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Undersökningskommissioner och andra
metoder för granskning av händelser som

väckt offentligt intresse

Sektionsmöte

Referatskrivare: Tingsnotarie Christer Filis, Sverige

Debattledaren, höyesterettspraesidenten Nils Pontoppidan, Danmark, häl-
sade alla mötesdeltagare välkomna och redogjorde för sektionsmötets inne-
håll. Han anförde bl a att det inte torde vara helt oriktigt att säga att dagens
ämne i stor utsträckning handlar om parlamentets kontroll av regeringen
och myndigheter och att det härvid råder skillnader på de undersöknings-
och kontrollmetoder som valts i de tre skandinaviska länderna. Han pekade
bl a på att Danmark under senare år kommit att få ett mycket utbrett använ-
dande av undersökningskommissioner. Efter inledningsanförandet överläm-
nades ordet till referenten.

Referenten, Advokat Per Magid, Danmark: Danmark har under senare år
upplevt en rad så kallade affärer som blivit föremål för extraordinära un-
dersökningar och väckt offentlig uppmärksamhet Undersökningarna har haft
politiska verkningar och rest krav på det judiciella systemet. Man kan no-
tera att det har varit undersökningarna som sådana som tilldragit sig den
främsta uppmärksamheten och inte så mycket resultaten av dessa. När affä-
rerna slutligen har fått sina avgöranden, har oftast den offentliga uppmärk-
samheten varit riktad mot något annat. Behandlingen av dessa affärer ledde
till att regeringen i samråd med folketinget, under 1994, tillsatte en utred-
ning, som bl a skulle utreda den framtida användningen av undersöknings-
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rätter och eventuellt komma med förslag till ändrade regler. Utredningen
avgav i juni 1996 ett betänkande som bl a innehåller ett utkast till lag om
undersökningskommissioner.

Jag vill här ta upp fyra viktiga frågor som underlag för den fortsatta
diskussionen;

1. När skall extraordinära undersökningsorgan användas?
2. Vilka uppgifter skall åläggas organet?
3. Vem eller vilka skall utföra arbetet?
4. På vilket sätt skall arbete utföras?

Svaret på den första frågan är enkelt - Så lite som möjligt, och i vart fall
endast i de fall då de ordinarie undersökningsorganen kommer till korta.
Alexander Kielland-olyckan, mordet på Olof Palme och Tamil-affären kan
nämnas som exempel på fall som nödvändiggjort särskilda undersöknings-
förfaranden. Även om man anser att extraordinära undersökningar, på grund
av de mänskliga och ekonomiska omkostnaderna, bara bör kunna komma
ifråga i ganska speciella fall, kan man inte bortse från att extraordinära
undersökningsorgan har möjligheter som ordinarie organ saknar. Vilka är
då dessa?. För det första, möjligheten att granska dokument i det allmännas
besittning. För det andra, möjligheten att företa omfattande och grundliga
förhör av personer i offentlig tjänst som, oaktat att de har tystnadsplikt,
måste yttra sig inför det extraordinära undersökningsorganet. Dessa möj-
ligheter är de väsentligaste.

Beträffande fråga två, kan följande sägas. Det är oftast lättast att av-
gränsa ett organs verksamhetsområde genom att ange vad organet inte kan
eller inte ska göra Undersökningsorgan måste nödvändigtvis arbeta inkvi-
sitoriskt. Om undersökningsledaren har resurserna och ansvaret för att un-
dersökningen genomförs, är det inte möjligt att ge dem som är föremål för
undersökningen fulla partsrättigheter. Här är således inte fråga om den ba-
lans som vi känner från domstolsverksamheten med en åklagare och en
tilltalad som parter/motparter och en neutral domare. Denna avgörande skill-
nad gör det nödvändigt att undersökningsorganet inte får sådana uppgifter
att organets avgörande kan jämställas med en domstols dom. Det skulle
inte bara vara skadligt för de som är föremål för undersökningen utan också
för organet som sådant och de personer utför arbetet. Dessa skulle kunna
hamna i dålig dager om de ålades att utföra uppgifter som går längre än de
processuella garantierna kan rättfärdiga.

Den väsentligaste uppgiften för ett extraordinärt undersökningsorgan bör
vara att samla in upplysningar och ge en samlad redogörelse för en saks



Undersökningskommissioner och andra metoder... 415

händelseförlopp. Häri ligger en efterforsknings- och en bevisvärderings-
uppgift. Möjligheten att samla in skriftligt bevismaterial och den långtgå-
ende möjligheten att förhöra personer, gör ett sådant organ väl ägnat att
lösa sådana uppgifter.

