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Sektionsmøde

Appelbegrænsning
ved domstolsafgørelser

i første instans
(Se bilag 17)

Debatleder: Hovrättspresident Birgitta Blom, Sverige
Beretning: Dommer Lars Lindencrone Petersen

Debatlederen, hovrättspresident Birgitta Blom, Sverige, bød velkom-
men og indledte debatten.

Referenten, advokat Lars Laurin, Sverige, gennemgik sine teser og
gjorde herunder rede for den debat, som i Sverige har været ført om
ud fra effektivitetssynspunkter at begrænse den hidtidige - i retssik-
kerhedssynspunkter begrundede - ubetingede adgang til appel af
domstolsafgørelser i straffesager truffet i første instans. Denne debat
har ført til, at tiltalte, der er idømt bødestraf, ikke har krav på anke-
behandling, men skal have en særskilt anketilladelse, der meddeles af
vedkommende appelret. Referenten betonede, at offentlighedens til-
lid til domstolene og til, at de afgørelser, som domstolene træffer, er
materielt rigtige, er uhyre væsentlig, og at man derfor må kræve på-
visning af betydelige gevinster for at acceptere en begrænsning af
adgangen til appel af førsteinstansafgørelser.

I civile retssager består der et udtalt hensyn til, at også andre sager
kan behandles tilstrækkelig hurtigt af domstolene, og en vis begræns-
ning af den frie adgang til appel af førsteinstansafgørelser kan derfor
være på sin plads.
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Korreferenten, hæsteréttardómari Hrafn Bragason, Island, fremkom
med supplerende synspunkter.

Fd. president i Högsta domstolen Curt Olsson, Finland gjorde opmærk-
som på, at retssystemet må ses som en helhed, når processuelle spørgs-
mål, herunder om appelbegrænsning, overvejes. Da de enkelte landes
retssystemer imidlertid er forskellige på en række punkter, er det van-
skeligt at anlægge generelle synspunkter. I Finland foregår behand-
lingen af kriminelle ankesager som udgangspunkt på skriftligt grund-
lag, og Finland har derfor taget et - accepteret - forbehold over for
reglerne i Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.

Taleren var enig med referenten i, at appelbegrænsning i straffesa-
ger er betænkelig, og er personligt modstander heraf. Det er hans
opfattelse, at en eventuel gevinst ved en appelbegrænsning vil være
meget ringe, og at der vil rejse sig en række problemer i forbindelse
med indførelse heraf. Det må således være klart, at en begrænsning
kun kan komme på tale vedrørende mindre sager, hvilket rejser et
afgrænsningsproblem over for mere betydende sager, ligesom det må
være givet, at domme i sager af principiel betydning ubetinget må
kunne ankes. Skal der være nogen ressourcemæssig gevinst ved en
appelbegrænsning, må det være et led i behandlingen af ansøgninger
om anketilladelser, at afslag ikke skal begrundes- ellers opvejes den
gevinst, der består i, at færre sager skal realitetsbehandles af domsto-
lene, jo af et merarbejde ved behandlingen af ansøgningerne. På trods
heraf er det et led i det i Finland fremsatte lovforslag om appelbe-
grænsning, at afslag på anketilladelse skal begrundes.

Dommer Peter Garde, Danmark, erklærede sig med en vis betænkelig-
hed enig i, at en vis begrænsning af adgangen til appel af førstein-
standsdomme i straffesager kan være forsvarlig. Begrænsningen kan
dog i givet fald alene vedrøre domme, hvorved der er idømt bødestraf
- domme til frihedsstraf må ubetinget kunne ankes. Medens det må
være åbenbart, at behandlingen af en ankesag kræver, at der medvir-
ker en forsvarer for domfældte, er der intet afgørende betænkeligt i,
at lade den i første instans domfældte selv have initiativet til at indgive
en ansøgning om tilladelse til anke af dommen. Eventuelle formule-
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ringsvanskeligheder kan afhjælpes ved, at domfældte har adgang til at
fremsætte og begrunde sin ansøgning om anketilladelse til retsbogen.
Ansøgninger om tilladelse til anke må behandles af appeldomstolen
selv - nævnstanken er fejlagtig og bureaukratisk.

I civile sager er appelbegrænsning mindre rimelig - her er det jo
parterne selv, der betaler de omkostninger, der er forbundet med
behandlingen af sagen - omkostninger, som generelt er alt for høje.

Førstelagmann Agnes Nygaard Haug, Norge, erklærede sig enig i, at
spørgsmålet om appelbegræsning må anskues på nationalt grundlag.
Når spørgsmålet overvejes, må det haves i erindring, at der i de mest
alvorlige straffesager kun sker prøvelse af spørgsmålet om tiltaltes skyld
ved én instans. Det er derfor ikke givet, at domme til frihedsstraf
ubetinget skal kunne ankes til en højere instans. Det er ligeså vigtigt
ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel, at både forurettede og sam-
fundet som helhed kan se, at straffesager afgøres hurtigt. Hertil kom-
mer, at vægten af de beviser, der kan føres under en retssag, jo svinder
efterhånden, som tiden går, hvorfor der ikke er nogen garanti for, at
en ankedom, der afsiges længe efter det begåede forhold og længe
efter dommen i første instans, er materielt mere rigtig end første-
instansdommen.

