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Debattledaren, hovrättspresident CARL AXEL PETRI, Sverige:

Jag förklarar detta sektionsmöte öppnat. Ni är alla hjärtligt välkomna.
Ämnet för mötet är som framgår utav programmet: Den högsta instan-

sens uppgifter, främst inom prejudikatbildningen. Där är ett ämne som man
kan säga är alltid aktuellt i alla länder. Det är centralt för rättsbildningen
och det är värdefullt att vi har fått tillfälle att belysa det här.

Jag lämnar nu ordet till referenten, justitierådet Johan Lind.

Referenten, justitierådet JOHAN LIND, Sverige:

Mina damer och herrar.
Ämnet är ju den högsta instansens uppgifter, främst inom prejudikat-

bildningen. Om man stannar vid första halvan av titeln, så kunde man kanske
förvänta sig att få en debatt om högsta domstolens konstitutionella roll,
om dess statsrättsliga befogenheter, om lagprövningsrätt. Man kunde för-
vänta sig kanske också att det nämndes något om mänskliga rättigheter,
om bevakningen av den konvention och de regler som anknyter till det äm-
net. Jag har tyckt att man genom tillägget främst inom prejudikatbildning-
en för bort dessa ämnesområden från dagens diskussion. Dessutom förhåller
det ju sig så att vi på dagordningen i förmiddags hade ett sektionsmöte om
mänskliga rättigheter och vi kommer senare att höra om juristen och grund-
lagen. Så dessa aspekter på problemet lämnas alltså å sido.

Jag hade nu tänkt att egentligen lägga upp det här anförandet som en
liten komplettering och nyansering av det som jag skrev för trekvarts år se-
dan. När jag läste igenom det tyckte jag att det finns vissa saker som inte
kommer fram så bra och som jag kanske borde trycka på ytterligare.

Ett av dessa ting är det förhållandet att högsta domstolen i Sverige och
i de andra nordiska länderna är en prejudikatsinstans, att vi alltså inte har
regler om ändringsdispens och att ansvaret för rättssäkerheten i varje fall
i Sverige i första hand ligger hos hovrätterna och på förvaltningsrättssidan
hos kammarrätterna. Det där är ett förhållande som jag tror är ganska okänt
utanför juristernas krets. Den stora allmänheten och journalister, kanske
också politiker, tror säkert att den högsta instansen skall se till att det går
rätt till i den meningen att det blir materiellt riktigt dömt. Det väcker natur-
ligtvis frågan om det kanske ändå är så att vi borde ha en litet större ventil
för ändringsdispenser än vi har för närvarande.



492 Johan Lind

I Sverige är den ventilen så konstruerad att högsta domstolen kan ta upp
saker där det inte finns skäl till prejudikatsdispens, om det finns synnerliga
skäl såsom att det finns resningsskäl eller har varit domvilla, grovt förbi-
seende eller grovt misstag i hovrättens behandling av saken. Det är alltså
bara en exemplifiering och det finns alltså en möjlighet att ta upp mål även
om man inte något av de här angivna exemplen att ta till. För egen del me-
nar jag att det vore olyckligt om man vidgade ventilen. Den bör inte vara
större än vad den är. På andra sidan, något slags ventil, tror jag, är nöd-
vändig. Och den ventil vi har, tycker jag, är ganska bra beskaffad. De skäl
jag har är de traditionella, i första hand kanske resursskäl. Om man skulle
ha ändringsdispens i större omfattning får man ju inte en högsta domstol
utan snarare en rikshovrätt. Det är inte bra.