Skall organet yttra sig om subjektiva förhållanden hos de som omfattas
av undersökningen och, om det föreligger regelbrott, skall organet fast-
ställa huruvida regelbrottet skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet?
Beträffande detta spörsmål är praxis skiftande. Jag har förstått att man i
Norge har som utgångspunkt att granskningskommissioner inte skall ta ställ-
ning till frågor om uppsåt och oaktsamhet, utan endast om det skett ett
objektivt regelbrott. Utgångspunkten i Danmark har varit en annan.
Kommissoriet för undersökningsorgan har typiskt varit om det har begåtts
"fel eller försummelser, som kan ge anledning till utkrävande av rättsligt
ansvar". I denna formulering finns två element. För det första, den rättsliga
värderingen av huruvida en handling eller en Underlätelse kan kvalificeras
som fel eller försummelse. Häri ingår såväl en objektiv som en subjektiv
värdering och för det andra, huruvida det klandervärda handlingarna är så
allvarliga att rättsligt ansvar skall utkrävas. Den norska utgångspunkten är
här att föredra. Den inkvisitoriska processformen, frånvaron av åtal/gärnings-
beskrivning och den bristande partsrepresentationen är sådana grund-
läggande brister vid en undersökningsprocess, som bör innebära återhåll-
samhet ifråga om de uppgifter som åläggs organet. Klarläggande av fakta
bör vara det centrala. Värdering av normstridighet och subjektiva förhål-
landen bör komma först i andra och tredje hand. Huruvida en rättsprocess
bör följa på undersökningen bör således inte ingå i kommissoriet.

När det gäller den tredje frågan kan följande anföras. Bland oss här idag
torde det knappast råda någon oenighet om att jurister är den yrkeskategori
som är bäst ägnad att leda undersökningsarbetet. Detta innebär emellertid
inte att inte andra yrkesgrupper bör vara representerade. Mer omtvistat är
frågan om domare bör agera som undersökningsledare. För att så bör vara
fallet talar två saker. Valet av en domare som undersökningsledare innebär
en viss säkerhet för kvaliteten i arbetet och att kravet på oavhängighet kan
uppfyllas. Används andra yrkesgrupper kan det vara svårare att på förhand
försäkra sig om kvalitet och oavhängighet. Mot att använda domare talar
främst att undersökningsarbete är artfrämmande från domarens ordinarie
verksamhet. Undersökningsverksamhet utövas ju normalt av polis- och
åklagarmyndigheter. Tillsättandet av extraordinära undersökningar sker ofta
i politiskt känsliga saker. Initiativtagarens önskan att utröna händelseför-
lopp och dess rättsliga konsekvenser är måhända mindre trängande än hans
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önskan att tillfoga en politisk motpart nederlag. I sådana fall kan en indrag-
ning av domstolar i undersökningsarbetet riskera en försvagning av tilliten
till domare. Hänsynen till de personer som är föremål för undersökningen
talar också mot att använda domare som undersökare. Erfarenheter från
Danmark visar att det är mycket svårt att undgå att omvärlden uppfattar en
redogörelse från en domarundersökning som en dom. Detta gäller oavsett
hur många förbehåll som tagits in i redogörelsens inledning. Hänsynen till
såväl domstolarna som undersökta personer talar således för att man så vitt
är möjligt avstår från att använda domare till extraordinära undersöknings-
uppgifter.

Jag kommer nu till den fjärde frågan. Jag kan lugna er med att jag inte
tänker gå igenom de detaljerade procedurregler som gäller eller som bör
gälla för extraordinära undersökningsorgan. Jag vill dock kommentera två
förhållanden, ett generellt och ett specifikt. Ser man på procedurreglerna
för undersökningsrätter är det viktigt att ha för ögonen att undersökningen
är en process som väsentligt skiljer sig från den som används när en dom-
stol skall avgöra ett brott- eller tvistemål. Då är fakta i viss omfattning på
förhand klarlagda och saken klar innan den framläggs för rätten. Annor-
lunda förhåller det sig med undersökningen. Här finns som utgångspunkt
inget känt faktum. Denna centrala skillnad gör att de procedurregeler som
gäller för domstolar inte helt lätt kan överföras till undersökningsrätter. Det
är t ex inte möjligt att på förhand konkretisera anklagelser mot enskilda
personer och ge dessa partsställning. Denna grundläggande skillnad har
också betydelse för den specifika procedurfrågan som jag avslutningsvis
vill ta upp; frågan om undersökningar skall ske inför öppna eller stängda
dörrar.

