
Prosessledelse og partsautonomi i tvistemål -
gruppediskusjon

Rådmannen Thore Brolin: Man kan egentligen fråga sig varför ska man prata om
partsautonomi och processledning i tvistemål. Är egentligen inte allting sagt
under de sista 30, 40 eller 50 åren? Och har vi som sitter här någonting nytt att
bidra med? Är det inte så att yrkesrollerna är ganska låsta? En duktig advokat vill
ha lite materiell processledning, för det gynnar hans klient, medan en domare
kanske tycker att om man ser eller misstänker att det kan bli ett materiellt fel i
domen, så vill man helst inte medverka till det utan man vill ha en längre gående
processledning. Men å andra sidan så kan ju den här processledningen inte lösas
i lagtexten. Lagtexten måste ju bli ganska innehållslös. I praktiken så måste vi
egentligen lösa frågorna från fall till fall. Och för att förstå de här problemen och
för att förstå olika yrkesrollers synpunkter, så behövs ju egentligen en diskus-
sion. Det går inte att lösa på något annat sätt. Egentligen måste det vara en stän-
digt pågående diskussion. Generation för generation måste diskutera igenom de
processproblem som dyker upp under resans gång och det kommer säkert fram
en och annan ny synpunkt under de här diskussionerna. Det finns trots allt goda
skäl att diskutera det här med partsautonomi och processledning i tvistemål. Det
är dessutom ett ganska bra ämne att diskutera. Alla har synpunkter och alla syn-
punkter är viktiga. Det vi har gjort, det är att ta fram ett exempel på typsituatio-
ner. Vi har gjort helt enkelt ett tvistemål, och det har vi naturligtvis gjort utifrån
våra erfarenheter.

Lagmannen Åke Renström: Vi är övertygade om att det finns enighet inom de
nordiska länderna om att rätten måste utöva någon form av materiell processled-
ning för att få en ändamålsenlig och en effektiv process, civilprocess. Vi är också
övertygade om att det råder enighet om att rätten i sitt agerande skall uppträda
opartiskt. Och att i de dispositiva civilmålen skall parterna i princip disponera
processmaterialet. Det här innebär som vi ser det med nödvändighet att det kan
uppstå konflikter - mellan å ena sidan den materiella processledningen och å
andra sidan opartiskheten hos domaren och parternas rätt att själv bestämma över
processmaterialet. Vi är också övertygade om att det finns en bred enighet om att
förlikning i dispositiva mål är en för parterna billig och bra lösning av en kon-
flikt. Däremot finns det säkert många olika uppfattningar om i vad mån och i vil-
ken omfattning rätten skall verka för att parterna förliks.

Det är väl som vi har förstått det på det viset att tvistemålsprocessen i de
nordiska länderna är uppdelade i två faser - en förberedande fas och en vad vi
kallar huvudförhandlingsdel - och det finns lite olika regler i de här avseendena
för dessa olika faser. Jag skall helt kort nämna vad som gäller i Sverige om mate-
riell processledning. Där finns en regel för förberedelsefasen där det sägs bland
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annat att rätten skall genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydlighe-
ter och ofullständigheter i parternas framställningar - en ganska självklar regel
tycker vi. Men sen finns det ytterligare en regel som kanske är den viktigaste i
det här sammanhanget, nämligen att rätten skall under förberedelsen verka för att
tvistefrågorna blir klarlagda, att det blir logik i processen och att parterna anger
allt som de vill åberopa i målet. Sen finns det en regel för huvudförhandlings-
fasen som har lite annan utformning men som i praktiken har samma innehåll,
dvs. behövs det materiell processledning under huvudförhandlingen, så skall det
utövas sådan.

När det gäller förlikning och rättens aktivitet har vi också lagreglering i
Sverige. Det finns först en regel som säger att förberedelsen, har till syfte att klar-
lägga om det finns förutsättningar för en förlikning. När det gäller de dispositiva
tvistemålen finns det en längre gående regel som säger att rätten skall - en obli-
gatorisk regel med andra ord - om det är lämpligt med hänsyn till beskaffenhe-
ten på målet, verka för att parterna förliks.

