
LAGRÅDET                

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2022-06-29 

Närvarande: F.d. justitieråden Martin Borgeke och Mari Andersson 

samt justitierådet Petter Asp 

Snabbare lagföring av brott 

Enligt en lagrådsremiss den 9 juni 2022 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande         

över förslag till  

1. lag om ändring i rättegångsbalken,  

2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare,  

3. lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i 

brottmål, m.m.,  

4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),  

5. lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932).  
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden         

Christina Blomberg och Freddy Larsson.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

Om flera åtal handläggs i en rättegång ska åtalen normalt prövas i  

en gemensam dom. Det är emellertid möjligt för rätten att dela upp 

avgörandet på mer än en dom (deldom). Om åtalen avser samma 

tilltalad får dock deldom meddelas endast om det är till fördel för 

målets handläggning och det inte finns särskilda skäl mot det. Detta 

framgår av 30 kap. 4 §.  

Förslaget i remissen innebär att kravet slopas på att det i de angivna 

fallen inte ska finnas särskilda skäl emot att deldom meddelas. 

Innebörden är alltså att deldom ska kunna meddelas mot en tilltalad  

i fler fall än för närvarande och att det avgörande ska vara endast  

om det är till fördel för målets handläggning. Motsvarande ändring 

föreslås i 45 kap. 3 §. Åtal mot en och samma person ska framöver 

kunna handläggas i skilda rättegångar under endast den 

förutsättningen att det är till fördel för målets handläggning.  

Enligt 48 kap. 5 § krävs det för närvarande för att ett straff-

föreläggande ska få utfärdas att det i föreläggandet tas upp alla   

brott av den misstänkte, vilka enligt åklagarens vetskap föreligger    

till bedömning vid den tidpunkt som han eller hon överväger att 

utfärda föreläggandet. Även denna regel, som syftar till samtidig 

handläggning och samtidigt avgörande, föreslås borttagen. 

Rent allmänt kan sägas att det av olika skäl är en fördel om alla de 

åtal som har väckts mot en och samma tilltalad behandlas i en 

rättegång och om en gemensam dom meddelas. Inte minst gäller 

detta för den som är tilltalad. En uppdelning på två eller flera domar 
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av något som kan avgöras genom en och samma dom riskerar att 

leda till mer komplicerade påföljdsförhållanden och ibland också till 

ett strängare samlat resultat. Detta gäller trots att domstolen med 

hjälp av reglerna i 34 kap. brottsbalken har goda möjligheter att vid 

en senare lagföring beakta tidigare utdömda påföljder och se till att 

den tilltalade inte kommer i kläm. Ett undantag från detta sistnämnda 

gäller dock för hänsynstagande till tidigare utfärdade bötesstraff, 

eftersom sådana inte omfattas av regleringen i 34 kap. brottsbalken 

(se 34 kap. 1 §). 

Särskilt beträffande strafföreläggande skulle den föreslagna 

ändringen få betydande konsekvenser eftersom det vid sådana 

förelägganden nästan alltid är fråga om bötesstraff, som alltså inte 

träffas av reglerna i 34 kap. brottsbalken.  

Förslagen i remissen medför att den enskilde riskerar att i många fall 

mötas av en väsentligt strängare straffsanktion än om brotten hade 

bedömts vid ett tillfälle (jfr dock vad som sägs i slutet av detta 

yttrande). Tänk t.ex. på ett fall där det är fråga om fem olika brott 

som vart och ett bör föranleda 80 dagsböter på vardera 1 000 kr.  

Om dessa brott hanteras vart och ett för sig kommer det samlade 

straffet att bli böter på 400 000 kr, medan det vid en samtidig 

bedömning inte skulle vara möjligt att utdöma mer än 200 dagsböter 

(se 25 kap. 6 § andra stycket brottsbalken). Då blir således det 

samlade straffet halverat.  

Av remissen framgår att man har tänkt sig att man vid tillämpning av 

reglerna helt enkelt ska bortse ifrån den beskrivna effekten. Jfr t.ex. 

vad som sägs på s. 84 f.: 

”Ändringen innebär att deldom mot en tilltalad kan meddelas utan att 
behöva beakta om det skulle kunna leda till att den tilltalade skulle 
drabbas av en påtaglig nackdel i påföljdshänseende.” 
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Lagrådet ifrågasätter starkt om man kan förhålla sig på detta sätt, 

dvs. om man kan låta processuella effektivitetsöverväganden leda till 

högst påtagliga skillnader i materiellt hänseende.  

Nu kan det i och för sig, och på goda grunder, hävdas att det –   

även om 34 kap. brottsbalken inte är formellt tillämpligt vid 

bötesbrottslighet – finns anledning att tillämpa grunderna för 

bestämmelserna i det kapitlet när bötesstraff vid olika tillfällen 

utdöms för bötesbrottslighet som hade kunnat bedömas samlat (se 

t.ex. Martin Borgeke och Mikael Forsgren, Att bestämma påföljd för 

brott, 4 uppl. 2021, s. 633 f. samt Frida Göranson, Lexino, 

Brottsbalken En kommentar, Kapitel 25–38, 2018, kommentarerna till 

34 kap. 1 § s. 1524 och 34 kap. 2 § s. 1542). I remissen nämns 

emellertid detta inte med ett ord, utan man synes tvärtom utgå ifrån 

att påföljdsbestämningen sker helt utan hänsynstagande till andra 

bötesdomar.  

Om frågan anses kunna hanteras på det sätt som kommer till uttryck 

i litteraturen bör detta anges i en kommande proposition. En annan 

möjlighet är förstås att ge mer uttryckligt lagstöd för en tillämpning av 

34 kap. brottsbalken även vid bötesbrottslighet. Oavsett vilken väg 

man väljer att gå förutsätter den föreslagna ändringen i 48 kap. 5 § 

att man tydliggör att nyss nämnda normer ska tillämpas också när 

påföljden påförs genom strafföreläggande. 

Om frågan lämnas olöst ser Lagrådet inte någon annan möjlighet än 

att avstyrka remissens förslag i dessa delar. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.   

 

 