I Norge arbetar granskningskommissioner normalt inför stängda dörrar. I
Danmark har öppna dörrar varit huvudregeln. Medierna, som närmast be-
traktar stängda dörrar som en kränkning av de mänskliga fri- och rättighe-
terna, förespråkar självklart att undersökningar skall ske inför öppna dörrar.

Två saker talar dock med styrka för att följa norsk praxis, nämligen un-
dersökningens effektivitet och hänsynen till dem som är föremål för under-
sökningen. Undersökningsorgan bedriver efterforskning. Ingen skulle väl
drömma om att kräva att polisens efterforskning skall ske i full offentlighet.
Detta skulle med säkerhet minska möjligheterna att klarlägga fakta. Härtill
kommer mycket tungt vägande hänsyn till de misstänkta. Vad skulle vi säga
om media hade möjlighet att närvara vid polisens förhör av misstänkta/
anklagade, under omständigheter där den anklagade inte hade möjlighet att
försvara sig? Detta vore tämligen oerhört. Hänsynen till allmänhetens krav
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på orientering kan tillvaratas füllt ut genom den redogörelse som lämnas
när undersökningen avslutas. Med detta tackar jag församlingen för upp-
märksamheten.

Korreferenten, höyesterettsdommer Ketil Lund, Norge: Kära nordiska kol-
leger. Det är i och för sig inte så väldigt många anmärkningar som Per
Magids utmärkta föredrag frammanar. Jag skall uppehålla mig kring de fyra
teman som Per Magid tog upp och är väl lite reserverad på ett par punkter,
men inte så många.

När det gäller frågan när extraordinära undersökningsorgan skall använ-
das, är jag enig med Per Magid om att granskning i ad hoc-etablerade organ
uteslutande kan vara ett supplement till de institutioner som normalt har
som uppgift att granska olika förhållanden och händelser i samhället, ex-
empelvis polis- och åklagarmyndigheter, rättsorgan och ombudsmannord-
ningar. Det är uppenbart att granskning endast bör användas i de förhopp-
ningsvis, och praktiskt sett, ganska fåtaliga tillfällen då de ordinarie orga-
nen inte kan klara sina uppgifter eller då de visserligen kan klara uppgifterna
men inte kan antas åtnjuta den tillit hos allmänheten eller i den politiska
miljön, som är en grundläggande förutsättning för lösandet av under-
sökningsuppgiften.

En central fråga vid tillsättandet av ett extraordinärt undersökningsorgan
är frågan om vad föremålet för granskningen bör vara, d v s vad skall
granskningsrapporten eventuellt användas till. Här är det väl fråga om två
olika huvudföremål. Det ena, som Per Magid varit inne på och som är för-
härskande i Danmark, är utredandet av ett händelseförlopp och ett orsaks-
samband, syftande till att konstatera ett personligt ansvar för enskilda per-
soner eller ligga till grund för en kommande rättsprocess. Den andra typen
av granskning, som synes vara av mer diffus karaktär, tar sikte på att klar-
lägga ett sakförhållande eller en verksamhet, eventuellt med ett allmänt
syfte att vinna insikt i processer eller med sikte på att företa sytemförbätt-
ringar. I vart fall i Norge har det varit relativt oklart vad själva gransk-
ningen skall leda fram till efter det att rapporten har avgivits. I motsats till
i Danmark har granskningen i Norge inte syftat till att konstatera ett ansvar
för enskilda personer, även om det i och för sig inte har kunnat uteslutas att
ett sådant ansvar kunnat bli följden. Detta har såvitt jag förstår en ganska
avgörande betydelse för de erfarenheter som har gjorts i de olika länderna.
De danska erfarenheterna och de problem som Per Magid pekat på har inte
i samma utsträckning aktualiserats i Norge. Problemen i Danmark hänger
mycket samman med det faktum att domare används som ensamgranskare.
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Det är också på denna punkt en väldig skillnad mot i Norge, där domare
som ensamgranskare inte förekommer.

I Norge är granskningskommissioner sammansatta av flera olika yrkes-
kategorier. Såväl jurister som andra specialister finns representerade. Det
är självklart att detta är av betydelse i de fall granskningen avser förhållan-
den som kräver fackkunskap. Sammansättningen har emellertid även en
annan betydelse. Jurister, som är tränade i individuellt och personligt ansvar-
stänkande i åtskilligt högre grad än fackmän som normalt försöker finna
"systemfel", exempelvis ingenjörer och ekonomer, har lättare att lägga an-
svaret på en enskild person.

