna informeras om detta före huvudförhandling.252 

4.2.2 Processledningsdispyten 

Domstolens inblandning i utredningen är en av de stora frågorna inom straffprocessrätten och 

stod i centrum för diskussionen om huruvida straffprocessen borde vara inkvisitorisk eller 

ackusatorisk.253 Vissa domare anser sig ha det yttersta ansvaret för brottmålsdomens riktighet 

och ser det därmed som sin uppgift att sörja för en erforderlig komplettering av 

processmaterialet, till förmån eller nackdel för din tilltalade. Andra menar att den förstnämnda 

ståndpunkten är föråldrad och att domarens aktivitet – om komplettering av 

utredningsmaterialet överhuvud skall komma ifråga - endast skall ske till förmån för den 

tilltalade. Det senare ställningstagandet har visat sig vara komplicerat: i vilka situationer 

borde domaren agera och i vilka borde han eller hon underlåta detta?254 

Motiven är sparsamma med anvisningar av hur domarens processledning skall handläggas i 

enskilda fall. Frågan om den materiella processledningens utformning har i stället 

överlämnats till rättstillämpningen.255 Ekelöf menar att få slut på diskussionen måste motiven 

ändras och i dem bör det i detalj stå hur domaren i olika situationer bör bedriva sin materiella 

processledning.256 

I grova drag kan dessa sidor urskiljas: 

Den första sidan består av de som anser att domaren endast bör processleda sparsamt och likt 

”en fotbollsdomare övervaka att åklagare och försvarare iakttar spelets regler” då den 

tilltalade kan få intrycket av att även domaren arbetar mot att domen blir fällande.257 Denna 

teori kallas the sporting theory.258 Domaren borde enligt detta synsätt inte medverka till att en 

tilltalad bli fälld eller får en strängare påföljd.259 Ett exempel på en känslig situation är när en 

domare får kännedom om ett vittne som möjligen skulle kunna stärka försvarets sak. Då det 

inte går att förutse bevisupptagningens resultat kan det sluta med en situation där domaren de 

facto har medverkat till att få den tilltalade fälld.260 Hagard anförde 1986 att ”rättssäkerheten 

anses kräva en nästan fullständig passivitet från ordförandens sida, när det gäller 

                                                     
249 SOU 2015:52, s. 50. 
250 Fitger och Mellqvist (2002), s. 284. 
251 Diesen (1993), s. 265. 
252 Fitger och Mellqvist (2002), s. 310 f., s. 317. 
253 SOU 1982:26 s. 108, Ekelöf (1982). 
254 Ekelöf, (1979), s. 547, fotnot 2. 
255 Prop. 1986/87:89 s. 109. 
256 Ekelöf (1979), s. 567 
257 Ekelöf et al. (2011), s. 201. 
258 Ekelöf (1982), s. 424. 
259 Ekelöf et al. (2011), s. 200. 
260 Ekelöf (1982), s. 431 f. 
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handläggningen av brottmål”.261 Domare har blivit kritiserade av försvarare för att inhämta 

bevisning till den tilltalades nackdel, som har upplevt att domstolen tar åklagarens parti.262 

De som ställer sig kritiska till domarens roll som ”fotbollsdomare” anser att det är att ställa 

alldeles för höga krav på åklagare och försvarare då huvudförhandlingen kan bjuda på flera 

överraskningar, inte minst under förhören då nya uppgifter kan framkomma. Det anses här att 

om domaren förhåller sig passiv i dessa situationer får åklagaren och advokaten improvisera 

sin processföring vilket inte alltid leder till bra resultat. Domaren som iakttar det hela från 

parkett har större möjlighet att se vad åklagare och försvarare kanske missar.263 I motiven 

anförs att det i brottmål alltid måste finnas en möjlighet för rätten att ingripa för att undanröja 

oklarheter och ofullständigheter i parters och vittnens framställningar. Eftersom domstolen 

har ett ansvar för att brottmålen blir utredda efter vad dess beskaffenhet kräver kan det, enligt 

motiven inte kan undvikas att rättens initiativ till undanröjande av någon oklarhet kan ske 

utan att i förväg veta om det är till fördel eller till nackdel till den tilltalade.264 Rättens 

eventuella ingripanden bör emellertid inte ta sig formen av inkvisitoriska förhör, utan rätten 

bör i första hand uppmärksamma parterna på brister i processmaterialet och förmå dem att 

själva reda ut oklarheterna.265 Endast undantagsvis ”och om parterna inte själva agerar i 

anledning av domarens påpekade bör rätten ex officio inhämta ytterligare bevisning eller 

överta ett förhör som det ankommer på parterna att hålla”.266 Då en tilltalad skulle kunna ha 

blivit frikänd utan att rätten åberopat en grund, anses processledning till förmån för den 

tilltalade principiellt vara mer riskfylld än processledning till förmån för åklagaren.267 

Möjligtvis kan anledningen till de olika uppfattningarna sammanhänga med synen på 

brottmålsprocessens huvudsakliga funktion under huvudförhandlingen – brottsbekämpning 

eller rättssäkerhet.268 Dessa intressen är ofta polära.269 Forsgren talar om de som betonar 

straffprocessens brottsbekämpande funktion och de som menar att fokuset bör ligga på att 

sörja för den tilltalades skyddsbehov mot staten. Det rör sig om ett statsperspektiv (eller crime 

prevention) där det materiellt riktiga är av stor betydelse respektive ett individperspektiv där 

koncentrationen är själva rättsprocessen.270 

Det talas även om Packers modeller: brottsbekämpnings- och effektivitetsmodellen (the crime 

control model) kontra rättssäkerhets- och legalitetsmodellen (the due process model). Om 

straffprocessens har en rättssäkerhetsfunktion litar medborgarna mer på rättsväsendet vilket i 

sin tur leder till att straffprocessen indirekt får en brottsbekämpande funktion. De kan också 

samverka; om alltför många skyldiga går fria urholkas detta förtroende för rättsväsendet.271 

Som exempel på ackusatoriska och ”liberala” straffprocessystem nämner Lindblom det i USA 

som han menar få kan mäta sig med, undantaget Ryssland och den forna Sovjetunionen.272 

Han menar också att Sverige är en blandning av båda systemen med en ackusatorisk 

straffprocess med inkvisitorisk potential. Han har frågat domare vad som motiverar dem att gå 

till arbetet. Svaren har varit att det främst är att värna rättssäkerhet och legalitet men även att 

                                                     
261 Hagard, Advokaten 1986 s. 419. 
262 Ekelöf (1982), s. 425. 
263 Ekelöf et al. (2011), s. 201. 
264 Prop. 1986/87:89 s. 110. 
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fastställa straffansvar och utdöma påföljd när så är påkallat. De svarade även att det svenska 

ackusatoriska systemet med ”inkvisitorisk potential” är ett bra verktyg att nå dessa mål.273 

Lindblom menar att förenklat går det att säga att medan inkvisitionen förutsätter den 

tilltalades skuld, utgår ackusationen från att den tilltalade är oskyldig. Det är viktigt att även 

betona att även målsäganden har rätt till rättssäkerhet och objektivitet från rättsväsendet.274 

Han illustrerar ett problem med att domstolen utgår ifrån att den tilltalade är oskyldig. I dessa 

fall kan det vara svårt för målsäganden att tro att domstolen är objektiv och opartisk. 

Lindblom menar att det finns en motsättning i artikel 6 EKMR. I första punkten står att 

åklagaren skall vara opartisk och i andra punkten att den tilltalade är skyldig tills motsatsen är 

bevisad.275 

Lindblom anser att det finns en inbyggd motsättning i RB.276 Han menar att principerna om 

muntlighet, omedelbarhet och koncentration som RB vilar på, tillsammans med den materiella 

processledningen vilar på ett inkvisitoriskt fundament. Strävan var att domen skulle spegla 

den materiella sanningen.277 

Principerna om omedelbarhet, ett ackusatoriskt förfarande och offentlighet är enligt många 

absoluta och inte jämkningsbara. Bagge menar att ”[d]essa principers herravälde inte är något 

självändamål”. Anledningen till att de brukas är att de ökar rättssäkerheten i form av en 

tillförligt, snabb och billig process. Bagge menar vidare att vissa avvikelser behöver göras för 

att nå det ändamålet. Dessa avvikelser kan vara i olika hög grad i olika länder.278 

4.3 35 kap. 6 § RB 

35 kap. 6 § RB har följande lydelse: 

Det ankommer på parterna att svara för bevisningen. Rätten får självmant inhämta bevisning endast i 
tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten och i mål om brott som hör under allmänt åtal. 

 

Huvudregeln är att det åligger parterna att svara för bevisningen; med detta menas att de skall 

uppge bevisuppgift, dvs. de bevis som åberopas och bevistema, dvs vad som skall styrkas med 

varje bevis, 45 kap. 4 §, 10 §.279 Parterna får lägga fram all slags bevisning.280 I flera fall skall 

domstolen, med användning av materiell processledning, ge parterna påpekanden beträffande 

bevisfrågor.281 Rätten skall även se till att den bevisning som åberopas av parterna utnyttjas på 

bästa sätt.282 I Prop. 2004/05:131 anförs att även om domstolens bevisinhämtning ex officio 

skulle begränsas finns det ingenting som hindrar domstolen från att föreslå parterna viss 

bevisning.283 

                                                     
273 Lindblom (2006), s. 324. 
274 Lindblom (2006), s. 326. Detta kan dock kritiseras, inte minst eftersom förundersökningen ses som ett 

inkvisitoriskt förfarande och där kan det finnas flera personer som potentiellt är skyldiga och dessa utreds 

även när mycket lite talar för deras skuld. 
275 Lindblom (2006), s. 326. 
276 Lindblom (1999), s. 500. 
277 Lindblom (1999), s. 499 f. Se även fotnot 6, 7 och 14 i nämnda verk. 
278 Bagge (1920), s. 67. 
279 Ekelöf och Boman (2016), s. 73. 
280 Ekelöf et al. (2009), s. 54 f. 
281 Fitger och Mellqvist (2002), s. 244. 
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Domstolens befogenhet att självmant inhämta bevisning är inte att likställas med att den också 

skall göra det. I praktiken tillämpas 35 kap 6 § främst vad gäller sakkunnigbevisning och til 

påföljdsfrågor i brottmål. Vidare kan domstolen ha en aktiv roll beträffande formerna för 

bevisupptagning.284  

I SOU 2001:103285 uttrycks att utvecklingen går i riktning mot en begränsning av domstolens 

efterforskande verksamhet i stort till att domstolen endast skall bedöma den framlagda 

bevisningens bevisvärde.286 Vidare anför man att eftersom syftet med bevisning är att styrka 

en viss omständighet som någon av parterna åberopar uppnår han eller hon en fördelaktigare 

position i målet och kanske till och med vinner det om omständigheten styrks med beviset. 

Det uttrycks att det kan vara svårt att förena objektivitet med att självmant föra in ny 

bevisning i målet.287 

Liksom alla paragrafer som ger domstolen inkvisitorisk befogenhet härrör 35 kap. 6 § från 

den materiella processledningen som ger domstolen skyldighet att se till att målet blir utrett 

efter vad dess beskaffenhet kräver. 

Hovrätten har viss möjlighet att ex officio besluta om nytt förhör av vittne eller sakkunnig 

som hörts i tingsrätten samt bestämma formerna för bevisningens framläggande, 51 kap. 23 §. 

Även om ändringen är till den tilltalades förmån krävs goda skäl för att hovrätten skall kunna 

frångå tingsrättens tilltro utan att förhörets tas om. Om bevisvärderingen sker till den 

tilltalades nackdel måste det vara uppenbart att tingsrätten fattat fel beslut för att beslutet skall 

tas utan omhörande.288 Slutsatser som dragits av tingsrätten beträffande berättelsen täcks inte 

in.289 Av utrymmesskäl behandlas inte detta vidare. 

Rättens möjlighet att självmant inhämta bevisning gäller endast ansvarsfrågan. När det 

kommer till bevisning gällande enskilt anspråk gäller detsamma som för dispositiva 

tvistemål.290 

4.4 Övriga inkvisitoriska inslag i straffprocessen 

I detta avsnitt behandlas några regler som, liksom 35 kap. 6 § vilar på inkvisitorisk grund. 

4.4.1 35 kap. 7 § RB 

Finner rätten, att omständighet, som part vill bevisa, är utan betydelse i målet eller att erbjudet bevis ej 
erfordras eller uppenbart skulle bliva utan verkan, må bevisningen ej tillåtas. Rätten äge ock avvisa 
erbjudet bevis, om bevisningen finnes med avsevärt ringare besvärd eller kostnad kunna föras på annat 
sätt. 

 

Det åligger rätten att tillse att ingenting som inte är av betydelse dras in i målet.291 35 kap. 7 § 

ger domstolen befogenhet att avvisa bevis i tre olika fall. Det första är att den omständighet 

som skall bevisas saknar relevans i målet. Det andra är att beviset är onödigt, ett exempel på 

detta kan vara att den omständighet som skall bevisas är erkänd av motparten. Det tredje fallet 

är om det är uppenbart att beviset skulle bli utan verkan, exempelvis om den ena parten vill 

                                                     
284 Fitger och Mellqvist (2002), s. 243. 
285 Den den enligt 35 kap. 6 § tillåtna inhämtningen av bevis som behandlades här var den dispositiva. 
286 SOU 2001:103, s. 262. Hänvisning ges till Fitger 35:64 med hänvisningar. 
287 SOU 2001:103, s. 262. 
288 Fitger och Mellqvist (2002), s. 368. 
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290 SOU 1938:44, s.382. 
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höra den andra parten för att styrka någonting som inte är förenligt med den partens 

inställning i målet.292 

Eftersom det är svårt att i förväg bedöma vilket värde ett bevis kan komma att få bör regeln 

tillämpas något restriktivt. Därför bör parterna föreläggas att noga ange vilket bevistema som 

skall styrkas genom beviset.293 Om part vill föra in ny bevisning efter att huvudförhandlingen 

har påbörjats måste han eller hon göra sannolikt att sådan bevisning står till förfogande och är 

av betydelse i målet. Rätten kan avvisa sådan bevisning med stöd av 10 § om det kan antas att 

sådan bevisning endast åberopas för att förhala rättegången eller överrumpla motparten.294 

4.4.2 Sakkunnigbeviset 

Domstolen kan anlita en sakkunnig, s.k. domstolssakkunnig, 40 kap. 1-18 §§. De sakkunniga 

som anlitas av parterna kallas partssakkunnig, 19-20 §§.295 Det muntliga förhöret av den 

sakkunniga utförs av rätten men kan med rättens tillstånd delegeras till parterna, 10 §. När den 

sakkunniges utlåtande kan väntas ha en avgörande betydelse på målets utgång kan de vara bra 

att parterna får följa utredningen.296 

Enligt Ekelöf kan anledningen till att rätten ex officio får förordna om syn och 

sakkunnigbevisning vara att den typen av bevismedel underlättar rättens bevisvärdering, 

någonting som inte kan sägas om vittnesbeviset som typiskt sätt är mindre tillförlitligt.297 

Rätten får självmant, i enlighet med 35 kap. 6 §, förordna anlitande av sakkunnig i alla mål, 

utan att någon begäran av part föranlett anlitandet. Rättens befogenhet att inhämta bevisning 

ex officio i form av sakkunnig eliminerar inte parternas möjlighet att förordna sakkunnig.298 

Rätten är inte bunden av parts begäran om förordnande av sakkunnig eller av parts 

motsättande av ett sådant förordnande.299 

En situation när domstolssakkunniga kan aktualiseras är om åklagarens sakkunnige går på 

åklagarens linje och försvarets sakkunniga går på försvarets linje. Det är ju trots allt inte 

otänkbart att den sakkunnigas ämne inte är okontroversiellt och olika tolkningar kan göras.300 

I theresemålet slog SKL fast att det material som vid domens avgörande ansågs vara ben, i 

själva verket var trä och plast. Professorn vid Oslo universitet, som tillsammans med en annan 

professor, hade konstaterat att det rörde sig om benrester, underkände SKL:s analys och 

menade att det rörde sig om en feltolkning. 

