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seende egentligen att jeg inte påpekade den saken. Det anser jag
väl så angeläget för min del.

Det lämnades av landsretssagförer Ehlers en del uppgifter om vad
som händer i Amerika. Jag kan komplettera det med att nämna ett
sådant projekt som redan är i gång och i tillämpning, nämligen att
man i Denver, i Pentagon har lagt upp ett datasystem där man har
information om alla författningar som reglerar det amerikanska för-
svarsväsendet. Dessutom alla rättsliga avgöranden som har träffats
vid tillämpningen av dessa författningar. Det är ett system som
så vitt jag vet är i full verksamhet.

Sedan var det intressant att höra det här med utskrifter av
testamenten och andra sådana uppgifter. Jag tror faktiskt att inom
någon tid så ska det vara möjligt att en datamaskin ska kunna av-
kunna vissa enklare domar.

Sedan så kan jag naturligtvis aldrig underlåta att polemisera mot
Gustaf Petrén, det hör liksom till i alla nordiska sammanhang. Han
säger att jag pläderade för statligt monopol. Jag sa att det var två
alternativ, som inan hade att välja på, ett statligt monopol eller ett
koncessionssystem. Men jag har inte tagit ställning för om man ska ha
ett statligt monopol eller en koncessionslagstiftning. Men något av
det måste man ha. Jag skulle tro att det är de enda två alternativen,
som är realistiska att arbeta efter.

I seksjon 3 behandlet man med justitiekansler OLAVI HONKA
som ordfører emnet

Politirapportens betydning i straffeprosessen

Grunnlaget for forhandlingen var den nedenfor inntatte avhand-
ling av professor PER OLOF BOLD ING:

Polisrapportens betydelse i brottmålsprocessen

På längre sikt är det önskvärt att de nordiska länderna får täm-
ligen likartade processuella system. Det bör skapas bättre möjlig-
heter till kommunikationer över gränserna, bl. a. i frågor som
gäller brottsutredningar och rättegångar i brottmål. En av de
detaljfrågor som kräver särskild uppmärksamhet är den som vi
nu skall debattera: Vilken betydelse bör polisrapporten tillmätas
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i brottmålsprocessen? Denna fråga skall i det följande behandlas
de lege ferenda i form av en översikt över argument och en
presentation av teser som talar för och emot olika slags problem-
lösningar. Argumenten och teserna har i de flesta fall hämtats
från den litteratur som anges i slutet av promemorian. Isländsk
litteratur har icke åberopats — enligt överenskommelse skall
korreferenten, överkriminaldomare Thördur Björnsson, Reykjavik,
beakta denna litteratur i samband med sitt inlägg under jurist-
mötet.

I avsikt att underlätta diskussionen gör jag i det följande en
löpande numrering av de anförda argumenten och teserna. Föl-
jande förkortningar används: fu = förundersökning, hf = huvud-
förhandling, pr = polisrapport, tt = (den) tilltalad (e).

Premisser. Disposition.
1. Polisrapporten kan inte begagnas som processmaterial i sam-

ma mån som allt det material som flyter in under hf. I vissa delar
kan den vara irrelevant. I andra delar kan den ha alltför ringa
bevisvärde, i jämförelse med den mera direkta bevisningen vid hf,
för att förtjäna beaktande. — Å andra sidan vore det orimligt
att acceptera ett totalförbud mot begagnade av pr som bevis-
material. Såväl åklagaren som tt måtte ha möjlighet att med
hjälp av pr bevisa omständigheter som förekommit i samband
med fu och som kan ge vidgade perspektiv på sådant som får
betydelse under hf. — Det här aktuella gränsdragningsproblemet
berörs kortfattat under rubriken A,