Den norske statsvetaren Harald Kot har i en avhandling som kom ut un-
der 1994 bl a pekat på att skillnaden i yrkesbakgrund kan brytas ned just i
antingen "systemfel" eller "personfel". Juristdominerade gransknings-
kommissioner, som finns i bl a USA och Norge, har en klar tendens att
placera orsakerna hos enskilda personer. Omvänt har varit fallet då kom-
missioner varit dominerade av personer med ett samhälls- eller system-
orienterat tankesätt. Han har också pekat på att det i blandade gransknings-
kommissioner finns ett större inslag av balanserade slutsatser.

Min uppfattning är att granskningskommissioner bör vara sammansatta
av olika yrkesgrupper, dock inte alltför många. Per Magid är övertygad om
att domare inte bör ingå i granskningskommissioner för att processen är
inkvisitorisk och för att granskningsresultatet inte bärs upp av ett tillräck-
ligt solitt underlag. Jag antar återigen att hans syn har att göra med att man
i Danmark haft ensamdomare som undersökare. Per Magid anser vidare att
domare inte bör ingå i en granskningskommission med hänsyn till att en
domares medverkan bidrar till att granskningsresultatet framstår som en
dom över enskilda personer. Jag är så tillvida helt enig med Per Magid om
att man så långt som möjligt försöker undvika att granskningsresultatet fram-
står som en dom. Jag är helt övertygad om att jurister inte bör vara ensam-
domare, inte bara på grund av att jurister i så hög grad är inriktade på att
konstatera personligt ansvar, utan även för att jurister inte är bra efterforskare.
Jurister är bra intresseavvägare.

Mindre vikt bör läggas vid det förhållandet att domare som granskare
kan göra fel och att detta kan reducera tilliten till domstolarna. Domare gör
ju fel, med undantag av höyesterettsdomare naturligtvis . Vad gör det
om vanföreställningar om att höyesterettsdomare är ofelbara når fram till
allmänheten? Det är dock uppenbart att domare bör vara försiktiga med att
låta sig användas som redskap i en politisk kamp. Det har ju varit närmast
en generell utgångspunkt i Danmark att undersökningsrätter brukas i en
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politisk kamp, något som är helt främmande i Norge. Den kommission som
jag ledde i två år tillsattes dock i ett mycket svårt politiskt läge. Det var
uppenbart då den tillsattes att om resultatet blev på ett sätt, detta skulle
medföra betydande politiska konsekvenser och om resultatet blev det mot-
satta, skulle avspänning bli följden. Om jag hade varit klokare den gången,
hade jag nog inte tagit på mig uppgiften. Nu gick det hela väl men hade
granskningen fått en annan utgång, hade jag blivit mycket bekymrad.

Per Magids syn på domardeltagande hänger samman med frågan om vad
undersökningskommissioner bör befatta sig med. Här menar Per Magid att
undersökningen skall syfta till att konstatera faktiska förhållanden. Jag är
tveksam till om detta är praktiskt möjligt, oavsett om det gäller gransk-
ningen av en olycka eller något annat. Det är näraliggande att knyta grun-
den till frågan om fel, brott mot instruktioner, kompetensregler etc. Jag är
dock enig med Per Magid om att enskildas eventuella ansvar inte bör fast-
ställas. I och för sig är det inte fel att försöka utröna vad personer har haft
kännedom om och detta är ju bestämmande för frågan om oaktsamhet före-
legat. Ibland följer dessutom utan vidare att någon har uppträtt uppsåtligt
om han har haft kunskap om ett eller annat. Som sagt var är det inte så lätt
att dra gränserna här.

I övrigt är jag enig med Per Magid om att granskningskommissioner inte
bör acceptera begränsningar i förhållande till den politiska instansen, i fall
där den politiska instansen kan vara inblandad. Granskningskommissioner
bör således vägra att åta sig uppdrag som innefattar en begränsning av un-
dersökningens omfattning gentemot den politiska instansen.

Beträffande rättssäkerheten finns ett grundläggande dilemma; hänsynen
till granskningens effektivitet i förhållande till rättssäkerhetsmässiga aspek-
ter för de som är föremål för undersökningen. Här går Per Magid mycket
långt när han betonar rättssäkerhetsaspekterna, möjligen beroende på att han
mycket klart har avgränsat det sakförhållande som skall ligga till grund för en
bedömning rörande personligt ansvar. Jag delar i allt väsentligt Per Magids
uppfattning även om jag anser att det är att gå alltför långt att ge envar som
avger förklaring inför en granskningskommission rätt till advokat, om det
inte på förhand med säkerhet kan uteslutas att undersökningen kan fa nega-
tiva verkningar. Per Magid går vidare in för att alla granskade på förhand
skall fa del av alla dokument som skall användas vid granskningen. Detta
torde enligt min mening göra det svårt att efterforska med tillräcklig effekti-
vitet. Något mer reserverad synes Per Magid ställa sig till frågan om rätten att
fa närvara vid förhör av andra. Han skiljer här mellan en inledande del av
efterforskningen och en senare del som innefattar protokollerade vittnesför-
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hör. I den senare delen bör alla som är utsatta för risken att åläggas rättsligt
ansvar fa närvara. Jag är vidare enig med Per Magid om att som utgångspunkt
bör gälla att förklaringar avges inför stängda dörrar.