 

Rättens är inte mer bunden till sakkunnigas berättelse och slutsatser än till vittnesutsagor. 

Detta är på grund av den fria bevisvärderingen.301 Dock kan det i praktiken bli så att rätten 

förlitar sig på den sakkunniga. En anledning är att det kan vara svårt för rätten att ensam 

tillgodogöra sig informationen i ett sakkunnigutlåtande.302 

                                                     
292 Fitger och Mellqvist (2002), s. 244. 
293 Fitger och Mellqvist (2002), s. 244. 
294 SOU 1938:44, s.383. 
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301 Edelstam (1991), s. 380., Ekelöf (1992), s. 228. 
302 Ekelöf (1992) s. 229. 



37 

 

Rätten får ex officio förordna sakkunnig, om syn eller att part skall höras i tvistemål och i 

målsägandemål, dvs. mål som inte hör under allmänt åtal. Däremot får den inte ex officio höra 

ett vittne som ännu inte hörts på parts begäran eller meddela föreläggande om att skriftligt 

bevis i dessa mål skall läggas fram.303  

Rätten kan enligt 45 kap 11 kap. förelägga åklagaren om att komplettera förundersökningen 

med viss sakkunnigutredning. Ekelöf menar att rätten i första hand med brukande av materiell 

processledning bör fråga parterna om de anser att bevisningen bör kompletteras.304 

4.4.3 Åklagarens inkvisitoriska befogenhet 

Inte bara åklagarens kompetens, utan även hans eller hennes befogenhet har ökat sedan RB:s 

införande. Dock menar Wersäll att denna inkvisitoriska utveckling har kommit till vägs ände. 

Han har svårt att se att en åklagare skall kunna förelägga ovillkorliga fängelsestraff. Däremot 

kommer både polis och åklagare fortsättningsvis, och i högre grad, ha en roll som inkräktar på 

den traditionella domarrollen. Denna utveckling är oundviklig.305 Av 1,2 miljoner anmälda 

brott varje år lagförs högst en tredjedel, dvs. ca 400 000. 60 000306 lagföringar sker i domstol, 

ca 50 000 genom att åklagaren utfärdar strafföreläggande och ca 200 000 genom att polisen 

utfärdar föreläggande om ordningsbot.307 Majoriteten brott lagförs utanför domstolens 

medverkan. En ambition om att hindra denna utveckling skulle inte fungera då ett sådant 

system skulle falla på sin egen tyngd.308 

 

Förundersökningen är av inkvisitorisk karaktär.309 Jacobson menar att åklagaren är både 

utredare och domare under förundersökningen samt utredare och part i 

huvudförhandlingen.310 

 

48 kap ger åklagare möjlighet att genom strafföreläggande utfärda bötesstraff och villkorlig 

dom i stället för huvudförhandling, 4 §.311 Det krävs ett erkännande av brottet, 9 §, och 

förutsättningar för allmänt åtal måste finnas, 5 §. Dessa förelägganden träder in i stället för en 

straffprocess och det godkända föreläggandet får samma rättskraft som en lagakraftvunnen dom , 3 §. 

 

 

  

                                                     
303 Prop. 2004/5:131, s. 154. 
304 Edelstam (1991), s. 234. 
305 Wersäll (2012), s. 651 f. 
306 Flera brott kan rymmas i samma dom varför antalet brott är högre än 60 000. 
307 Wersäll (2012), s. 642. 
308 Wersäll (2012), s. 643. 
309 Ekelöf och Boman (2016), s. 78. 
310 Jacobsson (1989), s. 59 f. 
311 Även polis har befogenhet att förelägga om ordningsbot enligt 1 § samt 13-19 §§. 
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5 Domares syn på sin befogenhet att i brottmål 

ex officio inhämta bevisning enligt 36 kap. 5 § RB 

5.1 SOU 2013:17 Brottmålsprocessen 

SOU 2013:17 stödjer sig på en målundersökning,312 i vilken man presenterar resultatet av bl.a. 

1 505 mål från tingsrätter samt diskussionsmöten med domare, brottmålsadvokater och 

åklagare.313 Två resultat framkommer: Det ena är att i inget av de undersökta målen inhämtas 

bevisning självständigt av domstolen. Det andra är att vid diskussionsmötena rådde relativ 

enighet om att det inte skall ingå i domarens uppgifter att ha ett primärt utredningsansvar eller 

att efterforska utredning i skuldfrågan. ”Enstaka domare” ansåg dock ”alltjämt” att de hade att 

agera för att komplettera utredningen. Vidare framkom att flera åklagare hade berättat att det 

förekommer att domare i ”varierad utsträckning utreder sakförhållanden som” inte lagts fram 

för rätten av parterna.314 

I SOU 1982:26 uttrycks att man under arbetet med nya RB inte kunna låta 

dispositionsprincipen helt och hållet råda i brottmål då man dels inte kunde kräva samma 

aktivitet av en tilltalad, dels kunde man ännu inte helt lita på att åklagare och försvarare skötte 

sina arbeten på ett betryggande sätt.315 Åklagarväsendets utveckling och en ökad förekomst av 

försvarare ledde enligt SOU 1982:26 till att utredningen i högre utsträckning kunnat överlåtas 

åt parterna, kontra hur det såg ut vid den nya RB:s tillkomst. Det menades att det ”torde 

numera råda en ganska bred enighet mellan domare, åklagare och advokater om att domstolen 

normalt bör spela endast en ’mottagande’ roll och i första hand låta parterna själva stå för 

utredningen”.316 

I SOU 2013:17 kom man fram till att intervjuerna som gjordes bekräftades synen som 

presenterades i SOU 1982:26 då en förhållandevis bred enighet rådde om att domaren inte 

skall ha ett primärt utredningsansvar och efterforska utredning i skuldfrågan. I SOU 1982:26 

står följande: 

”Vad man däremot är oense om är i vilken utsträckning rätten skall agera för den händelse parterna i ett 
enskilt fall inte tar fram tillräcklig utredning. I denna del har somliga menat att domaren borde vara 
verksam till den tilltalades men däremot inte till åklagarens förmån. Andra har mot detta sagt att det 
viktigaste är att materiell rättvisa skipas och att rätten därför bör ingripa i alla klara fall, oavsett till vems 
förmån det sker. 
Även för brottmålens del har efterlysts klarare regler.”317 

5.2 Intervjuer med domare 

Här presenteras informanternas svar på intervjufrågorna. Intervjuerna tog ca en kvart till en 

och halv timme. Bland informanterna råder ingen enighet beträffande 35:6. Dessutom har 

frågan olika vikt hos olika informanter. Det spänner från de som aldrig har hört talas om 

35:6:s användning till någon som menar att den används dagligen även av de som påstår 

motsatsen. Informanterna visar även enighet beträffande relevans. Det fanns inte samband 

mellan graden av engagemang och vilka åsikter informanten hade. En fråga som jag i 

                                                     
312 Målundersökning YK 6060. 
313 SOU 2013:17 s. 219. 
314 SOU 2013:17 s. 219. 
315 SOU 1982:26 s. 105. 
316 SOU 1926:32 s. 108. 
317 SOU 1982:26 s. 108. 
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efterhand önskar att jag hade ställt till domarna är: Hur ser du på att inte inhämta bevisning i 

relation till domstolens utredningsbörda?  

5.2.1 Fråga 1 

Har du någon erfarenhet av att domstolen i brottmål ex officio inhämtar bevisning? Om ja, 

när, hur, varför? Om nej, har det någonsin diskuterats? 

 

 

Figur 1 Sammanställning av svaren på fråga 1. Egen bearbetning. 

Utgångspunkten för siffrorna i diagrammet är informantens egna ord. De enda som svarade i 

siffror var de som svarade att de inte hade någon erfarenhet av att domstolen självmant 

inhämtar bevisning. 

En informant sade att han utgick ifrån att frågan handlade om skuldfrågan medan en annan 

hade olika svar beroende på om frågan handlade om skuldfrågan eller påföljdsfrågan. 

Generellt var domarna mer positiva till aktivitet som gällde påföljdsfrågan än skuldfrågan. 

Just detta diskuterades inte heller med alla. Någonting som blev klarare ju fler intervjuer som 

genomfördes var att domarna definierade 35 kap. 6 § olika. Den generella synen var att en 

domare skall tillämpa materiell processledning men inte agera part och eftersöka bevisning 

som en inkvisitorisk domare. 

Svaren besvarades med utgångspunkt på domarnas egna definitioner. T ex 35:6. Om domarna 

inte har en klar definition eller inte vet vilken definition den som intervjuar har blir svaret 

ganska osäkert. Detta ger "vet ej" en mycket stor vidd då det annars kunde ha blivit lika 

många svarsalternativ som antalet informanter som inte klart svarade ja och nej. Inte heller är 

jakande och nekande svar helt oproblematiska. En informant som svarade nekande på frågan 

med utgångspunkt från sin definition skulle kanske ha svarat jakande med en annan 

informants definition. Ett ja skulle med andra ord kunna vara ett nej, och ett nej skulle kunna 

vara ett ja. Materialet är svårtolkat och ännu svårare att analysera mer statistiskt. Det ger 

också ett visst utrymme för osäkerhet. 

De två informanter som svarade att de hade tillämpat bestämmelsen i flera fall använde en 

annan definition. Enligt detta synsätt är både sakkunnig och syn exempel på domstolens 

inhämtande av bevisning på eget initiativ. Enligt denna definition skulle nog fler ha svarat 

jakande. En informant påpekade att domstolens bruk av notoriska fakta är närliggande. 

Inhämtande av personalia diskuterades. I påföljdsfrågan kan ett utlåtande från frivården ha 

betydelse. En informant menade att i 99 fall av 100 vägleder man och förelägger inte strikt. 
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”Nej, i skuldfrågan. Jag tolkar det som att det handlar om fråga om skuld. Jo. Ett exempel. [...] 

ett rättsintyg var väldigt konstigt och ifrågasatt i tingsrätten. Jag jobbade i hovrätten och vi 

begärde ex officio in ett intyg från rättsmedicinalverket.” 

”Nej. När du skickade ditt mail hade vi en diskussion med mina kollegor och om man ska 

vara lite petig så räknas även inhämtande av personalia in. T.ex. yttrande från frivården, 

rättspsykiatriska undersökningar. Alla faktorer som påverkar hur straffet blir. Man inhämtar 

information om den tilltalades förhållanden och det sker ex officio. Jag kan inte påstå att jag 

har djupdykt i detta. Man skulle kunna se det som en form av bevisning, inte i skulddelen utan 

i påföljdsdelen. Det handlar endast om vad påföljden blir. När man skickar en person på 

rättspsykiatrisk undersökning t.ex. jag kan inte påstå att jag är helt säker på att yttrande från 

frivården t.ex. är att se som bevisning av 35:6 men om personalia nu anses vara bevisning så 

är det rimligt enligt den bestämmelsen. Utöver detta, att inhämta bevisning i skuldfrågan, 

huruvida den tilltalade har begått gärningen, det har jag aldrig varit med om eller hört talas 

om.” 

”Ja, det har jag varit med om och gjort själv. Ja man kan ju säga. Man gör ju inte det utan att 

först tala med parterna om det, va. Då blir det ju att parterna inte har någonting emot det. Jag 

har aldrig varit med om att man kör över parterna. Många gånger har det varit sådana saker 

som att åberopa syn även om parterna inte har begärt det. Då krävs inget formellt yrkande från 

parterna. Det sker på domstolens eget initiativ. Jag har också varit med om att man har tagit in 

sakkunniga utan att det kommit något initiativ från parterna. Det har till och med varit att man 

har hört något vittne. Men det har alltid varit så att man har tagit upp frågan med parterna och 

då har de inte haft någon erinran. Det ligger ju implicit att även de vill de då man har sagt att 

också domstolen vill det. Sakkunnig, syn är bevis som alla andra bevis. 35 kap. 6 § omfattar 

inte bara vissa typer av bevis utan tar sikte på all bevisning i målet. Det är ju så... syftet med 

att föra in syn eller en sakkunnig i ett mål är annat än när man hör ett vittne. När man hör ett 

vittne, då är man ju intresserad av att kontrollera huruvida... alltså vad har vittnet sett och hört. 

Och så då gör man en prövning, är detta korrekt, denna minnesbild. Syn. Då går domstolen 

direkt ut på platsen, eller ett fotografi eller en karta. Syn och sakkunnig är sakförhållanden, 

faktiskt förhållanden. Ett vittne ger inte kunskap om vad som har skett utan hjälper domstolen 

att förstå den information som domstolen har fått. Ofta inriktat på orsakssamband. När de här 

skadorna finns, genom vittne och syn ser man att här är en skadebild och ett händelseförlopp 

som ser ut så här. Finns det ett samband mellan händelseförlopp och skador eller han 

skadorna ha uppkommit på annat sätt? Men en sakkunnig hjälper domstolen att förstå 

processmaterialet. Bevisning har olika syften innebär inte att det inte är bevisning enl 35 kap. 