Jag vet att det i Finland finns en reglering som är likartad den i Sverige sedan
några år tillbaka, både vad det gäller materiell processledning och förliknings-
verksamhet. I Norge har jag förstått att det alldeles i dagarna har tillsatts eller
skall tillsättas en utredning som skall titta på tvistemålsprocessen, och i
«Tvistemålsutvalgets» mandat säger man bl.a. beträffande den materiella pro-
cessledningen i civilmålen, att domaren skall spela en aktiv roll under saksför-
beredelsen och huvudförhandlingen med ett ansvar för sakens fremdrift och upp-
lysning. Det bör i detta sammanhang värderas att lagfästa regler om materiell
processledning, säger man. Sen var jag i Oslo byrett denna veckan och fick då se
något som byretten kallar för «Retningslinjer for behandling av sivile saker» som
är utfärdade av byretten i samråd med Oslo-kretsen av den norska advokatföre-
ningen. Där säger man bland annat att ansvaret för att säkra en aktiv och effek-
tiv saksföreberedelse påvilar den förberedande domaren. Så problematiken finns
uppenbarligen i Norge också. När det gäller förlikning, så är det lite speciellt i
Norge, att det finns ett förlikningsråd som innan det går till domstol skall verka
för förlikning. Här finns också på försök i några domstolar i Norge något som
kallas för «rettsmekling». Det är ett nytt institut för lösning av tvister och som
innebär, om jag har förstått det rätt, att det skall försiggå förlikningsverksamhet
i underrätterna, på ett tidigt stadium av förberedelsen av de civila tvisterna. Så
även förlikningsfrågan är högaktuell i Norge, och vi förutsätter att även Danmark
och Island har en motsvarande problematik, som jag har redogjort för, beträf-
fande de övriga länderna.

Den svenska och finska regleringen innebär att domstolen har en aktiv roll
både vad gäller processledning och vad gäller förlikningsverksamhet. Rätten
skall verka för att parterna anger allt som de vill åberopa och se till att inget onö-
digt dras in i målet. Dette måste innebära att processmaterial genom processled-
ning både kan tillkomma och försvinna i ett dispositivt mål. Och uttrycket att
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«rätten skall verka för att parterna förliks» innebär ju någon form av aktivitet från
rättens sida i vart fall. Sedan kan det råda stor tveksamhet - och det gör det - om
hur aktiv domstolen skall vara. Det här är en ständig källa till debatt. Det finns
säkert olika uppfattningar mellan olika aktörer i rättegången - domare och advo-
kater har olika syn på detta. Även internt domare emellan finns det många upp-
fattningar, och säkerligen advokater emellan också.

Rådmannen Thore Brolin: De frågor som vi ställer i vårt exempel är ju mestadels
utav karaktären: Skall domstolen ingripa? Det kan ju tyckas som en enkel upp-
gift. Man kan ju rösta för det i gruppen om man skall ingripa eller inte ingripa -
ett ja eller nej - men den materiella processledningen har ju en del andra dimen-
sioner också. Till exempel kan man fråga sig när under rättegången bör domsto-
len ingripa? Skall man ingripa redan från början vid ansökan om stämning, efter
en eventuell skriftväxling, sammanträde för förberedelse, och är det för sent att
ingripa under huvudförhandlingen? En annan dimension är: Hur skall domaren
ingripa? Ett direkt ingripande eller ingripande bara om motparten eller motpar-
tens ombud inte ingriper? Ett försiktigt frågande steg för steg kan få parterna att
acceptera ett processuellt ingripande, medan en direkt oväntad och kanske till
och med en brysk fråga får precis motsatt effekt.

Etter innledningene fulgte en gruppediskusjon, med etterfølgende oppsummering
i plenum.