Vidare så är det naturligtvis så att bevisningen blir sämre i högsta dom-
stolen. Allt detta är ju kända argument. Om man också blickar ut lite inter-
nationellt så finner man ju att det är ganska vanligt att den högsta instan-
sens uppgift är just att vara prejudikatsinstans. Så är det t.ex. i varje fall
i England, där House of Lords är en utpräglad prejudikatsinstans. Då kan
man väl också notera att i den dömande verksamheten i House of Lords
är 10 personer inblandade. I Frankrike har man traditionellt sett det så att
den franska kassationsdomstolen har ett ansvar för att man får till stånd
rättvisa domar. Mycket riktigt så finns det mer än 60 ledamöter i Cour de
Cassation. Jag tror inte att det vore bra för verksamheten i den högsta in-
stansen om man skulle slå in på något åt det franska hållet eller på det system
som vi själva en gång har haft i Sverige.

Om det nu emellertid är så att slutavgörandet i realiteten ligger i hovrät-
ter och kammarrätter, krävs naturligtvis garantier för att det blir riktigt dömt
där. Det fordras att det finns en ordentlig sammansättning. Det fordras fram-
för allt att det är skickliga personer som sitter i hovrätter och kammarrät-
ter. Från den synpunkten kan man hysa en viss tveksamhet till en reform
som genomfördes 1984 i Sverige och som innebar att hovrätt i vissa fall skulle
bli domför med bara tre ledamöter, tre juristledamöter alltså, mot tidigare
fyra. Det finns för närvarande vissa planer på att utvidga systemet med tre
man. Jag tror inte att detta är en lycklig utveckling. Man riskerar då att
underminera systemet med högsta domstolen som prejudikatsdispens, för
det är klart att kommer den högsta instansen att se att det brister i kvalitet,
det brister i handläggning i hovrätterna, då kommer man att ta upp fler mål.
Man kan inte i längden tillåta ett sekunda system.

Det finns en annan aspekt som också är av betydelse. Det är nämligen
så att om man minskar antalet ledamöter i hovrätten så påverkas domar-
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karriären negativt. De unga jurister som i varje fall i Sverige i dag har gans-
ka lång tid att vänta innan de kan få ordinarie domartjänster, de kommer
att få vänta ännu längre, om man skär ner antalet sluttjänster. Nu kommer
jag kanske in på något som är ett rätt specifikt svenskt problem, men jag
tycker det har varit angeläget att ta upp det och nämna det i varje fall här.
Det är det, att vi i Sverige riskerar att få en utveckling, där unga jurister
drar sig för att gå in på domarbanan. Det har att göra dels med domarkar-
riären dels med lönesättningen. Det är för närvarande så att en skicklig ung
jurist får enormt mycket bättre betalt i den privata sektorn. Det är inte ona-
turligt om man då väljer att gå den vägen. Om vi i tidens förlängning får
en ordning där i domstolarna sitter B-laget, man kanske säger, — nej men
vad gör han då, — ja han är hovrättsråd, — ja så, vad är det för fel på
honom? Då har man åstadkommit någonting som är ytterst allvarligt. Det
här är inte bara mina egen oro utan jag vet att det är en oro som delas av
kammarrätts- och hovrättspresidenter, jag vet att den svenska högsta dom-
stolen har varit orolig för det här. Det har varit en särskild utredning i det
svenska domstolsverket just om de här tingen. Jag tycker att detta är nå-
gonting som är i realiteten oerhört viktigt, för inget system blir ju bättre
än de personer, som är satta till att hantera det.

Jag går nu över till att säga några ord om vad jag har skrivit om bunden-
heten vid förarbeten. Jag pläderar alltså i den här tryckta uppsatsen för att
man skall ta betydande hänsyn till vad som sägs i förarbeten vid lagtillämp-
ning och har ett antal skäl för det. Jag kanske här vill understryka att jag
avser ju inte de mera aparta situationerna, dvs. de då man finner att vad
som sägs i förarbeten inte stämmer med lagtexten. Eller att ett förarbetsut-
talande inte går ihop med något annat, utan jag menar normalfallet, där
förarbetsuttalandet just belyser lagtexten. Jag tror inte att jag på den punk-
ten företräder någon säregen uppfattning utan det finns nog många eller
ett antal av mina kolleger, som har ungefär den här inställningen. Det har
emot det här sagts — jag hörde det i förmiddags av professor Stig Ström-
holm — att förarbeten numera inte skrivs med samma omsorg som fallet
var för trettio år sedan. Det är lätt att säga och påstå, det är svårare att
belägga. Jag kan inte för min del våga påstå att detta konstaterande av pro-
fessor Strömholm är riktigt. Det kan vara så men det kan lika gärna för-
hålla sig på motsatt sätt. Jag tror överhuvudtaget att man skall akta sig för
att påstå att kvalitén är sjunkande, att den var bättre då jag var ung eller
någonting i den stilen.