6 §. Ibland kan en sakkunnig framställas som mer objektiv, inte lika aktivt agerande att ta in 

en sakkunnig men jag kan inte säga att det är en skillnad för det i slutändan är det vilken 

påverkan det har på målets slutgång. Men i praktiken har den sakkunnige ibland gjort 

iakttagelser som innebär att de kan tillföra ytterligare information. En rättsläkare som har 

utfört en obduktion eller gjort en besiktning av en person eller annat. Så de har ofta rent 

faktiska förhållanden att förmedla.” 
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5.2.2 Fråga 2 

Har du hört talas om att en domstol i brottmål ex officio inhämtar bevisning till förmån för 

den tilltalade respektive till dennes nackdel? 

 

 

Figur 2 Sammanställning av svaren på fråga 2. Egen bearbetning. 

Osäkerheten var mycket stor. Många svar kategoriserades som osäker/oklart. Ett exempel på 

ett osäkert svar är följande: ”Inte på rak arm. Det har säkert hänt. Det finns en del 

uppmärksammade fall.” 

En informant menade att parterna av bekvämlighet lätt fastnar i det de har. ”Något förhållande 

kan ha åberopat bevisning om ett förhållande men bevisningen kan föras på ett enklare men 

tydligare sätt. Exempelvis. Man sitter i rätten och diskuterar om ett sakförhållande som man 

lätt kan iaktta genom att öppna tingsrättens dörr och titta utanför. Det som har använts vid 

flest tillfällen är att ha syn. Det underlättar bevisvärderingen på så sätt att man kan titta på 

korsningen i stället för att värdera de som lämnar uppgifter om korsningen. Om man 

diskuterar någonting som är skadat är det enklare att se skadorna än att prata om dem. 

Samtliga domare håller syn. Även om de på dina frågor kommer att säga att de aldrig tar 

initiativ till att uppta bevisning som parterna inte har åberopat. 100 av 100 domare kommer att 

säga att man ska zooma in ett sår exempelvis, även om ingen av parterna har åberopat det.” 

”Ja, jag kan inte säga exakt men andra domare har agerat ungefär likadant som jag beskriver. 

Men hela tiden är det så att man gör det i kommunikation med parterna. Detta styrs av 35 kap. 

6 §. Om man jämför med ett dispositivt tvistemål. Där får inte domstolen inhämta bevisning. 

Den här bestämmelsen hindrar inte domstolen från att initiera parterna från att inhämta 

bevisning. Men om parterna då, om det inte är någon av parterna som säger: Ja, det tycker jag. 

I ett brottmål behöver man inte gå den där extra vägen att få ett formellt yrkande. Kanske ska 

man begära syn? Ja, det är en bra idé, säger åklagaren. Man slipper den där formaliteten. Men 

det är klart att man inte gör sånt här utan att prata med parterna.” 
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5.2.3 Fråga 3 

Finns det någon teoretisk, praktisk eller principiell fördel av att domstolen ex officio 

inhämtar bevisning i brottmål i något annat avseende än beträffande sakkunnig/syn? 

 

 

Figur 3 Sammanställning av svaren på fråga 3. Egen bearbetning. 

Även om exempel på fördelar med bestämmelsen angavs av informanter som svarade 

nekande på frågan var deras utgångspunkt negativ varför deras svar kategoriseras som nej. 

Generellt var de fyra som svarade nekande tämligen säkra på sin syn medan några som 

svarade jakande velade mer men ansågs sammantaget att det fanns en del fördelar även om 

det inte innebar att de var positivt inställda till bestämmelsen. Däremot går det att med klarhet 

säga att minst fyra var negativt inställda till densamma. 

Bland fördelar som togs upp kan följande nämnas: Åklagaren uppfyller inte sin 

objektivitetsplikt, den åtalade saknar försvarare eller försvararen inte håller måttet, 

ojämvärdiga parter, för att få ett bredare beslutsunderlag, om man på förhand ser att någon 

fråga inte blir tillräckligt belyst och försvaret har inte lyft kompletteringen, rätten har som 

sista garant möjligheten att se till att det blir en rättssäker rättegång, t.ex. theresemålet, det är 

en skyddslagstiftning. 

En informant sade att även om han kanske inte själv skulle tillämpa bestämmelsen är den ett 

stöd i hans materiella processledning. 

En informant sade att om man ska ha det kontradiktoriska och någon av parterna inte gör sitt 

jobb ordentligt, rubbas balansen i rättegången. ”Det är ej formellt möjligt för en domstol att 

hjälpa åklagaren. Men däremot om det blir en förskjutning och den tilltalade inte får en rättvis 

rättegång pga. den offentliga försvarare som rätten har förordnat. Då får man rycka in. Det har 

jag gjort.” 

En informant hade följande exempel: ”Det skulle kunna vara så att domstolen känner till att 

parterna i ett misshandelsmål t.ex. har legat i infekterade tvister i domstolen. Man kan räkna 

med att i brottmål talar de om detta men om man säger att de inte vill tala om det. När man får 

klart för sig att de har en långdragen konflikt bakom sig kan det påverka trovärdigheten. Det 

känner inte åklagare, försvarare eller målsägandebiträde till. Jag skulle som domare inte lägga 

fram handlingar som bevisning men jag skulle upplysa parterna om detta. Sedan får parterna 

agera om de vill. Jag skulle inte känna mig bekväm med att sitta inne med den typen av 

information som jag tycker kan ha betydelse. Jag vill lägga korten på bordet. Rätten ska inte 

känna till mer än vad parterna känner till. Det spelar ingen roll hur domstolen får 

informationen.”. 
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En annan informant svarade: ”Det hänger ihop med hur man ser på domstolens roll i 

brottmålet. Man kan å ena sidan ha den principiella ingången som genomsyrar förslagen i 

betänkandet 2013:17. Man vill gå mot en ordning där domstolen är mer dispositiv till sin 

karaktär och mer ansvar hos parterna. Åtalet skulle ogillas om det fanns oklarheter i 

utredningen. Principen gäller men skulle kanske bli tydligare. Den här frågan diskuterades i 

och med att man utvärderade rättsprocesserna mot Thomas Quick. Den stora frågan där var: 

Borde domstolen ha agerat på något sätt?. Dynamiken i processen fanns inte där en annan 

linje drivs. Där tror jag att man inte riktar någon kritik mot domstolen i hur man förhöll sig i 

målen och jag tror inte heller att man sade något om 35 kap. 6 §. Jag tycker ändå att den fyller 

en funktion som en säkerhetsventil. Inte minst Quickrättegången visar att den har en funktion 

om den används sparsamt om man är [...] att föra in viss bevisning som man på goda grunder 

kan anta ha betydelse för sakens utredning.”318 

”Nja, jag tycker nog att.. ska man ha... alltså allt i grund och botten handlar det om vilket 

utredningsansvar domstolen ska ha. Och sen kan man koppla det till opartiskheten. Precis som 

i indispositivt tvistemål som familjemål och annat. Det finns ett samhällsintresse att 

avgörande i ett brottmål blir materiellt riktigt än i ett dispositivt tvistemål i en betaltvist. Det 

finns ett större intresse att beivra kriminella handlingar, som att låta bli att betala en skuld och 

det är samtidigt lika viktigt, eller viktigare, att en oskyldig inte döms. Det är lika viktigt. 

Brottsbekämpning och att inte någon blir oskyldigt dömd. Då måste domstolen ha möjlighet 

att agera som går längre än i ett dispositivt tvistemål. Man kan ha en tilltalad som inte har en 

försvarare och som inte alls förstår vad man ska åberopa för bevisning eller inte. Och då är det 

viktigt att domstolen kan gå in och själv se till att utredningen blir bättre. Naturligtvis skall 

man inte gå över till ett inkvisitoriskt förfarande. Man måste också kunna göra något för andra 

parten om man gör något för ena. Behovet i det enskilda fallet kan vara större för ena parten 

än för den andra. Då är det inbyggt en opartiskhet i systemet. Det finns ingenting som säger 

att man inte får göra något till den tilltalades nackdel.. Det är en uppfattning som man ibland 

hör men det finns inget lagstöd för det. Tycker du att du är opartisk om du aldrig gör något till 

den tilltalades fördel? Jag tror att allmänheten skulle ha väldigt lite förståelse om en person 

som är tilltalad till ett brott blir frikänd för att åklagaren har haft en dålig dag. Är det ett 

sådant rättssystem vi ska ha? Är det lämpligt att domstolen ska sitta tyst men hjälpa försvaret? 

Alltså det viktiga för mig är att domstolen inte har ett intresse i hur det går. Opartiskheten är 

att det inte spelar ngn roll om det blir en friande eller fällande dom. Huvudsaken är att man 

dömer rätt.” 

 

Även några nackdelar med bestämmelsen nämndes. Den ger en otydligare domstolsroll som 

oberoende om man börjar inhämta bevisning. En annan informant menade att den 

kontradiktoriska principen inte ger domstolen möjlighet till att självmant inhämta bevisning. 

Om försvararen är riktigt dålig (dvs. sämre än dålig) får han eller hon bytas ut. 

5.2.4 Fråga 4 

Finns det någon praktisk skillnad mellan 35 kap. 6 § och 45 kap. 11 § i de fall då en 

domare själv inhämtar bevisningen eller att domaren förelägger åklagaren – utan att något 

initiativ eller yrkande om detta kommer från någon part? 

 

Vissa menade att 45 kap. 11 § sällan eller aldrig tillämpas: ”45:11 tar till sikte på att man skall 

kunna genomföra huvudförhandlingen i ett sammanhang och inte på att man skall ha 

beslutsunderlag. Jag har aldrig hört talas om att 45 kap. 11 § används.” ”För att illustrera hur 

ovanlig tillämpningen av 45 kap. 11 § kan följande citat presenteras: På 1990-talet vet jag att 

                                                     
318 Punkterna inom klamrarna markerar ett ord som inte uppfattades. 
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en domare i Skellefteå använde den men jag har aldrig använt den eller hört om någon kollega 

som har tillämpat den.” 

Vissa menade att initiativet till att tillämpa 45 kap. 11 § inte kommer från domstolen: ”45 kap. 

11 § åberopas av försvaret.” 

Någon menade att 45 kap. 11 § kan ha större användningspotential än 36 kap. §: ”Jag skulle 

gissa på att de flesta domare är mer bekväma med att använda 45 kap. 11 § än 35 kap. 6 § och 

det har att göra med att. Hur ska man säga. Åklagaren eller förundersökningen 

förundersökningsledaren utgör ett slags filter.” ”45 kap. 11 § är mer ett sätt att jaga på än 

framtagande av bevisning. Jag har inte tillämpat 45 kap. 11 § men jag kan tänka mig att den 

används oftare än 35 kap. 6 §” ”Ja, alltså man kan säga att domstolens möjlighet att själv 

inhämta bevisning, det aktualiseras främst i de situationer där det är klart vilken bevisningen 

är. T.ex. om det gäller ett vittne eller en sakkunnig. Under huvudförhandlingen kommer det 

fram att borde man inte höra det vittnet. Det har förekommit någon enstaka gång. Det här med 

att komplettera förundersökningen, det är om det kommer in något helt nytt som kan behöva 

utredas. Då är det bättre om åklagaren och polisen får vidta en utredning och se vilken 

ytterligare utredning som behöver föras in i målet." 

Det förekom även tankar om att de båda paragraferna i teorin rör sig om samma sak: ”Den 

stora skillnaden är att i 35:6 finns bevisning som vi plockar fram medan 45 kap. 11 § skall den 

hittas. Enligt 45 kap. 11 § skall åtgärder vidtas när inte det är gjort under förundersökningen. 

35 kap. 6 § handlar om att domstolen inhämtar bevisning som redan finns. Ibland tangerar det. 

Mer praktisk skillnad. Teoretiskt rör det sig om samma sak.” ”De verkar spela i samma lag.” 

Här följer några exempel på mer positiva svar:”Att bestämmelsen finns där säger en del om 

vilken materiell processledning jag kan utöva.” ”I stället för att man hör vittnet och inte har en 

aning om vad personen ska säga kan det var bra att förelägga åklagaren att komplettera 

vittnesförhöret så att både åklagaren och advokaten vet vad som ska sägas och advokaten kan 

förbereda sig och åberopa något annat vid behov. Om man tar in något vittne från rättens sida 

kan leda till att åklagaren måste ta upp förundersökningen igen. 45 kap. 11 § kan vara ett 

hjälpmedel för att eliminera de risker med att kalla in ett vittne som ingen vet vad den ska 

säga.” 

Andra förhåll sig mer negativt: ”Nej, jag tycker inte det. Jag gör det enkelt för mig. Åklagaren 

får stå för sina egna brister. Är det så att man märker att det bli krångligt då löser man det 

praktiskt utan formella beslut. Om alla är överens kan man ge en mild puff åt något håll om 

alla är överens. Då behöver man inte formalisera det hela. Vi undviker underhandskontakter 

med parter men det händer att man ringer pga. bevisvärdering. Rent spontant skulle jag säga 

att det inte är så stor skillnad.” ”Det är ännu konstigare att domstolen lägger sig i 

förundersökningen. Mer logiskt att lägga sig i under huvudförhandlingen.” ”Om man av 

någon anledning uppmärksammar någon omständighet som inte är belyst till den tilltalades 

fördel men jag har väldigt svårt att se hur det praktiskt skulle gå till eftersom vi inte är pålästa 

före huvudförhandlingen och det är en grundprincip.” 

5.2.5 Fråga 5 

Finns det något skrivet i domarutbildning, i praxissammanträde eller på något vis om 

tillämpningen av 35:6 till den tilltalades fördel eller nackdel som du känner till? 

 

Denna fråga gav ganska korta svar och gav ingen intressant information varför den inte 

diskuteras vidare. 
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”Främst hänvisades till rättegångskommentarerna, någonting skrivet av Nordh eller Ekelöf. 

”Vi har kurser. Fiskalerna går omfattande kurser.” 

”[...] Det är dock så oerhört sällsynt att jag inte kan minnas att det tas upp under 

domarutbildningen som är en praktisk utbildning." 

En domare diskuterade här domstolens materiella processledning: ”Det är en myt att 

domstolen inte får ställa frågor eftersom den kan vara avgörande åt ena eller andra hållet. 

Rätten ska se till att allting blir ordentligt utrett. Man bör inte stilla sin egen nyfikenhet utan 

målet kräver en klargörande fråga om vittnet är otydligt. Man får inte föra in rykten. Det finns 

domare som tror sig sitta med egen kunskap, hittepåpsykologi om vem som är skyldig. Någon 

domare frågade ”Hur känns det att vara här” till en tilltalad som var misstänkt för att ha 

mördat sin egen pappa. Man bör inte föra in någonting utanför det som åklagare och försvare 

fört in i målet. Händer men ytterst ovanligt. Det är vanligare än man tror men ändå ytterst 

ovanligt. Dock måste vi ha kvar instrumentet för att förenkla eller förtydliga men inte för att 

påverka utgången.” ”Men rätten ska inte spekulera.” 