Hovrättslagman Christer Rune, Sverige, erklærede sig i grunden uenig
i det af referenten indledningsvis anførte under henvisning til, at al-
lerede principielle grunde kunne anføres til støtte for gennem krav
om en anketilladelse at begrænse adgangen til appel fra første til
anden instans. Man må se i øjnene, at dommere alene udøver men-
neskelig ret og ikke gudddommelig retfærdighed. Tidsfaktoren er me-
get væsentlig - sen ret er dårlig ret - herunder fordi værdien af beviser
svinder med tiden. Ud fra en humanistisk synsvinkel kan man lige så
godt anføre, at flere instanser ikke er en garanti, men en pine. Be-
handlingen af ansøgninger om anketilladelse - som i særlige tilfælde
bør kunne ske mundtligt - bør derfor indskrænke sig til at påse, om
der ved behandlingen i første instans er begået flagrante fejl eller har
foreligget alvorlige misforståelser. Man må endvidere holde sig for øje,
at de argumenter, der anføres til støtte for adgang til appel, principielt
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vil få endnu større betydning, hvis appelordningen gik ud på prøvelse
i endnu flere instanser end to.

For at en begrænsning af adgangen til appel af førsteinstansafgørel-
ser i straffesager skal være forsvarlig, er det dog en forudsætning, at
førsteinstansdomstolene styrkes synligt.

Justitieråd Gustaf Möller, Finland, erklærede sig i det hele enig i det af
Agnes Nygaard Haug anførte og tilføjede, at retsstaten er ved at ud-
vikle sig til en retsmiddelstat. Efter det i Finland fremsatte forslag til
begrænsning af adgangen til anke af førsteinstansdomme i straffesager
er det en betingelse for anketilladelse, at der er udsigt til, at den
afsagte dom vil blive ændret i ankeinstansen.

Høyesterettsdommer Gunnar Aasland, Norge, omtalte et i Norge frem-
sat forslag om begrænsning i adgangen til anke af førsteinstansdomme
i straffesager. Efter forslaget er anke af domme, hvorved der alene er
idømt bødestraf, betinget af, at der opnås tilladelse hertil. I domme til
frihedsstraf er der som udgangspunkt fri adgang til anke, men hvis en
enig appelret - med princippet om, at enhver rimelig tvivl skal komme
den domfældte til gode, som grundlag - finder, at anken er udsigtsløs,
kan ankebehandlingen afbrydes. Man mener herved at kunne undgå
at bruge tid ved domstolene på ankebehandlinger, som åbenbart er
unødvendige, og det er vanskeligt at forestille sig, hvorledes dette
skulle kunne opnås på anden måde. Taleren omtalte i denne forbin-
delse, at det i England er ordningen, at en domfældt ikke får fradrag
i dommen for den varetægtsfængsling, der udstås under behandlingen
af en af ham iværksat anke, der ikke giver et for ham gunstigere re-
sultat.

Høyesterettsdommer Hans M. Michelsen, Norge, føjede til det af forrige
taler anførte, at der i det fremsatte forslag til begrænsning i ankead-
gangen opereres med et skærpet begrundelseskrav for førsteinstans-
domstolene, således at appelretten har en reel mulighed for at vur-
dere muligheden for, at en iværksat anke kan give resultat.

Vedrørende domme i civile sager omtalte taleren, at der i Norge er
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fri adgang til anke af domme i indispositive sager, medens der i sager
om penge kun er fri adgang til anke af domme om højere beløb end
20.000 kr. I domme om mindre beløb kræves der tilladelse til anke, og
tilladelsen er betinget af, at dommen kan få betydning for andre sager,
eller at sagen i øvrigt er af stor betydning. Praksis er restriktiv.

Advokat Sven Unger, Sverige, anførte, at problemet i forbindelse med
behandlingen af ansøgninger om tilladelse til anke - hvis man bestem-
mer sig for at begrænse den frie adgang til anke - må være at fastslå,
om der er udsigt til, at en afsagt dom vil blive ændret - og dette
problem er uden sammenhæng med sagens størrelse. Det kan i straf-
fesager være vanskeligt at vurdere størrelsen eller betydningen af en
given sag, men trangen til at anvende dette kriterium har måske sam-
menhæng med, at man i Sverige traditionelt vedrørende civile sager
har opereret med en særlig gruppe sager »bagatelsager« - for hvilke
der gælder særlige regler.

Generaldirektör Sten Heckscher, Sverige, anførte, at der i diskussioner
om ændringer er en tendens til at forherlige det bestående - som
netop er det, som tidligere har været udsat for den kritik, som har givet
anledning til den pågældende diskussion. Han betonede, at diskussio-
nen i Sverige alene angår en begræsning af adgangen til fuldstændig
behandling af sagen i ankeinstansen, og erklærede sig enig med Chri-
ster Rune i, at det ikke nødvendigvis bliver bedre eller opleves som
mere retfærdigt, blot fordi en sag bliver behandlet flere gange. Pro-
blemet er måske i højere grad det psykologiske, at det i ankeinstan-
serne sløver at behandle mange sager, hvori den iværksatte anke er
åbenbart udsigtsløs, således at dommerne ikke er tilstrækkeligt agtpå-
givende, når de står over for en sag, hvor der en vis mulighed for
ændring af den afsagte dom.

Særligt vedrørende forvaltningsdomstole mente taleren, at en be-
grænsning af adgangen til appel kunne komme på tale, idet der jo i
sådanne sager vil ligge en afgørelse fra forvaltningen forud for dom-
stolsafgørelsen .

Hovrättslagman Lars Lunning, Sverige, nævnte vedrørende civile sa-
ger, at problemet ikke i så høj grad er selve ankemuligheden som det
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forhold, at enhver ankebehandling som udgangspunkt skal foregå
mundtligt. Imidlertid forbyder Den europæiske Menneskerettighed-
konvention jo skriftlig behandling, i hvert fald for så vidt angår selve
hovedforhandlingen.

Debatlederen afsluttede debatten og takkede for de afgivne indlæg.