Det har också sagts ibland att den här bundenheten vid förarbeten för-
utsätter att dessa förarbeten finns tillgängliga. Det är kanske litet si och så
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med det, påstås det. Jag roade mig med att i våras gå på stadsbiblioteket
i Lidingö, en förortskommun i Stockholm, där jag då bodde, och se, det
visade sig att de hade riksdagstrycket sedan ett antal år tillbaka fullstän-
digt. Det är en liten kommun med ungefär 35.000 invånare. Så möjligen
är tillgängligheten rent praktiskt sett inte så dålig.

Innan jag slutar de här anmärkningarna med problemet med förarbeten,
så tänkte jag att jag skulle återge ett fall som är alldeles färskt från den
svenska högsta domstolen och som jag för min del tycker är en intressant
belysning av hur en högsta instans kan hantera förarbeten. Jag har inom
parentes sagt själv varit med om fallet. Det handlar om kan man utmäta
bostadsrätt? Då är det så att man i början av 70-talet införde en lagregel
i den svenska utsökningsrätten, som kort gick ut på det att i princip skulle
man inte kunna utmäta bostadsrätter, men sedan fanns det vissa undantag
från det. Det beskrevs då av departementschef och utskott i alldeles klara
ordalag så att effekten av den här regeln är den att i det stora flertalet fall
skyddas bostadsrätter — bostadsrättlägenheter mot utmätning. Den svens-
ka högsta domstolen återgav detta. Man sade vidare att om den i det här
målet aktuella bostadsrätten hade blivit föremål för utmätning i början av
70-talet, så skulle den med all sannolikhet icke ha blivit utmätt. Men nu
har prisutvecklingen på bostadsrätter varit enorm. Det är inte längre riktigt
att som skedde i förarbetena jämföra bostadsrättslägenheter med hyreslä-
genheter, utan den riktiga jämförelsen är väldigt ofta att jämföra bostads-
rätter med småhus. Och för småhus finns det ju inte något skydd mot ut-
mätning. Sedan drog högsta domstolen slutsatsen att det går bra att utmäta
den i fallet aktuella bostadsrättslägenheten. Det var för övrigt två fall och
båda fallen rörde 3—4 rummare, ganska normala bostadsrätter, den ena
i Göteborg och den andra i en förort i Stockholm. Effekten av högsta
domstolens avgörande är att man nu vänt ut och in på förarbetena. I stället
för att det stora flertalet bostadsrättslägenheter är skyddade mot utmätning
har man åstadkommit att nästan alla bostadsrättslägenheter i storstadsom-
råden och universitetstäder kan utmätas. Ett ganska, tycker jag, intressant
exempel på, hur en högsta instans har möjlighet att ta hänsyn till en faktisk
utveckling som skett sedan förarbetsuttalanden gjordes och då komma till
ett helt annat resultat än det lagstiftarna en gång angett i förarbetena.