5.2.6 Fråga 6 

Hur hanterar man risken att inhämta bevisning till nackdel för den tilltalade? 

Utgångspunkten när denna fråga ställdes var att det rådde konsensus om att man inte inhämtar 

bevisning till den tilltalades nackdel. Svaren här var lika spretiga som i de första frågorna. Ett 

intryck som gavs var att domarna är hårt belastade och måste ta snabba beslut. Det finns inte 

tid till att filosofera. Som en informant uttryckte det: ”Som tingsrättsdomare har man inte tid 

att filosofera utan man får skjuta lite från höften. Speciellt i en förhandlingssituation. Man får 

tänka fort ibland. Överrätterna har det lite mer lugnt och kan filosofera. Fokus ligger inte 

kring 35 kap 6 § men du har helt rätt att det bör kopplas." 

Flera domare menade att det är en svår balansgång: ”Den eviga balansgången som domare” 

”Man är naturligtvis mycket försiktig som domare” ”Man skall vara försiktig med att inhämta 

bevisning rent generellt. Man vet inte var bevisningen landar och det kan visa sig vara till den 

tilltalades nackdel.” ”Man vet ju aldrig vad som händer med bevisning. Jättesvårt att veta på 

förhand. Ett skäl till att inte tillämpa bestämmelsen. Jag kan tro att någon kommer att säga 

något till den tilltalades fördel och så visar det sig att den inte gör det alls. Intuitivt skulle det 

kännas väldigt fel om det visade sig vara till nackdel. Det går inte att hantera risken så det är 

ett argument för att inte tillämpa bestämmelsen.” ”Ett av skälen [till att vi har ett ackusatoriskt 

förfarande] är att man har en tendens som människa att tro på den bevisning som man själv 

har tagit fram. Det finns en uppenbar risk. Att domstolen själv inhämtar risk så kommer 

domstolen att tro mer på den bevisningen än den förtjänar just av den anledningen att det var 

en själv som hämtade in den och trodde på den från början så att säga.” ”Det ska vara solklart 

att de absolut kan bidra till ett frikännande. Man tar inte in vittne ex officio om man inte vet åt 

vilket håll det kommer att luta.” ”Domstolen är inte den andra åklagaren i målet.” 

Ett par domare ansåg att domstolen får inhämta bevisning som kan vara till den tilltalades 

nackdel. Här följer ett exempel: ”Man brukar säga så här att en försvarare eller en åklagare, 

den som företräder en part, gör oftast ingenting om man inte vad resultatet för det man gör är. 

För en domare är det precis tvärtom. Att en domare ställer frågor och vidtar åtgärder därför att 

man vet inte svaret. Man vill veta svaret. För domaren är inte frågan är det här till fördel eller 

nackdel till den tilltalade utan är det här något som kan få mig att döma på ett bättre sätt, på 

ett materiellt riktigt sätt.” 
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5.2.7 Fråga 7 

Anser du att 35 kap. 6 § beträffande brottmål i praktiken är obsolet? 

 

De flesta gav långa svar med reservationer. Ett exempel är följande: ”Alltså den är obsolet på 

det sättet att tanken bakom den är att domstolen själv ska söka utredning, då är det obsolet. 

Och den är också obsolet på det sättet att domstolen gör inte sådant på eget bevåg utan att 

först konferera med parterna. Men den är inte obsolet på så sätt att den ger domaren möjlighet 

att vara mer aktiv när det gäller att komplettera utredningen än i ett dispositivt tvistemål. I och 

med att den inte förbjuder domare minskar ju domarens, bär ett större incitament att ta upp 

saken med parterna. Det förefaller inte konstigt när domstolen kan fatta beslut mot parternas 

vilja. Men det finns nog ingen som kallar in ett vittne som varken åklagare eller försvarare vill 

höra. Men däremot kan domstolen säga att vi vill ha syn för att vi tycker att vi behöver titta på 

det här. Så bestämmelsen är inte obsolet på så sätt att den har en betydelse i brottmål.”  

 

Thérèse frågar om fallet Bergwall. ”Thomas Quickmålet är lite speciellt eftersom att det är en 

person som erkänner som är allvarligt psykiskt sjuk. Då finns en anledning att utreda 

riktigheten. Om försvarare och åklagare säger att vi har tagit del av det här vittnets uppgifter 

och ingen säger att de skulle tillföra någonting. Domstolen har ju ingen aning om vad vittnet 

har sagt och vilken information det kan ge. Är det däremot så att åklagaren och advokaten 

säger att det är möjligt att det är så men vi har inget yrkande om det. Då får domstolen själv 

Figur 4 Sammanställning av svaren på fråga 7. Egen bearbetning. 

Figur 5 Sammanställning av svaren på fråga 7. Egen bearbetning. 
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fundera på om man borde höra vittnet. Det är svårt att ha några synpunkter när man inte vet 

vad som har hänt i det specifika fallet när det gäller det här vittnet. Jag kan nämna ett fall som 

jag hade som rörde häleri. Den tilltalade sa att allt som står i källaren och i vindsförrådet har 

min sambo lagt dit. Då frågade jag: Men ska vi inte höra den där sambon. Och de sa att det 

kan du göra. Vi hörde sambon som sa att jag har inte satt dit något. Min sambo har gjort allt. 

Nu har vi hört sambon, vad säger du nu då? Den tilltalade: Shit happens. Det är möjligt att 

annars hade vi kunnat fråga åklagaren och då hade vi inte kallat in sambon. Det är inte så att 

man ex officio kallar in vittnet. Parterna har mycket bättre koll på vad bevisning kan ge. 

Däremot en tilltalad som inte har en försvarare får man prata mer med”. Denna informant 

svarade jakande enligt tabellen ovan. Man bör dock notera att han menar att en del av 

domarens befogenhet enligt 35 kap. 6 § är obsolet. Denna kommentar illustrerar någonting där 

man nog kan säga att konsensus råder: Domaren skall inte, likt en bonus pater (eller bona 

mater) familias eftersöka bevisning på egen hand. 

Frågan om huruvida bestämmelsen borde behållas eller inte ställdes inte. Denna fråga fick 

ändå ett svar av en majoritet. De fem som inte gav ett tydligt svar fick alltså ingen fråga att ta 

ställning till. Även om viss negativitet i förhållande till bestämmelsen märktes i början av 

intervjun började fler vela och i denna fråga tycks en majoritet vilja behålla den, ofta som en 

säkerhetsventil. En svårighet här är att utgångspunkten är vad den enskilde informanten anser 

ingår i 35 kap. 6 §. Ingår syn och domstolssakkunnig? Av denna anledning är det andra 

diagrammet inte helt relevant. Dock är det intressant då det visar en mer positiv bild från 

domare om man jämför med målundersökningen. 

Spelar det någon roll vilken bestämmelse man använder om det ändå blir rätt i slutändan? En 

informant uttryckte följande: ”De unga domarna som säger att de inte tillämpar det gör det i 

varje rättegång när de zoomar in de där tre stygnen på armen. De flesta tänker inte på vad det 

är för bestämmelse de tillämpar.” 

Följande svar var mer positivt inställda till 35 kap. 6 §: ”Det kanske är att ta i att säga att den 

är helt obsolet men den används väldigt begränsat. Jag har ingen erfarenhet av 35 kap. 6 § i 

brottmål i någon av mina roller. Det brukar lösas med processledning.” ”Kompletterande 

frågor är viktigt för allas likhet inför lagen.” ”Nej, jag tycker att den bör finnas även om den 

inte tillämpas är det en skyddslagstiftning att målen ska bli så utredda som de bör.” ”Det är en 

skillnad mot att bestämmelsen de facto inte används så ofta men genom sin existens kan den 

uppfylla ett syfte. Den fungerar som en säkerhetsventil. En del av ett system i 

brottmålsprocessen. [...] Det är när det finns grundad anledning till frågetecken, som i fallet 

Quick. Saker gör att man ändå frågar sig om något egentligen stämmer. När man ser sig 

tvingad att skriva en fällande dom men känner sig tveksam.” ”Man ska tänka ett varv innan 

man avskaffar möjligheten helt. Man kan skapa teoretiska exempel på när möjligheten 

behövs. Men det är ju... det är inte så ofta om man uttrycker sig milt. Jag tror inte att det 

kommer att hända för min del.” 

Följande svar var mer negativt inställda: ”Ja, ingen använder den. Den är obsolet och det stör 

mig att den finns. Det har en praktisk betydelse då det påverkar domarens självbild och 

öppnar upp för ansvar och kan kritiseras, som i quickfallet. Den borde upphävas. Ingen bryr 

sig att den finns men det påverkar samhällets syn på domarens uppgift och insats och därmed 

även domarens självbild och kritik kan riktas på felaktiga grunder.” 

Följande svar har en neutral inställning eller både negativa och positiva element: ”Obsolet i 

den bemärkelsen att dess avskaffande inte skulle ha någon nämnvärd effekt på 

straffrättskipningen, det tror jag.” ”[Det] är mycket en kvarleva från inkvisitorisk process. 

1948 hade man inte ett lika professionellt åklagar- och polisväsende. Åklagarna var inte 

tillräckligt kompetenta. I dag är de ytterst kompetenta. Finns som en yttersta 

korrigering.””Inte obsolet. För obsolet är en paragraf är en regel som inte används för att den 
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har blivit överkörd av annan lagstiftning eller strider mot lagstiftning så obsolet skulle jag inte 

använda. Däremot kan man säga att den har ett väldigt litet användningsområde i brottmål.” 

”Jag har inte tänkt på det. Och om du påstår att ett antal domare säger att den tillämpas. Då 

skulle jag inte säga att den är obsolet." 

5.2.8 Fråga 8 

Finns det någon risk att försvararen lutar sig på åklagaren som lutar sig på domstolen? 

Denna fråga dök upp efter ett par intervjuer. Inspirationen kom från theresemålet och tanken 

var att försöka utröna hur domarna såg på risken att åklagaren och försvaret samarbetar. 

Frågan ledde till olika svar, i längd, i engagemang samt hur relevant frågan ansågs. Dessa svar 

är så olikartade att de inte delas in i grupper utan presenteras var för sig. 

 

En informant sade: ”Det där är en jättestor och jättekomplicerad fråga. Eh... för att det första 

problemet är väl att det kan vara svårt att märka om försvararen inte gör sitt jobb. Men det är 

klart att märker man att försvaren inte gör sitt jobb så tycker jag nog att man har ett utökat 

ansvar för att säkerställa att utredningen är robust, att det liksom är tillräckligt utrett och att 

det inte finns någonting som talar emot erkännandet. Det är ju inte dispositivt. Man ska inte 

kunna fällas endast på sitt erkännande. Men det är klart att jag inser ju att det kan vara väldigt 

svårt att upptäcka. Har försvaren och den tilltalade och åklagaren gemensamt repeterat in en 

berättelse då är det ju den berättelsen man som domstol har att bedöma. Och då är det klart att 

då förstår jag att det inte blir utrett. För systemet är ju inte byggt på att parterna ska kollidera 

om att få någon dömd. Det är det ju inte.” 

En informant funderade på om man skulle kunna förordna ytterligare en försvarare som då 

inte skulle ha den inställningen att bara gå på den tilltalades erkännanden utan hitta svagheter 

i det. ”[]det kan ju vara två försvarare och tingsrätten kan utse någon till. Man skulle kunna 

välja någon som har en annan inställning om man skulle komma på att det skulle behövas. Jag 

tänker på quickfallet. Men det tror jag hade varit en bättre lösning. Än att domstolen skulle ge 

sig in i undersökningen, det tror jag skulle vara väldigt svårt. Men om man kunde utse en 

försvarare som inte bara skulle gå på undersökningen utan mer kontrollera det. Men det kan ju 

hända att möjligheten inte finns i dag men i så fall borde man ha den möjligheten. 

Informanten fick frågan om han kände till undersökningsdomare som de har i exempelvis 

Frankrike. Han svarade att han inte alls hur det systemet fungerar. och att han inte uttala sig 

om det, om det är mer rättssäkert eller inte. Han menade inte att det har någon betydelse 

vilken titel det handlar om. Även inom åklagarmyndigheten skulle man kunna ha den 

ordningen för vad jag förstår är åklagaren, inte heller i de stora målen, involverade i 

förundersökningen. Och det kanske de borde vara. Riktigt duktiga åklagare som när det gäller 

mord att de kan vara mer aktiva under hela förundersökningen. Å se till att de 

utredningsåtgärder som behövs blir utförde.” 

”Det finns alla möjliga försvarare. Från toppjurister till motsats. Iver och nit iakttas inte av 

alla. De flesta försvarare är seriösa och gör det arbete som behövs. Inte ett stort problem. Men 

risken finns att man lägger allt i knät på domstolen. Man bör begära in egen utredning och 

kompletteringar som försvarare.” 

”Advokater är ofta lite passiva och låter åklagaren stå för objektiviteten. Däremot förlitar sig 

inte åklagare på rätten. Tvärtom. De är väldigt aktiva.” 

”Nej, det finns ingen egentlig risk. Alla gör sitt jobb.” 

”Man kan väl alltid säga att risken finns där. Jag tror att det är skälet till att 35 kap. 6 § finns 

över huvud taget. Åter igen, jag tror att det är att försvararen inte är tillräckligt förberedda. 

Det brukar visa sig under huvudförhandlingen. Det har ställts konstiga frågor eller inte rätt 
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frågor under förundersökningen. Man ser att både åklagaren och advokaten kommer utan att 

ha läst på speciellt mycket.” 

”Problemet är att allt upptäcker man inte. Man upptäcker inte om någon är en dålig försvarare 

eftersom vi inte läser i fup:en. Jag vill inte veta och tycker inte heller att jag bör ta reda på det. 

Det är parternas ansvar. [...] När och hur ska åklagaren ha objektivitetsplikt: tills åtalet är 

väckt eller till dess att målet är avslutet? Släcks inte när man sätter sig i huvudförhandlingen. 

Delade meningar där [...]” 

”Nej, jag tror inte att det finns en sådan risk eftersom alla känner till den obsoleta karaktären 

på den bestämmelsen. När det gäller advokater som lutar sig mot åklagare är väl det 

eventuella problemet taxan.” 

”När det gäller försvararens engagemang tror jag inte har med ersättning att göra utan har att 

göra med den egna synen på sitt uppdrag. Vanligare med egna utredningar i dag. Vanligare i 

större mål när mer står på spel. Åklagarna har jag aldrig misstänkt mörka eller låta bli att ta in 

utredning för att de kan försvaga åtalet. Kan brista i omsorg. Aldrig i ont uppsåt. Men däremot 

av lättja eller att man hamnar i ett spår.” 