Något som inte tagits upp är frågan om kontradiktion; partsrättigheter
för de som tagit upp den aktuella frågan, exempelvis författare journalister
eller "offren" för den verksamhet som granskas. Om dessa grupper gavs
partsrättigheter, skulle en viss kontradiktion uppnås vid granskningsförhören.
Ett problem är hur en omfattande partsrepresentation av den typ Per Magid
förespråkar inte skall fa till följd att hela eller delar av granskningsmaterialet
läcker ut till media med de uppenbart negativa effekter detta har för själva
granskningen. Jag anser sammanfattningsvis att omfattande partsrättigheter
helt klart hindrar genomförandet av en effektiv granskning. Jag har svårt att
ta ställning till huruvida bindande regler för granskningskommissioners
verksamhet skall fastläggas.

Advokat Henrik Viltoft, Danmark: Jag har vid flera tillfällen deltagit i så-
dana extraordinära undersökningar som diskuteras här, bl a i undersökningen
av Tamil-affaren. En fråga som inte tagits upp i sammanhanget men som ur
rättssociologisk synvinkel kan vara intressant, är frågan om varför vi under
de senaste 10-15 åren har haft en sån markant ökad användning av extraor-
dinära undersökningar, en utveckling som enligt min mening lär fortsätta.
Varför har de nordiska demokratierna, kanske de främsta i världen, detta
enorma behov av extraordinära undersökningar? Kanske beror det på den
hela tiden ökande lagkomplexiteten och våra alltmer svåröverskådliga rätts-
system. En viktig fråga som såväl referenten som korreferenten diskuterat
är om det är riktigt att inrikta undersökningarna mot enskilda personer och
frågan om deras ansvar för fel eller försummelse eller om undersökningen
endast skall syfta till klarläggande av fakta. Jag tror för egen del att det är
mycket svårt att undvika personfixeringen vid dessa typer av undersök-
ningar. Man kan givetvis ha som utgångspunkt att granskningen inte skall
inriktas mot enskilda personer och deras eventuella ansvar. Jag anser dock
att det i realiteten är riktigast att vara ärlig och göra som man gör i Dan-
mark, d v s låta undersökningen även omfatta subjektiva förhållanden. Hu-
vudproblemet, som jag ser det och som Per Magid pekat på, är att det i
kommissoriet för dessa undersökningar inte finns någon anklagelse eller
gärningsbeskrivning att utgå ifrån. Jag har inte sett någon lösning på detta
problem.

Lagdommer Brynjar Östgård, Norge: Jag skall tala om bruket av domare
vid extraordinära undersökningar. Först vill jag kort säga att en gransknings-



Undersökningskommissioner och andra metoder... 421

rapport kan utgöra underlaget för och vara ett tungt vägande dokument i en
efterföljande process mot enskilda personer om straff- och ersättningsans-
var.

När det gäller bruket av domare vill jag peka på följande. Den principi-
ella utgångspunkten bör vara att domstolar utgör den tredje statsmakten i
samhället. I de fall där den första eller andra statsmakten påfordrar att en
granskning utförs, får dessa själva svara för denna och, så att säga, anlita
eget folk för ändamålet. Av hänsyn till den tredje statsmaktens integritet
bör domare betacka sig för att åta sig granskningsuppdrag. Domare bör inte
heller tillfrågas.

Professor Jakob W.F. Sundberg, Sverige: Den drivande kraften som gjort
tillsättandet av undersökningskommissioner motiverade har varit att media
hittat på någonting. Det är ju inte alldeles okänt att media försöker öka sina
upplagor genom häftiga påståenden som man tror skall vinna gehör. I bot-
ten finns alltså ett mediaproblem och den stora förtjänsten med under-
sökningskommissioner är väl att man tröttar ut media, vilkas "attention span"
är mycket begränsat.