Jag lämnar nu det här och går över till en annan sak, där jag skall be-
känna att jag i någon mån fått kalla fötter då jag läser igenom vad jag skrev
för trekvarts år sedan. Det är vad jag har tagit upp om att man kanske skulle
gå över till det system som finns på många håll utomlands nämligen att den
högsta instansen bara prövar rättsfrågor. Anledningen till mina kalla fötter
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är, att man hamnar måhända i ett förskräckligt dividerande om vad är
rättsfråga, vad är sakfråga, hur dras gränsen. Jag tror att jag har beskrivit
i den tryckta uppsatsen att det lär finnas hundratals avgöranden i Tyskland
som sysslar just med detta, och det är ju ganska ofruktbart. Då jag har fått
smälta det här så vill jag väl kanske för dagen säga, att det riktiga måste
i stället vara att gå på den väg som rättegångsutredningen har föreslagit,
nämligen att högsta domstolen skall i prövningstillstånd ha möjlighet att
skikta ett mål mer eller mindre hur som helst, så att man får fram den
intressanta prejudikatsfrågan. Skiktning sker alltså genom partiella pröv-
ningstillstånd. Vi bör nog införa det systemet och skulle det visa sig att det
inte går, att det inte är hanterligt, då först pröva om det kanske blir nöd-
vändigt att gå över till det system som man har i flera europeiska länder
och som tycks gå bra där, nämligen att högsta instans bara prövar
rättsfrågor.

Sedan tänkte jag något mera utförligt behandla en idé som jag har tagit
upp och som går ut på att man skulle flytta dispensprövningen från högsta
domstolen till ett utomstående organ. I Danmark är det ju på det sättet,
att där sker dispensprövningen i justitieministeriet. Jag vet att jag i den sa-
ken torde befinna mig i en minoritet i högsta domstolen. Vad kan man då
ha för argument för det här, och hur skulle det se ut. Om man börjar med
den senare frågan, hur skulle det i praktiken gå till?

För det första jag har inte tänkt mig någon ändring i de sakliga reglerna
för dispens. Dispensorganet skulle ha domstols ställning. Det skulle vara
viktigt att hålla på. Den skulle vara domför med tre ledamöter. Och jag
tror kanske att det bästa är att säga att minst två skall vara ordinarie domare.
Den tredje skulle kunna vara en ordinarie domare men skulle också kunna
vara en särskild ledamot. Den särskilda ledamoten skulle finnas — menar
jag — i en pool av särskilda ledamöter som skulle vara utsedda på förslag
av Sveriges Advokatsamfund. Det skulle alltså finnas möjlighet att om det
kommer upp specialmål från olika områden så skulle man kunna ta in en
särskild ledamot som då skulle kunna representera en speciell erfarenhet om
vad den branschen eller det rättsområdet är i behov av, då det gäller preju-
dikat. Man får på det sättet in en möjlighet för utomstående att lite grann
kunna påverka selektionen. Jag tror inte att man kan låta någon annan än
Advokatsamfundet göra det, Advokatsamfundet har nämligen en speciell
ställning, det företräder ju advokater med väldigt olika yrkesinriktning. Om
man skulle låta även andra organisationer komma in så hittar man inte nå-
gon gräns för det, utan det finge nog stanna vid Advokatsamfundet.

Så skulle omröstningsreglerna enligt min mening utformas på ett spe-
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ciellt sätt. Om det är majoritet för prövningstillstånd, så blir det prövnings-
tillstånd. Men är det en som mot de två andra vill ge prövningstillstånd så
skulle man hänskjuta det till dispensavdelningen i högsta domstolen som
då fick avgöra hur det skulle vara.

Sedan gäller det att få en samordning mellan dispensorganet och högsta
domstolen. Det skulle gå till så att dispensorganet varje år avger en årsbe-
rättelse till högsta domstolen. Berättelsen skulle behandlas av högsta dom-
stolen som då kunde välja på att lägga den till handlingarna eller avge ett
utlåtande. Man kunde väl också tänka sig att ta överläggningar med dis-
pensorganet. Utlåtandet skulle gå ut på att man kritiserar vid viss policy
som dispensorganet har stått för och utlåtandet skulle då vara vägledande
för organet i dess fortsatta handläggning.