”Har läst Råstams bok. Precis det som hände. Det är det som påstås ha hänt i Quickmålen. I 

ett sådant läge är det mycket svårt för domstolen att korrigera de andra aktörernas agerande: 

rätten läser ju inte hela förundersökningen och även om det finns potentiellt intressant 

bevisning som inte kommit fram så känner ju rätten inte ens till att den finns.” 

”Jo, det är väl ett bra exempel i och för sig och han är inte så dålig att man skulle byta ut 

honom då skulle man kunna säga att man skulle kunna tillämpa 35 kap. 6 §. Inte lätt att 

försvara en klient som vill bli dömd. Quick var ytterst trovärdig. Det fanns dessutom 

stödbevisning. Det är klienten som bestämmer vad som ska föras fram. Han säger att jag har 

gjort det här och då har man svårt som försvarare. Theresemålet är ett exempel på detta 

scenario. Man vet inte om han är oskyldig. Om man utgår ifrån att han är oskyldig och har 

lurat hela rättsväsendet. Domaren kan i sista hand. Åklagaren och försvararen var helt eniga 

om att han skulle dömas.” Thérèse: Skulle man kunna tillämpa 23 kap. 18 § 2 st. Samt 23 kap. 

19 § i stället för 35 kap. 6 §? ”Ja, man kan säga att skillnaden är att 23 kap. 19 § är att 23 kap. 

18 § och 23 kap. 19 § tillämpas innan åtal har väckts men 36 kap. 5 § och 45 kap. 11 § 

därefter.” 

”Åklagarens objektivitetsprncip är inte begränsad till förundersökningsstadiet. I praktiken är 

de flesta överens om att i praktiken, inte lagstiftningsmässigt, åklagarens objektivitet. De 

flesta ser det nog som att åklagarens ansvar blir rätt litet i huvudförhandlingen. Så att.... 

domstolen skulle gå in... jag säger som jag sa förut, om... livet höll jag på att säga, är inte 

rättvist. Om någon får en dålig försvarare ska det till väldigt mycket för att domstolen... jag 

kan inte se att domstolen tar över försvarens jobb. Vid några få tillfällen när det varit riktig 

katastrof har jag gått in och bytt. Advokater är som livet i övrigt. Går man till tandläkaren vet 

man inte om man går till de 10 bästa procenten, eller de sämsta. Precis som läkare, veterinär 

och allt annat. Tråkigt för dig men domstolen går inte in och rättar upp det. Det är en 

jätteknepig fråga, öm tå, gällande dålig försvarare. Är man advokat är man advokat. Då ska 

man ha förordnande enligt den här listan om inte den tilltalade begär en viss försvarare. Om 

ettan och tvåan har fått mål då är det treans tur. Om tilltalade vill ha ettan då får tvåan 

förordnandet nästa gång om inte nästa tilltalade också vill ha ettan. Om vi har ett jättestort mål 

då kanske vi inte tar Bengtsson utan då tar vi Davidsson och nästa mindre mål får Bengtsson 

det. Svår fråga.” 
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”Det är ju detta som jag beskriver att hur aktiv en domstol är beroende av hur det ser ut i det 

enskilda målet. Hur processar parterna. Man kan inte ha en formell syn utan man måste se på 

hur ser det ut i det enskilda fallet. Man måste kunna påpeka eventuella missar.” 

”Det är inte en helt ovanlig situation att du har en massa gråmoln där det inte finns större 

intresse från vare sig åklagare eller försvarare. Men samtidigt, det är inte domstolens jobb att 

få folk fällda för brott. Gör inte åklagaren sitt jobb, ja då får man väl ogilla åtalet. Men om det 

skulle sitta någon utan försvarare och man märker att åklagaren inte lyfter omständigheter 

som talar för den tilltalades fördel, då skulle jag inte tveka att plocka in det. Jag tycker att man 

har ett större ansvar när den tilltalade sitter själv. Samma sak om försvararen inte är toppen. 

Vi har en del såna som inte är hundra. Även åklagare. Det ska man inte sticka under stol med. 

En del hyser en djup men obesvarad kärlek till juridiken." 

5.2.9 Fråga 9 

Vad gör man om en åklagare trilskas? 

Flera informanter påtalar att de stora "trilskarna" inte är åklagarna utan oftare försvararen eller 

den tilltalade i de fall han eller hon saknar försvarare. Det händer att försvararen eller den 

tilltalade, i de fall då han eller hon saknar försvarare, kräver komplettering av 

förundersökning, en komplettering som inte fyller någon som helst funktion. Många tog upp 

45 kap. 11 § i sammanhanget. Även dessa svar är svåra att kategorisera. Ett urval av svaren 

presenteras här var för sig. 

”Då kan man förelägga enligt 45 kap. 11 §. Det mesta händer i konsensus i domstolen. Det 

som lägga upp på bordet sker öppet. Om det bara är i ett förhalande syfte kan åklagaren neka 

och då får domstolen ta ställning till att bevisning skall tas in. Domstolen skall bara bedöma 

den bevisning som läggs fram. I något enstaka tillfälle får ett föreläggande föreskrivas. De 

flesta åklagare sköter sin objektivitetsplikt väldigt bra. Även 35 kap. 7 §, avvisande av 

bevisning får också tillämpas. Bevisningen skall kunna ha bäring. Det är säkert olika på olika 

domstolar. RB är en ramlagstiftning och vävs in i praxis av domares erfarenhet. En ny domare 

kanske inte har sett alla situationer.” 

”Då kan man förordna om att den skall tas in. Ytterst få tillfällen att jag har hamnat i det läget. 

Vet inte vilken bestämmelse man tillämpar för att köra över åklagaren. Ett fall. Försvaret 

frågade åklagaren om han hade varit i kontakt med någon revisor och det var outrett. I det 

fallet tog försvaret själv in den bevisningen så det löste sig. Man erinrar i värsta fall åklagaren 

om vilka bestämmelser som finns.” 

”Då skulle man kunna tillämpa 35 kap. 6 §. 45 kap. 11 § verkar handla mer om att det skall 

kunna slutföras i ett sammanhang.” 

”Det är bara att acceptera. Typiskt sätt går det ut över åtalet. Ytterst finns möjligheten att 

förelägga men det skulle jag inte göra på eget initiativ. Vanligare att från försvarets sida 

begära en komplettering. Försvaret kan åberopa den de vill höra. Kan bli en del av 

förundersökningen om försvaret kan ta in en bevisning under huf. Det får man ta ställning till. 

I värsta fall blir det hinder för huvudförhandlingen.” 

”Då ogillar man. Om man ser att det är bevisning som åklagaren behöver. Men om det är 

bevisning som försvararen åberopar, nya förhör kanske och så säger åklagaren att de behöver 

vi inte höra. Då säger åklagaren att det inte behövs. Brukar vara tvärtom. Nya uppgifter eller 

åklagaren har inte utfört sitt jobb. Då måste nog 45 kap. 11 § aktualiseras. Förelägga 

åklagaren. Jag kanske hade ett sånt fall som domare. Ringa narkotikabrott, ett analysprov 

visade att någon hade något i kroppen och skulle dömas för något brott. Han gjorde 
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invändningen att de måste ha förväxlat något på SKL319 eller polisen. Stökigt, massor med 

folk. Det ena med det andra. På sjukhuset. Man hade en invändning gällande detaljer. Frågade 

åklagaren som svarade: Nej, jag åberopar ingen bevisning. Då ville den tilltalade ha någon 

som kom och berättade att det var stökigt. Åklagaren suckade och tog in den. Om han hade 

vägrat ta in bevisningen då kanske jag bara skulle ha ogillat i och för sig. Är åklagaren så lat.” 

”Man kan begära rättens prövning av åklagarens beslut att inte komplettera 

förundersökningen. Är det muntlig bevisning är det inget problem att ha t.ex. vittnen. 

”Sakkunnigbevisning kan man begära att rätten fattar beslut om. De möjligheter att tvinga 

fram bevisning finns redan i lagtexten. 23 kap. 18 § 2 st. och 23 kap. 19 § borde ändras till 

’rätten kan förelägga åklagaren att...’ Tjänstefel att säga nej.” 

”En situation som inträffar då och då, en gång om året, är att försvararen vänder sig till 

domstolen och begär att Fup ska kompletteras genom att den utredningen ska tas in. Jag har 

begärt detta av åklagaren som har sagt nej. Därför vänder jag mig till domstolen och begär 

enligt 23 kap. 19 § att domstolen ska ta in den. Händer någon gång om året. Det är inte på 

domstolens initiativ utan det är försvararens initiativ. Initiativet gäller även om försvarare 

saknas. Först under huf säger den tilltalade att han inte körde någon bil, det kan min kompis 

svante intyga. Då frågar rätten: Jaha, du kanske vill höra Svante? Jajamänsan. Då vill 

åklagaren antingen höra honom i rätten på en gång alternativt komplettera 

förundersökningen.” 

”Då får man fundera på om man ska stödja sig på 45 kap. 11 § och förelägga åklagaren. 

Åklagare är rätt lyhörda men maktmedlet är väl 45 kap. 11 § i dessa fall. I slutändan finns 

alltid hotet om att rätten tycker att avsaknaden av bevisning gör att man ogillar åtalet.” 

”Jag har varit med om att en åklagare inte ville låta en tilltalad skicka viss teknisk bevisning 

för fördjupad undersökning; då beslutades det om komplettering enligt 45 kap 11 §. Men det 

är ganska ovanligt. I andra fall kan en åklagare som inte gör ett ordentligt jobb helt enkelt 

riskera en frikännande dom. Men min erfarenhet är att parterna i ett brottmål ofta har en 

rimlig dialog med varandra och rätten och att man som domare allt som oftast inte behöver ta 

till hårda påtryckningsmedel mot vare sig åklagaren eller försvararen.” 

”Använda sig i sista hand av de här paragraferna. I sista hand 45 kap. 11 §. Får JO reda på 

något blir det inte roligt för den åklagaren. Inga sanktioner. Tingsrätten har alltså inga 

sanktioner att ta till utan det bygger på att åklagaren lojalt rättar sig efter vårt föreläggande.” 

”Det har jag aldrig varit med om. Man får helt enkelt förelägga dem att komplettera enligt 45 

kap. 11 § blir det väl då. Och jag antar att ställs det på sin spets, ja det är ju, den situationen 

har aldrig inträffat och kommer aldrig inträffat att åklagaren vägrar, låtsas att de gör det. Då 

får man se till att skaffa beviset på eget vis. Jag skulle ha gjort det i alla fall.” 

”Jag kan säga att jag har aldrig stött på att en åklagare eller försvarare har gått emot 

domstolen men det är klart att ansvaret ligger på domstolen. Om jag vill ha syn då ska jag 

förordna om syn oavsett om parterna tycker att det är besvärligt att byta tid för 

huvudförhandling. De har bra koll på hur det ser ut på platsen och det är ju domstolen som ska 

döma. Det är domstolen som har intresse av synen och de måste ha synen oavsett av vad 

parterna tycker. Möjligheten gör att man får ett större incitament att ta upp brister man ser hos 

parterna. Om man som domare är rädd att bli kritiserad av massmedia då är frågan. Som 

domare ska man vara fristående från sådana överväganden. Man måste ta ställning till hur 

pass mycket ska man göra som domare. Att man får göra något innebär inte att man inte alltid 

skall göra det. Detta rör inte 35 kap. 6 § utan hur långt sträcker sig domstolens 
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utredningsansvar. Det rör inte bara 35 kap. 6 § utan hur man ska utreda sin frågerätt till 

tilltalade vittne och förhör. Hur pass aktiv man ska vara i förhörssituationer och så. Där har vi 

Lambertz och Axbergs utredning om oriktigt dömda. Där var de inne på att domstolen skulle 

gå igenom förundersökningsprotokollet. Då får domstolen ett helt annat incitament att gå 

igenom bevisningen. Endast det som förekommer i huvudförhandlingen, som ett blankt 

papper när man kommer in i huvudförhandlingen. En komplettering av utredningen är när det 

kommer upp något i huvudförhandlingen. Då måste man också vara beredd att ta kritik 

efteråt. Diskussioner får man alltid oberoende av hur regleringen ser ut. Jag förespråkar en 

aktiv domare, jag förespråkar inte en passiv domare. Det hade varit välkommet med 

ytterligare diskussioner. Högsta domstolen har sällan kritiserat domare för att vara för aktiva 

men ibland för att vara för passiva.” 

5.3 Remissyttrande över betänkandet 
Brottmålsprocessen (2013:17) 

Även om DV inte kan tala för domstolsväsendet i annat än i administrativa frågor, kan DV, i 

for av en representant för domarkåren, ge en bild av hur domare ser på betänkandet.320 DV:s 

remissyttrande över SOU 2013:17 var mycket positivt; det ansågs att förslagen var 

välgrundade och menade att de skulle leda till en mer effektiv och ändamålsenlig straffprocess 

utan att rättssäkerheten skulle påverkas negativt.321 Man höll med om att parterna bör tilldelas 

ett ökat ansvar för förberedelsen av målen, att handläggningen skall anpassas till vad det 

enskilda målet kräver samt att brottmålsprocessen skall vara förutsägbar med tidiga 

åtgärder.322 

Vidare uttrycktes att de inkvisitoriska inslagen i brottmålsprocessen i princip helt bör tas bort 

samt att brottmålsprocessen liksom tvistemålsprocessen bör bli mer partsstyrd. Lagreglerna 

beträffande domstolens bidrag i utredningen borde ändras så att de överensstämmer med vad 

som huvudsakligen redan gäller i praxis. En gränsdragningsproblematik skulle kunna uppstå 

med lagförslaget men denna problematik finns dock redan i dispositiva tvistemål. Eftersom 

domarkåren redan har erfarenhet av att göra dessa bedömningar i tvistemål trodde inte DV att 

gränsdragningsproblemen skulle bli särskilt stora.323 

  

                                                     
320 Abrahamsson (2014), s. 113. 
321 Remissyttrande över betänkandet Brottmålsprocessen, s. 1. 
322 Remissyttrande över betänkandet Brottmålsprocessen, s. 1. 
323 Remissyttrande över betänkandet Brottmålsprocessen, s. 2. 
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6 Analys 

”Överblickar man straffprocessens utveckling särskilt med hänseende till processmetoden finner man att 
här likasom på så många andra utvecklingsgebit föreligger en cirkelgång. I äldsta tider var merändels en 
tämligen exklusivt ackusatorisk metod rådande. Till följd av särskilt den kanoniska rättens inflytande 
undanträngdes denna sedermera av den inkvisitoriska metoden, som mer eller mindre följdriktigt 
genomfördes i straffprocessen uti de flesta land i Europa. Genom sina ytterligheter och den rättsvåda av 
dessa härflöt, ådrog sig emellertid den inkvisitoriska metoden allmän ovilja och utdömdes. I dess ställe 
har vår tid sett och ser fortfarande den ackusatoriska metoden åter vinna erkännande och tillämpning.”324 

6.1 Hur skiljer sig den ackusatoriska processen från den 
inkvisitoriska processen? 

Vad som skall ses som inkvisitorisk respektive ackusatorisk process har haft skiftande svar. 