På vissa områden som direkt rör allmänheten, t ex när de offentliga
kommunikationsmedlen är ifråga, har man sedan länge i lagstiftningen för-
utbestämt att inträffade olyckor - allt från stora katastrofer av typen Estonias
förlisning till "near misses" - skall föranleda utredning rörande om vad som
hänt och hur det skall undvikas i framtiden. Här finns till och med en insti-
tutionalisering på nordisk nivå. Det är främst på tekniskt avancerade områ-
den som institutionaliseringen ägt rum. Det område som jag själv varit mest
förtrogen med är flygets haveriutredningar och reglerna för tillsättande av
haverikommission och för dess arbete.

Det heterogena i intressebilden bakom den utlösande händelsen speglas
i den rika floran av olika konstruktioner av utredningsförfarandet. Ibland
bygger förfarandet helt på polisutredningen. Ibland har det fått en exklusivt
reformativ inriktning, ända därhän att rapporten inte ens får åberopas inför
domstol i en senare rättegång. Ibland är förfarandet helt förlagt till domstol
och ibland ser man förfarandet som inte annat än ett rent myndighetsär-
ende. En centralpunkt i allt detta har varit frågan om det utredande organets
ojävighet. Detta har varit ett plågoris inom haveriutredningarna, eftersom
den statliga myndighet som tillsatte utredningen av t ex en flygolycka, också
var den som var ansvarig för andra verksamheter vars dåliga rutiner eller
bristfälliga konstruktioner kunde ha bidragit till olyckan. För att få ojävig-
het måste det utredande organet ha en så eleverad ställning eller vara rekry-
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terat av så höga myndighetspersoner att någon misstanke om egenintresse
inte kan uppkomma.

Politiinspektor Per Gammelgård, Norge: Jag har med stort intresse tagit
del av advokat Per Magids skriftliga inlägg i debatten och vad han anfört
här idag och jag instämmer i stort sett i alla de slutsatser som han har dragit.
När det gäller frågan om inkvisitorisk eller kontradiktorisk processform
skall användas vid offentliga granskningar, är jag övertygad om att den
kontradiktoriska är att föredra. Detta gäller inte minst när det utredande
organet avger ett utlåtande som kan jämställas med en dom. Det organ som
skall granska påstådda olagligheter bör använda metoder som säkrar vissa
grundläggande rättigheter. Jag inser dock de svårigheter som Ketil Lund
pekat på, bl a försämrad effektivitet, då en kontradiktorisk processform
används. Representanter för den granskade verksamheten bör ges mer än
en fragmentarisk uppfattning av vad som är föremålet för granskningen.
Som ett minimun bör dessa i slutfasen av granskningen få kännedom om de
fakta och uppfattningar som det utredande organet avser att lägga fram.
Härigenom ges möjlighet att rätta till eventuella fel och brister.

F d president i HD Curt Olsson, Finland: Mitt bidrag till denna debatt är av
deskriptiv karaktär. Ytterst fa i Finland idag känner till att vi har haft en un-
dersökningskommission av just den typ som diskuteras. Kommissionen till-
sattes för så länge sedan som 1952 och avslutade sin verksamhet i juni 1954.
Den avgav sex stycken betänkanden under denna tid. Under den här tiden
befann sig Finland, liksom många andra länder efter andra världskriget, i en
svår situation. En importlicens, som förutsatte att man hade laglig valuta, var
bokstavligen talat guld värd. Beviljandet av dylika licenser handhades av en
särskild nämnd - licensnämnden - och det är kanske inte förvånande, för att
inte säga förståeligt, att diverse rykten om dess verksamhet snart började
sprida sig. Slutligen publicerades uppgifter om att om man betalade 10 pro-
cent fick man en licens, något som givetvis var allvarligt. Alla politiska par-
tier var illa berörda, då de i viss mån kände sig utpekade. Till sist beslöt
regeringen i all hast att en undersökningskommitté skulle tillsättas. Kommit-
tén bestod av representanter från de högsta domstolarna, andra jurister, en
person från polisväsendet och en icke jurist. Man kom också på att jag, en
alldeles färsk professor, skulle vara med och jag hade vid denna tid inte för-
stånd nog att säga nej.

Arbetet i kommittén var mycket intensivt. De första betänkandet påpe-
kade brister i systemet och ledde till ny lagstiftning. De senare betänkan-
dena tog sikte på bl a ett antal enskilda fall. Betänkandena innehöll beskriv-
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ningar av händelseförlopp, i vissa fall sändes saken vidare till polisen för
undersökning. Det fanns emellertid också fall där kommittén, ibland med
namns nämnande, uttalade att åtal skulle väckas mot de ansvariga. Arbetet
bedrevs inför lyckta dörrar medan kommittébetänkandena var offentliga.