För att få det här att fungera praktiskt måste naturligtvis dispensorga-
net få rätt att avgöra vissa frågor som t.ex. om rättshjälp, rättegångskostna-
der, häktning, kvarstad osv. Sedan skulle organet få hjälp av revisionssek-
reterare som föredragande och skulle prövningstillstånd ges så skulle revisi-
onssekreteraren så att säga behålla målet och arbeta vidare med det i högs-
ta domstolen.

Det här är ju naturligtvis bara en skiss till hur det skulle kunna gå till.
Men varför skall man nu göra detta? Ja — för närvarande är det så att jus-
titieråden i Sverige kan beräknas lägga ner omkring 30 °/o av sin arbetstid
på dispensprövning.

Ett justitieråd läser statistiskt sett någonstans mellan 1.200 och 1.500
underrättsavgöranden per år, alltså både hovrättsavgöranden och tingsrätts-
avgöranden. Man skulle med min skiss befrias från detta omfattande läs-
ningsarbete nästan helt. Man skulle kunna koncentrera sig på det som är
huvuduppgiften, nämligen prejudikatbildning. Och man skapar då den möj-
lighet som jag för min del tycker är angelägen, nämligen att införa institu-
tet fristående rättsförklaring.

Då kommer jag på över på fristående rättsförklaring. Jag har skrivit om
vad det innebär och jag tänker inte upprepa det. Men jag vill kanske un-
derstryka att meningen är ju inte att man skall ha någon slags seminarieöv-
ning i fria luften i högsta domstolen. Utan utgångspunkten skall vara att
man skall ge in en ansökan där en konkret situation beskrivs. Det är ju inte
konstigare egentligen än när man i en akademisk undervisning konstruerar
konkreta fall och undersöker hur det angivna fallet skall lösas.

Det blir ett praktiskt och snabbt sätt att få intressanta rättsliga frågor
lösta. Den svenska rättegångsutredningen har enligt min mening på ett ganska
övertygande sätt visat att den traditionella prejudikatbildningen är behäf-
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tat med nackdelar. Det kan av olika anledningar dröja tiotals år innan olösta
frågor kommer upp till HD trots att organisationer och andra vet att här
finns en besvärande fråga. Jag har nämnt ett exempel med factoring som
alltså tog 13 år från det Bankföreningen skrev om problemet till justitiede-
partementet fram till dess högsta domstolen gav sitt avgörande.

Det är klart att det här är något nytt. Nyheter är alltid besvärliga att
syssla med men till sist: vad har man egentligen att förlora på att försöka.
Visar det sig att det inte var bra, så får man väl låta institutet falla i glöms-
ka och så småningom upphäva lagreglerna om det. Men det vore olyckligt
att inte försöka.

Tack för ordet.

Korreferenten, højesteretsdommer MAGNUS THORODDSEN, Island:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
Da min danske translatrice havde gennemlæst min tale, så sagde hun

til mig, husk nu endelig Thoroddsen tal skandinavisk, fordi selv danskerne
vil ikke forstå dit dansk. Desværre er skandinavisk ikke længere det oprin-
delige sprog, fordi så kunne jeg her og nu tale islandsk. Nu tror jeg skandi-
navisk er svensk, med finsk-islandsk udtalelse i tempoet »andante con mo-
do». Og det sprog vil jeg forsøge at tale i de næste 12 minutter.

I Island findes der hverken forvaltningsdomstole eller konstitutionelle
domstole. Man har i princippet kun to instanser, byret/kriminalret og så
højesteret. I sit indlæg har referenten fremsat en idé, nemlig at højesteret
kun skulle være pligtig til at dømme om retsspørgsmål, men behøvede ikke
at beskæftige sig med bevisspørgsmål »å la Cour de Cassation» i Frankrig.
Jeg er i og for sig enig med referenten i dette.