Inkvisitorisk och ackusatorisk straffprocess skall ses som sammanfattningar av olika 

processprinciper.325 Nedan följer några element som är typiska för de båda processerna. För 

att avgöra om processen sedan är ackusatorisk eller inkvisitorisk får man som med så mycket 

annat inom juridiken göra en avvägning. Lutar det åt det ackusatoriska hållet, är processen att 

se som en huvudsakligen ackusatorisk process. Det betyder att även om åtal endast får väckas 

på initiativ av åklagare eller enskild klagande kan processen med rätta betecknas som 

inkvisitorisk om domstolen har en dominerande ställning efter det att målet anhängiggjorts. På 

samma gång kan en process framstå som huvudsakligen ackusatorisk om domstolen har alla 

inkvisitoriska befogenheter men sällan utnyttjar dem fullt ut. 

Följande tabell syftar till att på ett koncist vis klargöra skillnaden mellan de båda processerna. 

Den är närmast att betrakta som en checklista där ambitionen är att den vänstra och högra 

kolumnen något så när skall ha någon form av motsatsförhållande. 

Tabell 1 Inkvisition versus ackusation. 

Inkvisitorisk process Ackusatorisk process 

Ingen åklagare. Tvåpartsförfarande. 

Rätten är mer aktiv. Rätten intar en mer passiv attityd. 

Den misstänkte är att se som ett 

undersökningsobjekt. 

Den misstänkte bereds tillfälle att effektivt 

försvara sig. 

Förfarandet är hemligt. Förfarandet är offentligt. 

Förfarandet är skriftligt. Förfarandet är muntligt. 

Förfarandet är medelbart. Förfarandet är omedelbart. 

Bevisrätten präglas av den legala 

bevisteorien. 

Bevisprövningen är fri. 

Enligt vissa, tortyr och annat fysiskt tvång. Ett lekmannaelement ingår i domstolen. 

Domaren tar initiativet till processens 

inledande. 

Domstolen kan inte själv åtala en misstänkt 

person. Domstolen kan inte heller fortsätta 

sin handläggning om åklagaren eller den 

                                                     
324 Granfelt (1910), s. 29. 
325 Ekelöf (1956), s. 232. 
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enskilda klagande lägger ned sin klagan. 

Domaren tar initiativet till återtagandet av en 

tidigare nedlagt process. 

 

Domstolen ombesörjer ex officio 

undersökningens och huvudförhandlingens 

fortgång. 

Domstolen skall döma på den utredning som 

presenterats av parterna 

Domstolen insamlar ex offico bevisningen 

för en objektiv utredning av sanning 

 

Domaren prövar självständigt värdet i 

utredningen 

 

Domaren är inte bunden av påståenden eller 

yrkanden från parterna. 

Domstolen får endast befatta sig med de 

gärningar som skall prövas i målet samt får 

inte behandla den misstänkta gärningen 

såsom grövre än hur det anges i åtalet. 

När tillräckliga bevis saknas för en fällande 

dom kan domaren lämna saken på framtiden.  

 

Domstolen inhämtar personalia.  

 Enligt vissa, en företrädare för staten inte får 

väcka åtal. 

 

De flesta processordningar har varit hybrider mellan ackusatorisk och inkvisitorisk process. 

Det har till och med experimenterats med ”en inkvisitorisk och ackusatorisk ’idealprocess’, 

vilka aldrig har existerat i verkligheten”.326 Åtminstone Sverige har aldrig har en rent 

inkvisitorisk processordning.327 Den svenska processordningen har beskrivits som en 

”inkvisitorisk process som har klätts i ackusatorisk skrud”.328 

6.2 Vilka inslag av inkvisition finns än i dag i 

straffprocessen? 

Domstolens bevisinhämtning ex officio får ses som en inkvisitorisk befogenhet, då 

inkvisitorisk process handlar om att finna sanningen medan den ackusatoriska processen 

handlar om att avgöra ifall bevisning tillgodoser vissa uppställda krav. 

Andra moment i straffprocessen som vilar på inkvisitorisk grund som kan nämnas är följande: 

Domstolens formella processledning, domstolens inhämtning av personalia, domstolens 

självständiga prövning av utredningens värde samt att den inte är bunden av rättslig 

beteckning, valt lagrum, påståenden eller yrkanden från parterna. Just dessa inkvisitoriska 

moment är mindre kontroversiella. Exempelvis anses officialprincipen gälla oavsett om 

processen är inkvisitorisk eller ackusatorisk. Hur skulle det annars lösas? Ingen har ännu 

föreslagit att man inför en fjärde part som träder in som någon form av programledare eller 

domstolsvärd medan domstolen endast observerar och antecknar. Som tidigare har avhandlats 

skulle även en ackusatorisk diskussion beträffande påföljdsfrågan bli kostsam och svår att 

genomföra. 

                                                     
326 Ekelöf (1956), s. 233. 
327 Ekelöf (1982), s. 523. 
328 Forsgren (2014), s. 220. Hänvisning till Robberstad (1999). 
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Rätten har enligt 23 kap. 19 § rätt att ta över förundersökningen. Rättens utredningsansvar 

kommer till uttryck i 45 kap. 11 §, 46 kap. 4 § 2 st. samt 35 kap. 6 §. Domstolen får hålla syn 

enligt 39 kap. samt förordna sakkunnig enligt 40 kap. Bevisning får avvisas enligt 35 kap. 7 §. 

Domstolen får besluta om häktning och utvisning utan att åklagaren har yrkat på detta. 

Det kan konstateras att i svensk straffprocess representerar åklagaren staten.329 Detta kan 

alltså ses som ett inkvisitoriskt element om man med ackusatorisk processordning menar att 

en företrädare för staten inte får väcka åtal. Få svenska jurister torde argumentera för ett 

införande av ett privat åklagarväsende, eller ett system där endast enskilda får anmäla brott. 

Man kan i dag säga har en åklagare en befogenhet som en klassisk inkvisitorisk domare i 

enkla förfaranden samt under förundersökningen. Åklagare och polis ansvarar i dag för 

områden som tidigare var förbehållna domstolen. Detta kan ses mot argumentet att det är 

viktigt att renodla domarrollen i förhållande till åklagaren. Hur mycket man än fäster 

domarrollen vid en orubblig punkt kommer åklagarens befogenhet att inkräkta på delar av den 

klassiska domarrollen. 

Inkvisitionen lever i hög grad vidare, inte minst i åklagarens befogenhet. Man skulle till och 

med kunna säga att i dag är åklagaren den inkvisitoriska domaren. Detta är dock en 

oundviklig utveckling. Oavsett vad man tycker ideologiskt kommer de enkla förfarandena att 

öka. 

6.3 Vad anser domare själva om att inhämta bevisning 

ex officio? 

Intervjuerna med domare visar på att moderna domare ställer sig tveksamma till den legala 

bevisteorien. Liksom bland rättsvetenskapsmän förekommer det skilda åsikter beträffande 

domstolens befogenhet och roll i rättsprocessen. Det är emellertid vanligare att föredra en 

passivare roll domaren där uppgiften består i att pröva bevisningen som har lagts fram av 

parterna. 

Det går inte att fördjupa sig i domarens utveckling utan att beakta utvecklingen som 

åklagarrollen och försvararrollen har genomgått. Domarens utveckling har gått hand i hand 

med åklagarens och försvararens dito. I dag är åklagare kompetenta och pålitliga varför 

domaren inte i lika stor utsträckning behöver kontrollera åklagarens arbete. 

Enligt en domare får domare oftare kritik för ett passivt förhållningssätt än för ett aktivt 

förhållningssätt. Ekelöf berättar i sin artikel från 1982 om motsatsen. Det bör dock observeras 

att Ekelöfs artikel beskriver en period strax efter RB:s införande, då många domare ännu var 

mer ”inkvisitoriskt lagda” än dagens domare. 

Eftersom förarbetena inte säger att domstolen skall inhämta bevisning utan att det kan göras 

samtidigt som domstolen har ett utredningsansvar lämnas en gråzon som har givit upphov till 

diskussioner och meningsskiljaktigheter. Det är därför angeläget att skaffa sig visshet om vad 

domare har för uppfattning i frågan. 

En av domarna sade att huvudfrågan var fel ställd; den borde vara: Var går gränsen för 

materiell processledning? Även om frågan inte ställdes till domarna är det uppenbart att även 

den skulle få fler svar. Annorlunda ställd, skulle frågan kunna vara: Ingår 35 kap. 6 § i 

materiell processledning? En av domarna uttryckte det som att han inte behöver använda sig 
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av 35 kap. 6 § utan att det går att lösa med materiell processledning medan en annan menade 

att regeln är en del av den materiella processledningen. 

Domarna fick besvara frågorna utifrån sina egna definitioner. Det var först efter fler intervjuer 

som det började bli klart att en definitionsfråga saknades i intervjuerna. Mot denna bakgrund 

blir det svårt att analysera frågor som huruvida 35 kap 6 § bör behållas. 

En domare menade att 35 kap 6 § gav honom en teoretisk befogenhet som var problematisk 

då den kunde leda till oberättigad kritik vid ett mer passivt förhållningssätt. En annan menade 

tvärtom att regeln gav honom utrymme att utöva sin materiella processledning. Det kan ses 

som två sidor av samma mynt, där den ena tolkar det negativt och den andra positivt. 

Medan de flesta domare aldrig eller sällan hade tillämpat regeln menade en annan att de 

sannolikt gjorde det men att de skulle hävda att så inte var fallet. En domare menade att det 

inte finns tid att filosofera över dessa frågor. 

Man kan fråga sig om det är ett problem om det visar sig att domare använder sig av en regel 

utan veta om det. Enligt min mening är huvudsaken att de agerar efter en viss praxis. Ingen 

jurist förväntas ha alla lagrum i huvudet, än mindre tillsammans med motiven för korrekt 

tillämpning. Om man bortser ifrån själva definitionen var det ingen domare som ansåg att 

domstolen skulle köra över parterna. En försiktig vägledning sågs däremot av några som 

mindre kontroversiellt, särskilt i mål där den tilltalade saknade försvarare. Då frågan inte 

ställdes går inte att säga hur alla såg på vägledning. Ingen sade rakt ut att vägledning inte bör 

ske men eftersom frågan inte ställdes går det inte att dra några generella slutsatser. En 

vägledning skulle kunna ske genom att någon av parterna nämner en person som skall ha sett 

någonting viktigt och domstolen frågar parten om han eller hon vill åberopa den personen 

som vittne.  

Tanken med domarintervjuerna var att bekräfta en bild jag fick av SOU 2013:17 och av DV:s 

remissvar. Resultatet var på många vis förvånande och om jag i förväg vetat att svaren var så 

mångfacetterade skulle jag ha strukit vissa frågor och lagt till andra. Det skulle vara värdefullt 

om fler liknande intervjuer gjordes, gärna i en tvärvetenskaplig kontext. 

 

Försök har gjorts att skapa en perfekt rättsordning. Code Napoléon skulle täcka alla framtida 

och teoretiska fall som skulle kunna dyka upp i framtiden. Historien har visat att det inte 

fungerade. Det är viktigt att inte styras av ideologi. En ren ackusatorisk process kan låta bra i 

teorin men kan i vissa fall lämna luckor. Här kan vissa inkvisitoriska moment fylla luckorna, 

om vi låter dem göra det. Enligt min mening bör man utgå ifrån ändamålet med det 

kontradiktoriska förfarandet, dvs. att rättskipningen skall vara rättssäker. 

Intervjuerna har efter hand lett fram till att frågan om att behålla eller avskaffa 35 kap. 6 § inte 

är det primärt intressanta. I stället är det frågan hur 35 kap. 6 § skall tillämpas. Det stora 

problemet är att det inte finns någon samstämmighet kring vad som ryms inom 35 kap. 6 § 

beträffande brottmål. Skall sakkunnig, syn och personalia räknas in? Får omständigheter till 

den tilltalades nackdel föras in i målet? Eftersom domarna i den praktiska tillämpningen 

bestämmer hur regeln skall tillämpas är det inte okomplicerat att samstämmighet i frågan 

saknas. Ett första steg är att ge frågan ett större utrymme i praxissammanträden och på 

domarutbildningen. Innan ett eventuellt borttagande av brottmålsdelen i 35 kap. 6 § RB 

diskuteras måste det vara klart vad som eventuellt skulle tas bort. Detta bör vara 

utgångspunkten för diskussionen, inte huruvida en paragraf skall kategoriseras inom 

ackusatorisk eller inkvisitorisk processordning. 

Det primära värdet av resultatet från intervjuundersökningen är kanske inte att redovisa 

uppfattningarna utan att det sätter ett stort frågetecken på målundersökningen på vilken SOU 



57 

 

2013:17 grundar sig; det går inte utan vidare längre påstå att ”det råder en förhållandevis bred 

enighet”. Därmed sprider sig frågetecknet även till SOU 2013:17. Snarare är det som det 

uttrycks i SU 1982:26: Antalet uppfattningar var nästan lika stort som antalet informanter.330  

Det som framkommer som kan ses som någonting nytt är att den visar att frågan måste lyftas 

på nytt, på nya vis. Kanske bör mer omfattande intervjuer genomföras, anonymt. Genom att 

låta intervjuerna helt eller delvis vara anonyma tas hänsyn till att det kan ses som 

stigmatiserande att anse att domstolen bör ha en delvis aktiv roll. Man skulle eventuellt kunna 

se ordet ”alltjämt ” som att en viss åsikt var mer förväntad och den andra föråldrad. 

Det tycks med andra ord vara så att vissa åsikter är bekvämare än andra att ha och kanske ses 

man bland sina kollegor som hopplöst konservativ om man som domare gärna ser en större 

aktivitet. En bekräftelse på hur känslig frågan är kan vara den domare som påpekade att just 

anonymiteten innebar ärligare svar som inte behövde vägas på guldvåg. Det bör dock påpekas 

att just denna domare tillhörde den grupp som var mest negativ till domarens möjlighet att 

självständigt inhämta bevisning. En annan skillnad mellan ett sammanträde med kollegor och 

en anonym intervju är att i den sistnämnda situationen måste man inte ha en färdig 

formulering och en röd tråd som går igenom ett balanserat påstående. Det blir alltså mer 

argumentation än filosofi. Vid mer än ett tillfälle sade en domare en sak med stor säkerhet och 

började sedan säga ”å andra sidan...”. 