2. Bör domstolen — eller någon viss ledamot i domstolen — ha
tillgång till pr före och/eller under hf ? Denna fråga är i hög grad
kontroversiell. Den kan tänkas böra besvaras med kategoriskt ja,
med kategoriskt nej eller på ett mera nyanserat sätt. — Beträf-
fande denna fråga — under rubriken B — görs till en början
åtskillnad mellan å ena sidan (a) argument som talar för att pr
alls inte borde vara tillgänglig för domstolen vare sig före eller
under hf samt å andra sidan (b) argument som talar för att pr
borde åtminstone i viss mån, för vissa speciella ändamål, vara
tillgänglig för domstolen. Därefter (c) ges vissa synpunkter på
den relativa vikten av de under a och b berörda argumenten.
Slutligen (d) berörs vilka praktiska arrangemang som skulle bli
behövliga om man antar att domstolen inte skulle ta del av pr
före hf.
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A. I vilken mån bör åklagaren och den tilltalade
ha möjlighet att begagna polisrapporten som bevismaterial

under huvudförhandlingen f
3. Pr är stundom otillförlitlig i detaljerna och utgör ofta blott

en summarisk redogörelse för vad som förekommit under fu. Det
kan förefalla lämpligare att vid behov höra såsom vittnen de
personer som medverkat under fu och gjort de ifrågavarande
anteckningarna.

4. Ofta är det emellertid uppteckningen i pr som utgör det
bästa bevismaterialet rörande det som förekommit under fu. Detta
talar för att rätten bör ha frihet att från fall till fall bedöma
i vilken mån pr bör godtas som bevismaterial.

5. Ett mera omedelbart bevis (t. ex. en vittnesutsaga) bör kunna
suppleras med ett mera medelbart bevis (t. ex. en anteckning i
pr). Och domstolen bör i vissa fall, exempelvis av processekono-
miska skäl, kunna godta pr som bevismaterial trots att mera
omedelbart bevis — och möjligen säkrare bevis — skulle kunna
vinnas exempelvis genom vittnesförhör.

B. Bör domstolen ha tillgång till polisrapporten?
a. Argument som talar för att polisrapporten

alls inte borde vara tillgänglig för domstolen vare sig före eller
under huvudförhandlingen.

6. Därigenom minskas risken för att domstolen — eller någon
ledamot i denna — har en förutfattad mening vid hf :s början.

7. Denna risk är särskilt beaktansvärd på grund av att pr inte
ger en fullständig och tillförlitlig bild av vad som skett under fu.

8. Det kan effektivt förhindras att pr utnyttjas som underlag
för något i förväg uppgjort utkast till dom.

9. Det förhindras att en dom av misstag blir grundad på mate-
rial som framkommit under fu men som ej blivit ställt under
debatt i hf.

10. Hf blir mer levande — och kan på grund därav ge ett mera
omedelbart och starkt intryck — om det förutsätts att ingen leda-
mot av domstolen har kunskap om vad som förekommit under fu.

11. Åtskillig pappersexercis — kostsam och tidskrävande —
kan undvikas. Jfr p. 20.
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12. Åklagaren får ett nyttigt incitament att göra stämnings-
ansökningen så klar och tydlig som möjlig och att noga över-
väga vilken betydelse som bör tillmätas olika delar av materialet
från fu.

13. Även försvararen tvingas att förbereda sig väl inför hf.
Han måste ha tagit del av pr så noga att han i förväg klart kan
se vilka åtgärder som blir behövliga under hf.

14. Varken åklagaren eller försvararen kan räkna med att
domaren skall upptäcka att hf uppvisar blottor i utredningen,
i jämförelse med vad som förekommit under fu. Därigenom får
rättegången en mera renodlat ackusatorisk prägel. Detta är till
gagn för rättssäkerheten, eftersom ett skärpt ansvar kan antas
medföra förbättrade arbetsprestationer från åklagarnas och för-
svararnas sida.

b. Argument som talar för att polisrapporten
borde åtminstone i viss mån, för vissa speciella ändamål,

vara tillgänglig för domstolen.

15. Genom att pr finns tillgänglig för domstolen minskas risken
för att domen blir grundad på ett skevt underlag. Domaren kan
tänkas observera sådana i pr nämnda fakta som kan ha undgått
åklagaren eller försvararen och som domaren genom materiell
processledning kan införa under hf.

16. Det kan vara nyttigt för dem som svarar för fu att ha
vetskap om att deras arbetsprestationer kan bli bedömda av
domaren. De får därigenom incitament att göra goda arbets-
insatser.

17. Det kan medföra tids- og kostnadsmässiga fördelar att dom-
stolen i förväg har fått kännedom om vissa «miljöfakta», t. ex.
lokala förhållanden på en brottsplats, och att domstolen härvidlag
har mer ingående informationer än vad åklagaren rimligen kan
lämna i stämningsansökningen.