Siden jeg arbejdede i den Europæiske Menneskerettighedskommission,
har jeg været meget begejstret for »Cour de Cassation»-systemet, og jeg
mener, at det er det rigtige for højesteret, der hverken hører vidner eller
parterne og skulle derfor kun dømme om retsspørgsmål, men ikke bevis-
spørgsmål. Men for at opnå det, så behøver vedkommende rige 3 instanser,
fordi enhver part må have en revisionsmulighed i sin sag. Dette er et prin-
cip, som nu er blevet fastslået i den syvende protokol til den Europæiske
Menneskerettighedskonvention. »Cour de Cassation»-systemet kunne der-
for ikke lade sig gøre i Island, medens vi kun har to instanser.

32
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Jeg er enig med referenten i det, at det kan være svært at trække grænse-
linjen mellem retsspørgsmål og bevisspørgsmål. Måske findes der ingen ab-
solut linje der imellem, da disse to er mere eller mindre sammenslynget i
enhver sag. Men de må som andre grænsetilfælde, inden for juraen, løses,
i hvert tilfælde for sig med retssikkerhed som øjemed. Referenten påpeger,
at en ganske betydelig del af højesteretsdommernes arbejdstid går i at sysle
med dispensprøvning. Han foreslår, at denne prøvning kunne overlades til
en højesteretsdommer eller til et udenforstående organ. I dette er jeg helt
enig med referenten. Det er ikke acceptabelt, at en stor del af højesterets-
dommernes arbejdstid går til dispensprøvning. Arbejde af den slags måtte
lettes af dommerne, så de kan koncentrere sig på de alvorlige sager. I Is-
land er det justitsministeren, der giver dispens både angående tidsforløbet
og søgsmålets værdi efter at højesteret har givet sin anbefaling. Det er me-
get få sager, som højesteret må beskæftige sig med af den slags, gennem-
snitligt kun 10 til 15 sager om året.

Og nu kommer jeg til præjudikat. Ansvaret for normbildningen ligger
hovedsagelig hos lovgivningsmagten, men ikke hos domstolene, efter refe-
rentens mening. Om dette er der delte meninger, og jeg er ikke helt enig
med referenten i dette. Den dømmende magt er hos domstolene, og de skal
dømme efter loven, ikke bare i den snævre forstand, dette indbefatter også
grundloven, mener jeg. Jeg erkender, at dommerne ikke er »policy makers»,
det er politikerne. Alligevel påstår jeg, at domstolene skal have myndighed
til at dømme om en almindelig lov bryder mod grundloven eller ej. Og jeg
forkaster helt og holdent den teori, at det ville bryde mod Montesquieus
tredeling af statsmagten, hvis domstolene blev givet magt til at dømme om
en lov bryder mod grundloven eller ej. Sådan en opfattelse er ikke i overens-
stemmelse med retssikkerheden. Den underliggende grund til Montesquieus
teori om tredeling af statsmagten, er at, hver af de tre magter skulle kunne,
til en vis grad, kontrollere hinanden til at udelukke, at for stærk magt sam-
ledes på en hånd. Hvis vi giver politikerne og lovgivningsmagten fri bane
til lovstiftning, som domstolene ikke har lov til at efterprøve, så ville dette,
efter min mening, bryde mod Montesquieus tredelings teori af statsmagten
og dermed undergrave retssikkerheden. Selvom der ikke er nogen bestem-
melse i den islandske konstitution, som har givet domstolene magt til at døm-
me om lovenes grundlovsmæssige gyldighed, så er det stadig retspraksis for
det der også er i henhold til islandsk juridisk teori.

Lad mig give et nyligt eksempel på denne retspraksis. I en lov fra året
1977 blev trafikministeren bemyndiget til uden grænse at beskatte med reg-
lement de lastbiler, som brændte dieselolie. En lastbilejer lagde sag an mod
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staten og krævede, at loven blev erklæret ugyldig på grund af, at den brød
med konstitutionen. Højesteret gav ham medhold i det med den begrundel-
se, at lovgivningsmagten ikke kunne uden grænse delegere til ministeren sin
grundlovsmæssige myndighed til skattebelæggelse. Skatteprocenten måtte
være fastslået i selve loven. Loven blev derfor erklæret ugyldig »ex tune».
En anden sag er, at flertallet i højesteret mente, at lastbilejeren ikke havde
ret til tilbagebetalelse af skatten, da han havde betalt den uden forhold. Jeg
behøver ikke at sige det her, at jeg ikke tilhørte denne majoritet.