 

 

Figur 6 Var går gränsen för materiell processledning? 

                                                     
330 I SOU 1982:26 s. 107 uttrycktes det som: ”Under alla omständigheter visar de diskussioner som förts att 

antalet uppfattningar om vad som bör åligga rätten i processledningshänseende ofta är nästan lika stort som 

antalet debattdeltagare. Detta gäller inte minst när samtalet utgår från konkreta exempel. De kanske inte helt 

praktiska, men ändå mycket enkla fall som tagits upp till diskussion har ofta lösts helt olika av skilda domare. 

Somliga säger sig vilja agera i alla nämnda exempel, andra i inga alls. En åsikt som omfattas av många är att 

rätten bör vara mer aktiv i småmål än i mål enligt RB. En grupp domare menar att aktiviteten bör bero av om 

part har ombud eller inte, medan andra anser att en sådan skillnad inte kan motiveras på ett godtagbart sätt. 

Enligt en åsiktsriktning bör domaren kunna gå ganska långt i processledning utan att riskera sitt anseende för 

opartiskhet, om han bara inte uttalar sig rakt på sak utan använder mer förtäckta ordalag. Andra domare menar 

att denna metod är helt förkastlig. Domaren bör ’spela med öppna kort’ så långt som det är möjligt.”. 
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6.4 Bör domarens befogenhet att ex officio inhämta 

bevisning i brottmål i enlighet med 35 kap. 6 § RB 
kvarstå? 

Detta avsnitt skall reda ut mindre element för att därefter försöka ge ett svar på en fråga som 

har diskuterats av jurister i många år. Det inkvisitoriska elementet analyseras, därefter 

förarbetena. Är 35 kap. 6 § RB att se som materiell processledning? Hur förhåller sig 

domstolens inhämtning av bevisning ex officio till EKMR:s oskyldighetspresumtion? 

I betänkandet SOU 2013:17 hade man som ledstjärna att ge den ackusatoriska processen ett 

större genomslag i processordningen. Tanken var att genom att begränsa domstolens 

materiella befogenhet dras en klarare gräns från domstolens perspektiv. Genom att göra 

straffprocessen mer renodlat ackusatorisk skulle fler likartade fall kunna dömas lika. 

Om den inkvisitoriska konstruktionen i 35 kap. 6 § RB är omodern, varför ökar de 

inkvisitoriska inslagen i enkla förfaranden och varför blir åklagarens roll mer lik en 

inkvisitorisk domare? Det är en återkommande synpunkt att ju mer engagerad domstolen är i 

att utreda saken och sedan värdera den egeninhämtade bevisningen, desto svårare är det att 

förhålla sig objektiv. Detta torde även gälla åklagaren i enkla mål samt under 

förundersökningen. Modellen med ett ökat ansvar för åklagare och polis är emellertid en 

förutsättning för en effektiv målgenomströmning i mindre mål och möjliggör att nödvändiga 

resurser frigörs till de större målen. Det kan sägas vara ett resultat av en intresseavvägning. Ju 

allvarligare brottslighet det rör sig om, desto större är ansvaret från domstol och åklagare. 

Detta torde innebära större objektivitet och högre utredningsplikt för domstolen. Tvärtom 

måste man av angivna skäl tumma på rättssäkerheten i fall med enklare brottslighet. 

Vad gäller frågan om en tydligare domarroll vill jag anföra följande. Det är svårt att motivera 

varför domstolens roll skall få en tydligare roll när åklagarens roll parallellt får en allt 

otydligare roll som inte är helt olik den inkvisitoriska domaren, även om denna ökade 

inkvisitoriska befogenhet gäller enklare mål och förundersökning. Ingen behöver acceptera ett 

strafföreläggande och om åklagaren väcker åtal är det domstolen som dömer. Oavsett om man 

tycker att åklagarens ökade befogenhet är lämpliga eller inte måste de erkännas och vägas in i 

diskussionen om domarens roll. 

Den ursprungliga diskussionen på 1800-talet tog sin utgångspunkt i huruvida straffprocessen 

borde vara inkvisitorisk eller ackusatorisk. Sedan dess har RB trätt i kraft och vår 

processordning vilar i dag på ackusatorisk grund. Det går därför inte att diskutera på samma 

vis längre eftersom straffprocessen på 1800-talet var en i huvudsak inkvisitorisk 

processordning och den riktning mot vilken man ville gå är i dag verklighet. 

I Svenska akademiens ordbok definieras inkvisitorisk dels juridiskt och dels enligt följande:  

”som erinrar om inkvisitorerna i den romersk-katolska kyrkan l. om deras metoder; 
noggrant l. strängt l. grymt l. närgånget undersökande l. rannsakande, strängt l. skarpt 
forskande. Inkvisitoriska frågor. En inkvisitorisk blick”.331

 

Synonymer som ”rannsakande” och ”strängt” ger ett kyligt och grymt intryck. Det finns ett 

lekmannamässig användning av ordet inkvisition som kan spegla tillbaka på det juridiska. 

Vissa begrepp har en så positiv eller negativ laddning (konnotation), att det är svårt att se 

begreppet ur ett annat perspektiv. Lindblom uttrycker det som att det finns en inkvisitorisk 

potential i RB och att de spår av inkvisition som finns kan komma att utnyttjas i högre 

                                                     
331 Svenska akademiens ordbok 2. 
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utsträckning när ”myten om den elaka inkvisitionen avlivats”.332 Rör det sig om en ideologisk 

vilja att rensa bort allt som låter ”medeltida”? Som inledningsvis berördes har dogmatik en 

negativ klang, vilket egentligen inte har en saklig grund. Viljan att rensa bort de inkvisitoriska 

dragen skulle delvis kunna ha samma grund. Robberstad tror att det finns en ideologisk 

inblandning i den norska diskussionen om inkvisitionens vara eller inte vara. Enligt min 

mening kan detta vara aktuellt även i Sverige. 

Även om många har talat om inkvisitorisk och ackusatorisk princip, är de inte heller några 

principer utan en samling principer. Det står varje rättsordning fritt att ta vad som passar in ur 

inkvisitorisk respektive ackusatorisk processordning. Därför bör man gå vidare i frågan om 

huruvida domstolen självmant bör inhämta bevisning i förarbetena. 

Det är lätt att se de ackusatoriska och inkvisitoriska processerna som varandras motsatser, där 

ackusatorisk process är synonymt med rättssäkerhet och där inkvisitorisk process 

representerar det som är negativt. Frågan är om utplånandet av inkvisitoriska spår skall ses 

som handling för att distansera sig från det dåliga rykte som inkvisitionen bär med sig? 

Inkvisitionen har fått sitt dåliga rykte delvis pga. att den förknippas med förföljelse av kättare 

med bruk av tortyr och hemliga bevismedel. Hur är det med övriga inkvisitoriska element? 

Dock är en inkvisitorisk processordning inkvisitorisk om även en enskild eller en åklagare kan 

väcka åtal. Det som krävs för att processordningen skall vara inkvisitorisk är att domaren har 

en dominerande ställning i huvudförhandlingen. På samma vis är vårt system en hybrid med 

ackusatorisk tyngdpunkt och vissa inkvisitoriska element. Kanske skulle man kunna beskriva 

vårt processystem som en ”inkvisitorisk ackusation” och inte renodlad ackusation. Egentligen 

är det av mindre betydelse hur man vill benämna systemet. Enligt min mening är det otjänligt 

att diskutera domstolens befogenhet med målet att renodla processen. Utgångspunkten borde 

vara ändamålen med brottmålsprocessen. 

 

Vad gäller brottsbekämpning contra rättssäkerhet kan följande anföras. Även om de brukar 

ses som polära finns tillfällen då de samverkar. Det kan också finnas extrema fall då det det 

inkvisitoriska innebär större rättssäkerhet, som i theresemålet. De rättsliga principerna bildar 

tillsammans en enhet. Enligt Lindblom går det inte längre att tro på en enda sanning.333 Han 

menar att principerna måste samverka: inkvisition contra ackusation samt disposition contra 

officialprincip.334 Startpunkten borde vara ändamålen med brottmålsprocessen. RB:s regler 

beträffande brottmål skall tjäna två syften: oskyldiga skall skyddas från att bli fällda och 

oskyldiga skall i möjligaste mån skyddas från att bli fällda. Om ändamålen bäst efterlevs i en i 

grunden ackusatorisk processordning med vissa inkvisitoriska inslag, är en sådan 

processordning vad som bör eftersträvas. 

Det brukar framhållas att när RB tillkom var åklagare inte tillförlitliga i sitt yrkesutövande, 

medan dagens åklagare är på en hög nivå. Detta används för att argumentera för att 35 kap. 6 

§ bör förändras, mot en mera passiv domarroll. 

Det står i Prop. 1938:44 att domstolen särskilt bör fästa avseende vid omständigheter som är 

till den tilltalades förmån, oavsett hur han eller hon utför sin talan. Vidare har rätten att 

vägleda den tilltalade om han eller hon inte har en kunnig försvarare. Behövs mer omfattande 

hjälp bör domstolen hjälpa till så att den tilltalade får en lämplig försvarare. 

                                                     
332 Lindblom (1999), s. 511. Även i Lindblom (2006) s. 324 används begreppet ”inkvisitorisk potential”. 
333 Lindblom (1999), s. 498 f. 
334 Lindblom (1999), s. 512 f. 
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Domstolens utredningsansvar i brottmål är ”i vida högre grad” i brottmål än i tvistemål. Om 

domstolen särskilt bör fästa avseende vid omständigheter som är till den tilltalades förmån 

lämnas frågan om omständigheter till den tilltalades nackdel öppen. Enligt min mening skall 

särskilt tolkas som att domstolen skall fundera ett extra varv innan bevisning som talar till den 

tilltalades nackdel inhämtas vilket i sin tur skulle kunna tolkas som att det finns en indirekt 

tillåtelse att inhämta bevisning till den tilltalades nackdel. Om det endast var tillåtet att 

inhämta bevisning till den tilltalades fördel skulle det inte stå ”särskilt” utan endast att 

domstolen bör fästa avseende vid omständigheter som talar till den tilltalades fördel. 

I propositionen står det även att om den tilltalade saknar kunnig försvarare skall han eller hon 

vägledas av rätten. Detta torde innebära att om domstolen observerar att den tilltalades 

försvarare inte utför ett tillfredsställande arbete bör den tilltalade bistås av domstolen. Detta 

ansvar för domstolen tar slut där den tilltalade behöver mer omfattande hjälp; domstolen har 

här att byta ut den sämre försvararen mot en mer lämplig försvarare. En av domarna berättade 

att man har en lista att gå efter. Genom att ge de lite sämre försvararna mindre mål ökar 

sannolikheten att de bättre försvararna får de mer komplicerade målen. 

I DV:s remissvar står också att en gränsdragningsproblematik skulle kunna uppstå med 

lagförslaget men att denna problematik redan finns i dispositiva tvistemål. Eftersom 

domarkåren redan har erfarenhet av att göra dessa bedömningar i tvistemål trodde inte DV att 

gränsdragningsproblemen skulle bli särskilt stora. 

Det finns vissa skillnader i tvistemål och brottmål. Den ena anledningen till att rättens 

materiella processledning fick existera i den moderna straffprocessen var enligt förarbetena att 

man inte helt kunde lita på åklagarväsendet. Även om åklagarväsendet, som ofta påpekas, i 

dag är en kompetent profession fanns det även en annan anledning till materiell 

processledning och den är aktuell än i dag: man kan inte kräva samma aktivitet av en tilltalad 

som av en part i ett tvistemål. Denna skillnad i processförmåga gäller än i dag. 

Om man utgår ifrån att 35 kap. 6 § är ett uttryck för materiell processledning innebär det att 

den materiella processledningens yttre gräns är något elastisk. Även DV menade i sitt 

remissvar att handläggningen skall anpassas efter det enskilda målet. Den materiella 

processledningens vidd kan inte vara mindre än att den täcker domstolens utredningsansvar.  

Utredningsansvaret torde vara större i vissa fall. Exempel på situationer som torde föranleda 

höjt utredningsansvar är att den tilltalade inte har någon försvarare eller att den tilltalades 

försvarare eller åklagaren inte utför ett tillfredsställande arbete. 

Resultatet från intervjuerna med domarna leder till följande frågor: Är problemet att vi inte 

vet var gränsen för materiell processledning går? Eller vad som ingår i 35:6? De intervjuade 

domarna är långt ifrån överens om någon av frågorna. Det som skulle bli intervjuer som 

skulle bekräfta en syn som är vanlig i praxis och som DV håller med om trädde en helt annan 

bild fram. 

En viktig aspekt att påpeka är att även om domstolen har befogenhet att inhämta bevisning ex 

officio är det inte samma sak som att efterforska om det finns ytterligare bevis.335 Tvärtom 

anses det inte vara lämpligt av en modern domare.336 Även de domare som var mest positivt 

inställda till aktiva domare menade att det fanns en tydlig gräns när domstolen börjar söka 

bevisning utanför den information som framkommit i rättegångssalen. 

                                                     
335 Ekelöf et al. (2009), s. 55. 
336 Ekelöf et al. (2009), s. 56. 
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Liksom så mycket annat inom juridiken, har domstolen en uppgift att balansera flera ibland 

motstridiga principer. Oskyldiga skall gå fria samtidigt som skyldiga i möjligaste mån skall 

dömas till straff. De olika intressena skall vägas mot varandra. De olika intressena är rätten till 

en rättvis rättegång, oskyldighetspresumtionen och domstolens ansvar för att brottmålen blir 

utredda efter vad deras beskaffenhet kräver. 

Strider 35 kap. 6 § RB mot EKMR? Rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 (3) EKMR 

och 2 kap. 11 § 2 st RB kräver ett kontradiktoriskt förfarande. Här kan man dock beakta ett 

par saker. Det första är att det sannolikt inte finns någon rent ackusatorisk processordning. 

Det behöver inte innebära en konflikt i förhållande till stadgan. Det andra är att en 

rättsordning är ackusatorisk om dess förfaranderegler huvudsakligen är ackusatoriska. 

Det finns en konflikt i rätten till en rättvis rättegång och att den tilltalade är att se som 

oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Om domstolen väljer att betona 

oskyldighetspresumtionen enligt 6 (2) EKMR samt artikel 11 FN-stadgan, kanske den väljer 

att inte inhämta bevisning som är eller skulle kunna vara till den tilltalades nackdel. Problemet 

som uppstår är att rättegången inte längre är rättvis ur målsägandens perspektiv. 