Tillsättandet av kommittén var en helt politisk åtgärd, för att inte säga
politisk manöver. Som sådan hade den avsedd effekt. Tillsättandet av kom-
mittén hade dock en rent saklig grund, nämligen att åklagarväsendet vid
denna tid var mycket bristfälligt och behövde förstärkning.

Bland allmänhetens reaktioner på kommitténs arbete fanns bl a de som
var ytterst besvikna på att inte tillräckligt många skurkar hade infångats.
När vi skrev att missförhållandena inte hade varit av den omfattningen som
man allmänt hade påstått, väckte detta ont blod på sina håll. Någon offent-
lig kritik framkom dock aldrig mot själva tillsättandet av kommittén. Inte
heller kritiserades det starka domarinslaget. Jag vill dock för min del idag
säga att jag inte - för Finlands del - rekommenderar domarinslag i den typen
av kommittéer. Det vi gjorde kunde ju likväl ha gjorts av en vanlig kom-
mitté, typ lagstiftningskommitté och den undersökande sidan kunde ha skötts
av en förstärkt åklagarmyndighet. Jag är särskilt skeptisk till att medlem-
mar av de högsta domstolarna skall ingå i sådana undersökningar, med hän-
syn till att uttalanden av sådana personer kan få alltför stor genomslag-
skraft. Media och allmänhet kan bibringas uppfattningen att saken redan är
avgjord när ledamöter från de högsta domstolarna redan har sagt sitt.

Kanslichef Klaus Helminen, Finland: Jag har en gång varit ordförande i en
undersökningskommission i Finland som undersökte ett kapardrama. Kapar-
dramat undersöktes inledningsvis på vanlig väg av polis och åklagare men
när misstankar om att arbetet inte bedrevs sakligt yppades, tillsattes en un-
dersökningskommission. I kommissoriet ingick bl a annat uppgiften att ut-
värdera det hittillsvarande undersökningsarbetet. Kommissionen beslöt att
tillämpa en ännu inte ikraftträdd förundersökningslag. Kommissionen höll
möten varje vecka men förhören sköttes i stort av polisen.

Min bestämda uppfattning är att det är näst intill omöjligt att utesluta
offentlighet i dessa frågor. Man kan nog inte helt och hållet arbeta inför
lyckta dörrar. Man måste fortlöpande hålla presskonferenser och berätta
hur arbetet fortskrider. Jag anser vidare att domare inte bör ingå i under-
sökningskommissioner. Undersökningarna i de finska kommissionerna har
gått ut på att påvisa vad som här har kallats systemfel. Om kommissionen i
sitt arbete skulle glida över på en utredning om personligt ansvar, borde
undersökningen överflyttas till polisen.
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Advokat Ellen Mo, Norge: För tre år sedan var jag lagdommer och blev
utsedd att leda en granskningskommission som tillsattes för att utreda vad
som egentligen skedde då det stora norska försäkringsbolaget UNI Store-
brand försökte att köpa upp det svenska försäkringsbolaget Skandia.

Fördelen med granskningskommissioner är att dessa ger möjlighet till en
tvärfacklig belysning av ett händelseförlopp. Det finns emellertid en hel
del nackdelar. För min egen del är jag inte förtjust i granskningskommissioner
som ett sätt att lösa detta på. Det är intressant varför de finns. Jag anser att
de är tecken på samhällets nya ritualer. De synes utgöra ett slags renings-
ritual som gör att samhället efter stora olyckor eller skandaler, på ett eller
annat mentalhygieniskt sätt kan rena sig. Om granskningskommissioner ända
skall användas, skall de ägna sig åt att klarlägga fakta och uttala sig om
regelbrott har begåtts, men inte uttala sig om rättsföljden. Vad som har
förbigåtts i debatten är att kommissionen i många fall också måste upp-
ställa regler, eftersom reglerna ju inte alltid är givna. Detta arbete talar
enligt min mening för att inte bara jurister, utan även domare bör ingå i
kommissionen. Vidare är viktigt att det klart fastslås vilka procedurregler
som skall gälla vid undersökningen. Detta är inte minst viktigt med tanke
på rättssäkerheten för de granskade och för acceptansen av den rapport som
kommissionen slutligen skall avge. Min slutliga uppfattning blir således att
så länge det inte finns klara regler för hur granskningarbetet skall ske, skall
sådana kommissioner inte användas.