Jeg er selvfølgelig enig med referenten i, at forarbejderne til enhver lov
er meget vigtig ved deres fortolkning. Men det vigtigste er naturligvis ord-
lyden. Referenten har sammenfattet, og jeg citerer »Högsta domstolen måste
utöva sin prejudikatbildning med ett uttgangspunkt i att huvudansvaret för
normbildningen ligger hos de politisk ansvarliga instanserna. Det är vigtigt
at högsta domstolen visar loyalitet mod lagstiftaran, så att de resultater som
nås i rätstillämpningen stämmer med de grundläggende värderinger som upp-
bär den aktuella lagstiftning.»

For såvidt er jeg enig med referenten i dette, men efter min mening er
det endnu vigtigere, at domstolene viser grundloven loyalitet. Det betyder,
at til en vis grad har også højesteretten ansvaret for normbildningen, men
ikke kun de politisk ansvarlige instanser.

Arbejdsdomstolen og markedsdomstolen. Jeg vil ikke tage afstand til,
hvad referenten siger om disse domstole. For det første har vi ikke nogen
markedsdomstol i Island, og vi har meget få specielle domstole. På den an-
den side så har vi en arbejdsdomstol, hvori fagforeningerne og arbejdsgi-
verne er repræsenterede. Denne domstol blev stiftet ved lov i 1938, der end-
nu er væsentligt uændret, og derfor til en vis grad forældet nu. Politikerne
har ikke turdet at ændre loven grundigt på grund af angst for fagfore-
ningerne. Det har derfor været således, at domstolen igennem tiden har været
en meget vigtig normbilder på sit felt.

Præjudikatbildning i nye former. Referenten påpeger blandt andet, at
»rättegångsudredningen», har fremlagt langsigtede reformtanker, hvor man
kan vende sig direkte til højesteret og begære besked om, hvorledes et angi-
vet retsspørgsmål skal afløses. Det kan godt være, at dette er en langsigtet
tanke, men den er efter min mening ikke reformerende. Det er ikke dom-
stolenes opgave at give svar på akademiske spørgsmål, men at afgøre konk-
rete retstvister i sagsanlæg.

Lad mig til slut sige dette. Her i Norden lægger vi ikke ret stor vægt
på præjudikater. I allt fald ikke i så stor grad som i »The Common Law
Countries». Dette synes jeg er rigtigt hos os. Jeg er heller ingen præjudikat-
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fan. Ingen to sager er helt ensartede, og ingen to sager bliver helt og holdent
procederet ens, og nu går jeg selvfølgelig bort fra seriesager. Nogle sager
tabes simpelthen, fordi de er blevet dårlig procederet, eller forkerte anbrin-
gender er blevet sat frem. Derfor er det meget nødvendigt for at danne sig
en mening om der foreligger et præj udikat at undersøge vedkommende sag
meget nøjagtigt, ikke bare dommen, men sagens dokumenter samt procedu-
ren, såvidt det er muligt. Man må virkelig kikke bag kulisserne for at se,
om sagen er blevet procederet til bunds. Det kan være en svær opgave. Men
ved hjælp af elektroniske databaser kan højesteretspræjudikater blive gjort
mere tilgængelige for fremtidens jurister. Men det håber jeg ikke sker, før
jeg bliver pensioneret.