18. Även i övrigt kan det vara till fördel att domaren fått viss
förhandskännedom genom pr. Han kan leda hf bättre och kan
ha fått anledning att sätta sig särskilt väl in i rättsfrågorna.
Jfr ovan p. 6—9.
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19. Genom att domaren tagit del av pr i förväg kan han lättare
företa vissa preliminära åtgärder: utse offentlig försvarare, be-
sluta om personundersökning, utse sakkunnig eller föranstalta
om bevisning eller om komplettering av fu.

20. I åtskilliga fall — särskilt i erkända mål — innebär det
tids- och kostnadsmässiga vinster att domstolen får tillgång till
pr. Åklagaren behöver inte lägga ned så stor möda på stämnings-
ansökningen. Pr — som vid åtalstillfället redan är färdigställd
— kan i viss mån komplettera stämningsansökningen. Jfr ovan
p. 11 och 12.

c. Synpunkter på den relativa vikten av argument
som berörts under a och b,

21. Från rättssäkerhetssynpunkt är argumenten 6—9 mycket
väsentliga. De bör jämföras med motargumentet 15. Tes: Mot-
argumentet är inte övertygande.

22. Argumenten 12—14 bör jämföras med argumentet 16. Tes:
I det långa loppet får vi fram effektivare arbetsinsatser genom
att kräva mer självständiga insatser av åklagaren och försvararen.

23. Om teserna i de båda f öregåande punkterna antas vara håll-
bara, så framstår de övriga berörda argumenten som mindre
väsentliga. Dock kräver p. 19 särskild behandling, eftersom den
aktualiserar behovet av vissa praktiska arrangemang.

d. Vilka praktiska arrangemang blir behövliga om det förutsätts
att domstolen inte skall ta del av polisrapporten

före huvudförhandlingen ?
24. Stämningsansökningarna måste vara så fullständiga — bl. a.

i vad avser den åtalades personalia — att domaren får möjlighet
att bedöma behovet av sådana preliminära åtgärder som nämnts
i p. 19.

25. Möjlighet till muntlig förberedelse — fakultativ, främst av-
sedd för stora och invecklade mål — bör införas.

26. Om domstolen ej tagit del av pr före hf ökar i viss mån
risken för att hf måste uppskjutas på grund av överraskande
omständigheter. Risken synes dock ej så betydande att detta
argument skulle förtjäna att få någon avgörande vikt.
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Referentens huvudtes:

27. Domstolen bör icke få tillgång till polisrapporten före huvud-
förhandlingen. Frågor om polisrapportens begagnande som bevis-
material under huvudförhandlingen bör inte prövas av domstolen
ex officio utan endast efter yrkande av åklagaren eller den till-
talade.
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Debatten ble innledet av professor PER OLOF BOLDING,
Sverige (referent):

Herr Ordförande. Mina damer och herrar.

I mitt referat har jag förutsatt att diskussionen idag väsent-
ligen skall komma att gälla frågor som avser den framtida ge-
staltningen av brottmålsprocessen i våra länder. Mitt referat har
alltså formen av en diskussion de lege ferenda och är uppdelat
på särskilda punkter, vilket jag hoppas skall kunna underlätta
meningsutbytet. I punkten 27 har jag redovisat en huvudtes som
går ut på att domstolen inte bör få tillgång till polisrapporten
före huvudförhandlingen. Jag skall be att få begagna detta in-
ledningsanförande till att ge ytterligare några synpunkter, utöver
dem som är redovisade i promemorian, som kanske kan ha intresse
för frågan huruvida denna huvudtes är hållbar eller inte.

Man kan fråga sig om det går att lösa det aktuella problemet
på samma sätt i de stora och viktiga målen som i de små och
bagatellartade. Det kan hävdas, såsom jag antytt i punkten 20,
att rättskipningen i de små och bagatellartade målen — särskilt
sådana mål där erkännanden förekommit — går betydligt snab-
bare och smidigare om domstolen i dessa mål har fått tillgång
till polisrapporten i förväg. Mot detta kan emellertid sägas att
vi bör inrikta oss på att genomföra sådana förenklingar, när det
gäller polisundersökningen i de bagatellartade målen, att det inte
skall behöva uppstå några stora problem med rapportskrivningen