Rikspolischef Sten Heckscher, Sverige: Det har efterfrågats att någon skulle
berätta om det svenska konstitutionsutskottet m m. Detta bedriver en i
huvudsak politisk kontroll av statsråd, låt vara att utskottet även kan be-
sluta att visst statsråd skall åtalas för brott. Det svenska konstitutionsut-
skottet fick en "revival" mot slutet av 80-talet och blev en av de ledande
underhållningsinstitutionerna i det här landet. Vad som då var ett problem
var att hålla sig inom gränserna för vad som skulle granskas. Det finns i
övrigt ett myller av olika aktörer i det svenska systemet. Ombudsmännen
har bl a nämnts. Vidare har vi justitiekanslern JK - regeringens kronjurist -
som ofta får individuella uppdrag. JK skulle kunna kallas för ett ordinärt
extraordinärt undersökningsorgan. Vi får inte heller glömma statens revi-
sion som t ex kan komma åt ekonomiska felaktigheter i förvaltningen. Vi-
dare har vi haft ett antal kommissioner som har granskat händelser som
väckt allmänt intresse, bl a flera kommissioner som granskat utredningen
av mordet på Olof Palme.

Flera har påpekat att det vid tillsättandet av extraordinära undersöknings-



kommissioner är angeläget med förfaranderegler. Det är väl i och för sig
riktigt men man bör komma ihåg att det i dessa fall handlar om extraordi-
nära händelser som gör att det kan vara svårt att tillämpa generella regler.

Deparetementschef Michael Lunn, Danmark: Jag vill först tacka referenten
och korreferenten för de intressanta inläggen i diskussionen. Jag har under
senare år vid flera tillfallen varit med om att utforma kommissorierna för
en stor del av de undersökningar som gjorts i Danmark.

Enligt min mening skall man ha öppna och flexibla regler som går att
anpassa efter det sakförhållande som skall granskas. I Danmark har extra-
ordinära undersökningar blivit alltmer ordinära. Det som talar för att man
skall använda domare i undersökningen är kraven på kvalitet, oavhängighet
och habilitet. Domare kan lättare än andra yrkesgrupper se till att dessa
krav tillgodoses. Vad gäller frågan om vad undersökningen skall omfatta,
anser jag att man inte skall gå in på eventuella sanktioner. Jag tror dock att
om man begränsar undersökningen till klarläggande av fakta och inte avger
några värderingar, kommer slutrapporten att utgöra ett dåligt beslutsunder-
lag, vilket inte kommer att gagna de personer som varit föremål för under-
sökningen. Med hänsyn härtill anser jag inte att det är fel att avge balanse-
rade rättsliga värderingar.

Referenten, Advokat Per Magid, Danmark: Ketil Lund nämnde att jag gav
uttryck för en skepsis mot domare. Så är inte fallet. Jag är visserligen skep-
tisk mot att använda domstolar och domare i sådana undersökningar som vi
har diskuterat. Detta beror dock inte på att domare är sämre undersökare än
andra. En tillbakahållenhet är dock motiverad av hänsyn till samhället i
dess helhet. Jag tror att en domare i och för sig i större utsträckning än
många andra har samhällets tillit och därför är väl lämpad att delta i under-
sökningar, men det är viktigt när man har ett samhälle som är i svårigheter,
att det finns ett sista ställe som man kan vända sig till för att få rätt. I vårt
samhälle utgörs detta ställe av domstolarna. Jag vill slutligen understryka
att jag är helt enig med Ketil Lund om att klarläggande av fakta i sig självt
inte har någon mening om fakta inte relateras till gällande normer.

Korreferenten, Hoyesterettsdommer Kertil Lunn, Norge: I Norge har det ofta
varit så att granskningskommissioner har letts av höyesterettsdomare. Curt
Olsson ansåg att i vart fall höyesterettsdomare inte bör leda gransknings-
kommissioner. Jag delar den uppfattningen, men inte på grund av att tilliten
till domare kan komma att ifrågasättas. Jag menar att höyesterettsdomare
också gör fel hela tiden även om befolkningen inte helt införstådd med
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detta. Höyesterettsdomare kan däremot komma i åtnjutande av en alltför
stor tillit, vilket kan påverka underordnade domare som i en rättegång har
att befatta sig med resultatet av en sådan undersökning. Vidare kan allmän-
heten ha en överdriven tillit till vad höyestererettsdomarna uttalat. Vi måste
således komma ner på jorden i denna fråga, något som för övrigt pressen i
Norge för närvarande är mycket behjälplig med...

Debattledaren, höyesterettspraesident Niels Pontoppidan, Danmark, avslu-
tade med att tacka referenten, korreferenten och mötesdeltagarna för ett
mycket intressant och givande sektionsmöte.