Domstolens ansvar beträffande utredningen torde vara att se som ett uttryck för rätten till en 

rättvis rättegång och i de fall då domstolen misstänker att bevisning kan vara till den 

tilltalades fördel, och då väljer att inhämta den, torde rätten att ses som oskyldig till dess att 

motsatsen har bevisats uttryckas. Domstolens inhämtande av bevisning vid misstanke om att 

utredningen kan vara neutral, torde vara ett uttryck för rätten till en rättvis rättegång. Att avstå 

ifrån att inhämta bevisning till den tilltalades fördel är vanskligare. Här bör en individuell 

prövning göras. Situationer som påkallar mer aktivitet från domstolen är att den tilltalade 

saknar försvarare, eller att dennes försvarare av någon anledning inte gör ett tillfredsställande 

arbete men inte är så dålig att han eller hon måste bytas ut, att logiska luckor finns som inte 

uppmärksammas av parterna eller att åklagaren inte tycks utföra ett tillfredsställande arbete. 

Det kan vara svårare att upptäcka om åklagaren utför ett dåligt arbete eftersom det ofta är i 

förundersökningsprotokollet svaret på den frågan finns. 

 

En av domarna menade att beträffande bevisning som är eller kan vara till den tilltalades 

nackdel skall sådan inhämtas om motsvarande skulle ha inhämtats till dennes fördel. Enligt 

principen om parternas likställdhet skall inte den tilltalade ha en bättre situation än åklagaren; 

den tilltalade skall inte ha en sämre situation. Om och endast om domstolen skulle kunna 

hämta en viss bevisning till den tilltalades fördel får sådan inhämtas till hans eller hennes 

nackdel. Det har utvecklats en praxis med mer passiva domare (även om den materiella 

processledningen enligt Mellqvist ökar). På det viset riskerar inte domstolen att den tilltalade 

får sämre möjligheter än åklagaren. Genom att inta en passiv roll riskerar inte domstolen att 

bli en andre åklagare i målet. Oavsett var man tycker att gränsen bör dras, där den tilltalade 

uppfattar domstolen som en andra åklagare har denna gräns passerats. Om man förenar det nu 

anförda med förarbetenas uttalande om att inhämtning av bevisning framför allt skall ske till 

den tilltalades fördel, skulle man kunna tolka det som att när det finns bevisning som är eller 

skulle kunna vara till den tilltalades nackdel måste man vara särskilt aktsam och, vid tvivel, 

inte inhämta bevisning. 

 

Om man låter domstolen ha befogenhet att utföra vissa uppgifter som ankommer parterna, 

finns en risk att de eller i vart fall åklagaren lägger över en del av ansvaret domstolen? Det 

behöver inte vara fallet vid inhämtande av bevisning till den tilltalades fördel, om rättens 

befogenhet utnyttjas som en yttersta och subsidiär kontroll av åklagaren. Däremot finns en 

risk att bevisning som inhämtas till den tilltalades nackdel påverkar åklagarens engagemang. 
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Om åklagaren slappnar av i ett sådant läge torde domstolen få ökad befogenhet att utföra 

materiell processledning. 

 

Den tilltalades rätt till försvar är absolut och bör präglas av rätten till en rättvis rättegång, 

egalitetsprincipen etc. Det är dock en omöjlighet att med stöd av denna princip erbjuda alla 

tilltalade en lika bra försvarare. Även om kvaliteten på försvarare skiftar skall inte 

rättigheterna skifta i motsvarande mån. En lat advokat kan luta sig mot åklagaren. Om 

åklagaren väljer att slappna av är domstolen den sista säkerhetsventilen. Som en av de 

intervjuade domarna uttryckte det: Man skall inte sticka under stol med att det finns både 

åklagare och försvarare som ”hyser en djup men obesvarad kärlek till juridiken”.337 

 

En viktig fråga att ta upp i detta sammanhang är åklagarens objektivitet. Enligt SOU 2013:17 

gäller åklagarens objektivitetsplikt under hela rättegången, vilket också har påtalats i 

doktrinen.338 Landström anser att åklagarens objektivitet bör anpassas efter den aktuella 

situationen, dvs. ”vilket skede under processen som avses, vilken uppgift åklagaren utför och 

vilka andra aktörer som typiskt sett är inblandade”.339 Under förundersökningen och i enkla 

mål är åklagaren domare och utredare, under huvudförhandlingen är åklagaren part och 

utredare. Precis som att det kan vara svårare för en domstol att döma med sin egen bevisning 

som grund, kan det även för åklagaren vara svårt att vara lika objektiv från det att 

förundersökningen inleds till dess att domen vinner laga kraft. Kan en människa vara helt 

objektiv? Kanske är det som vi uppfattar som objektivt egentligen mindre subjektivt. 

 

Jag anser att ansvaret måste vara elastiskt, både för åklagare och för domstolen. En extra 

säkerhetsventil behövs, men som namnet antyder är det endast en säkerhetsventil, som endast 

skall aktiveras vid behov och anpassat till behovet. I de extrema fall då det är påkallat, som i 

theresemålet, anser jag med stöd av motiven att domstolen har befogenhet att köra över 

parterna. Det är dock viktigt att påpeka att de allra flesta domare inte bör använda denna 

befogenhet under sin profession. Av denna anledning kommer den sannolikt alltid att ses som 

halvt obsolet. Det är positivt att den används så sällan att den kan ses som obsolet eftersom 

den är att se som en rättsäkerhetsgaranterande sista utväg. Ett inhämtande av bevisning som 

initialt antas vara till den tilltalades fördel kan visa sig vara till hans eller hennes nackdel. 

Mellqvist menar att denna risk är omöjlig att undvika. Dagens domare tycks få mer kritik för 

att vara passiva än för att vara för aktiva. Domare torde kunna ta ett eller två steg åt det 

materiellt processledande hållet utan att någon kritik kan riktas mot dem. 

 

Enligt min mening bör domare i högre utsträckning överväga att inhämta bevisning. En sista 

säkerhetsventil i form av domarens möjlighet att ex officio inhämta bevisning är, även om den 

är ett uttryck för den inkvisitoriska processen, en garant för rättssäkerhet. En rättsstat bör ses 

som en stat där inga enskilda personer har stor makt och där makthavare granskas. Två saker 

som inte uppfylls tillfredsställande i dag. Bör utvecklas. förslag? De tre juristrollerna i rätten 

går in i varandras roller, det finns en inbyggd granskning av varandra. Det är mer rättssäkert, 

någonting som är en av RB:s huvudfunktioner. 

 

                                                     
337 Citatet är parafraserat men var ordagrant: ”Jag tycker att man har ett större ansvar när den tilltalade 

sitter själv. Samma sak om försvararen inte är toppen. Vi har en del såna som inte är hundra. Även 

åklagare. Det ska man inte sticka under stol med. En del hyser en djup men obesvarad kärlek till 

juridiken”. 
338 SOU 2013:17 s, 220. 
339 Landström (2011), s. 63 
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Försök har gjorts att skapa en perfekt rättsordning. Code Napoléon skulle täcka alla framtida 

och teoretiska fall som skulle kunna dyka upp i framtiden. Historien har visat att det inte 

fungerade. Det är viktigt att inte styras av ideologi. En rent ackusatorisk process kan låta bra i 

teorin men den kan i vissa fall lämna luckor. Här kan vissa inkvisitoriska moment fylla 

luckorna, om vi låter dem göra det. Enligt min mening bör man utgå ifrån ändamålet med det 

kontradiktoriska förfarandet, dvs. att rättskipningen skall vara rättssäker. 

I SOU 2013:17 beskrevs domare som förespråkade en mer aktiv domare som ”enstaka 

domare” som ”alltjämt” ansåg ”alltjämt” att det ålåg dem att agera för att komplettera 

utredningen.340 Skall ordet alltjämt tolkas som att domarna är kvar i en svunnen tid, en tid när 

de, iklädda hermelinmantel, var stjärnorna i rättssalen? I ljuset av att den historiska 

inkvisitionen kan sammanblandas med myten om inkvisitionen skulle det mycket väl kunna 

tolkas som att ett fåtal, några enstaka domare, inte följer med i utvecklingen. Det finns några 

skillnader i målundersökningen och i domarintervjuerna. I den första undersökningen 

diskuterade domarna i grupp. I den andra intervjuades de enskilt med löfte om anonymitet. I 

den första undersökningen var det endast ”enstaka domare” som hade en syn som tycks ses 

som föråldrad. I den andra undersökningen var svaren avsevärt mer nyanserade och det går 

inte att se en allmän tendens som man gör i SOU 2013:17. 

Visst är det så att kompetensen hos både åklagare och försvarare har ökat men är den så hög 

att en så stor del av rättssäkerheten bör vilaa i deras händer utan en kontroll från domstolen? 

Gäller det någon yrkesgrupp? Även om dagens svenska åklagare i dag är mycket kompetenta 

och seriösa i sitt yrkesutövande, finns en risk att de inte uppfyller sin objektivitetsplikt till 

fullo. Varje gång en ny rättsskandal ser dagens ljus påminns vi om att ingen är ofelbar och 

alla människor kan fatta beslut som vid tiden för beslutsfattandet verkar logiska. Hur duktiga 

åklagare än blir, är de människor, liksom alla rättens aktörer. Det går inte att vara naiv och 

utgå ifrån att alla (jurister i detta fall) agerar exemplariskt. I en perfekt värld behövs inte 

materiell processledning men, å andra sidan, i en perfekt värld finns inte heller åklagare. 

Enligt min mening har varje yrkeskategori ett självständigt ansvar och det går inte att skylla 

ifrån sig på någon av de andra aktörerna i processen. När den tilltalade saknar försvarare kan 

både åklagaren och rätten ha dubbla roller.341 Åklagarens ansvar minskar inte rättens ansvar 

och rättens ansvar minskar inte åklagarens ansvar. I fallet Bergwall agerade försvararen fel 

men detta gäller även åklagarväsendet, polisväsendet och domstolen. Genom att kunna gå in i 

varandras uppgifter finns en inbyggd granskning. Enskilda personers misstag kan lätt justeras 

om gränsen i rollerna inte är huggen i sten. 

 

Avslutningsvis vill jag dela ett citat av Ekelöf, vars mening i följande citat jag delar: 

 
Vad jag velat reagera mot är emellertid uppfattningen att de tre processubjekten, domaren, 

åklagaren och försvararen, var och en har en strängt avgränsande roll att spela i processen och att 

det härvidlag bör vara s.a.s vattentäta skott mellan deras verksamhet i rättegången. Om 

beslutanderätten i en fråga tillkommer ett av processubjekten bör enligt min mening de andra på 

något sätt få komma till tals i denna fråga.342 

                                                     
340 SOU 2013:17 s. 219. 
341 Landström (2011), s. 53 beträffande åklagarens dubbla roll när den tilltalade saknar försvarare. 
342 Ekelöf (1982), s. 434. 
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6.5 Avslutande diskussion 

De får utrymme för det i de individuella intervjuerna, och dess anonymitet kan också innebära 

en större frihet i att utveckla sina tankar. Här bör en jämförelse göras med sammanträdena 

som gjordes i målundersökningen som togs fram för 2013:17. Här tycks konsensus råda 

gällande själva definitionen av 35 kap. 6 §. Kanske bör inte frågan huruvida 35 kap. 6 § 

behållas eller ej ens diskuteras om dess definition inte har givits vederbörligt utrymme. Att 

domarna får svara med utgångspunkt från sina egna definitioner har en negativ och en positiv 

effekt. Det negativa är att det försvårar analysen, det positiva är att det tydliggör ett problem. 

 

Det tycks inte finnas några egentliga motsättningar mellan domstolens på eget initiativ 

inhämtade utredning i brottmål och gällande principer. Däremot finns ett annat problem; 

lagstiftaren har lämnat frågan om hur 35 kap. 6 § i den praktiska processen skall användas till 

domarna. Moderna domare tycks generellt trivas bättre i en mer passiv roll. Här skulle man 

kunna tänka sig att en neutral part från domstolens sida garanterar domstolens skyldighet att 

se till att målet är utrett efter vad dess beskaffenhet kräver. 

Precis som utredningsbördan blir högre för grövre brott, gäller det även domstolens 

rättssäkerhetsansvar i förhållande till den tilltalade. Rättssäkerhetskravet ökar ju grövre 

brottslighet det rör sig om. Det är en helt annan sak, socialt, ekonomiskt, professionellt att bli 

dömd för ett grovt brott än för ett lindrigt brott, t.ex. ett trafikbrott. Man skulle kunna tänka 

sig att, utifrån Lindells system med tre brottsnivåer, agera olika i de tre kategorierna. I den 

första, summarisk process, är kraven lågt ställda och denna process sköts av åklagaren enligt 

inkvisitoriska regler. Den tilltalades erkännande har stor betydelse. Den tredje nivån, som bl.a. 

innehåller grova våldsbrott eller svåra brottshärvor, bör utredas utförligt och här skulle man 

kunna tänka sig ett system med en protokollförande notarie som går igenom utredningen och 

presenterar det som är av värde om huvudförhandlingen kantrar. Huruvida en omfattande 

utredning krävs i den andra nivån kan diskuteras. 

 

Därför kan man tänka sig någon form av protokollförande notarie, eller ny tjänst, som i de 

grövre brotten skall ta del av förundersökningsprotokollet så att domstolen kan informeras om 

viktiga omständigheter som inte uppmärksammas av parterna. Ett införande av en sådan tjänst 

förutsätter att innehavaren av tjänsten inte är med och deltar inte i diskussionen om hur domen 

skall bli.343 På det viset slipper man den inkvisitoriska domaren samtidigt som domstolen kan 

uppfylla sitt utredningsansvar. En protokollförande notarie som inhämtar bevisningen är 

också en neutral part som inhämtar bevisning, att jämföra med domstolssakkunnig i 

förhållande till partssakkunnig. Eftersom notarien inte har rösträtt kan det upplevas som mer 

neutralt från den tilltalades sida. Notarien skulle också kunna gå igenom 

förundersökningsprotokollet. 

Det är viktigt att minnas att principer finns för att uppnå vissa ändamål. Principer om 

omedelbarhet, ett ackusatoriskt förfarande och offentlighet ökar rättssäkerheten genom att 

göra processen tillförlitlig, snabb och billig. De brukas för att det kan motiveras ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. För att uppnå dessa ändamål måste vissa avvikelser kunna göras, om 

avvikelsen leder till bättre rättssäkerhet än principerna skulle kunna leda till i orörd form. 

 

  

                                                     
343 Jfr. Åkerlund (2016). 
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