Presidenten i högsta domstolen CURT OLSSON, Finland:

Herr ordförande.
Det mesta har redan på ett förtjänstfullt sätt kommit fram i referatet

och i korreferatet. Förhållandena i Finland avviker dock i vissa avseenden
från förhållandena i de övriga nordiska länderna och det ger mig anledning
att säga några ord. Jag skall inte gå in på frågan vad som är ett prejudikat.
Jag vill endast påpeka, att det ofta är många olika saker som man för un-
der begreppet prejudikat. Det kan t.ex. vara fråga om klara fall av lagtolk-
ning, t.ex. konstateranden att vissa handlingar inte är straffbara. Eller det
kan vara fråga mera om exempel än om bindande regler, t.ex. då man man
i ett visst fall jämkar ett avtal med stöd av generalklausulen i avtalslagen.

Jag talar här enbart om högsta domstolen och de allmänna domstolar-
na. På detta område är förhållandena ganska likartade i Finland och Sveri-
ge. Vi har i Finland något flera fall än i Sverige där högsta domstolen är
andra instans, dvs. där målena börjar i hovrätt. Detta gäller t.ex. tjänsteåtal
mot högre tjänstemän som i regel börjar i hovrätterna. Samma sak gäller
landsförräderi- och högförräderimål som visserligen dess bättre inte är sär-
skilt vanliga. I sådana fall måste det vara full tillgång till appell också då
det gäller bevisfrågorna.

Håller vi oss till vanliga mål, så börjar de alltså i underrätt och går till
hovrätt, om besvär anförs. Sedan kan det bli fråga om dispens i högsta dom-
stolen.

Ända till 1980 kunde Finlands högsta domstol betecknas som en allmän
andra besvärsinstans. Visserligen hade vi en form av fullföljdstillstånd, men
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i de flesta fall blev målen dock prövade i högsta domstolen om de i fråga
om intresset inte var små. Högsta domstolen kom härigenom att i stor ut-
sträckning arbeta på samma sätt som hovrätterna. Målen behandlades i hu-
vudsak skriftligt såväl i hovrätt som i högsta domstolen. Detta system kun-
de inte betecknas som särdeles rationellt.

Förhållandena ledde till att vi fick en stor målanhopning i högsta dom-
stolen, och den blev småningom så stor att den kom att utgöra ett verkligt
hot mot rättsäkerheten. Vissa mål var prioriterade och behandlades med
förtur, t.ex. mål rörande häktade och vissa familjerättsliga mål. Detta ledde
till att de icke prioriterade stora målen kunde ligga 4—5 år eller längre i
högsta domstolen. Det var nödvändigt att komma ifrån detta.

Det låg nära till hands att se vad man hade gjort i Sverige i motsvarande
situation; där hade ju ett strängt dispenssystem införts 1971. Och man be-
slöt sig hos oss för att anta ett system påminnande om detta. Det trädde
i kraft år 1980.

Skillnaderna mellan det svenska systemet och det finländska är inte sär-
deles stora. De mindre olikheter som finns i lagtexterna motsvaras i allmänhet
inte av reella olikheter.

En punkt där det dock tycks föreligga en reell olikhet av betydelse är
att man enligt vår lag kan bevilja dispens där »vägande skäl» föreligger.
Det krävs alltså inte synnerligen vägande skäl. Riksdagen strök ordet syn-
nerligen som fanns med i regeringspropositioner. Det var en anvisning av
riksdagen om att högsta domstolen borde ta upp mål inte enbart då det
föreligger prejudikatgrund eller resningsgrund utan också annars där rätt-
visan det kräver. Dispens på grund av »vägande skäl» är inte ovanlig hos
oss. Den reservventil som Johan Lind talade om och som är nödvändig i
våra system är sålunda, tror jag, vidare i Finland än vad den är i Sverige.

Nu kunde man kanske tro att vi med hänsyn till den här olikheten i Fin-
land skulle ha en svårare målsituation än i Sverige. Så är emellertid inte fal-
let. Faktum är att reformen hos oss har lett till att vi nu inte har någon ba-
lans alls. Vi kan ta upp målen till behandling omedelbart då de kommer
in. Hur länge det sedan tar att behandla dem beror naturligtvis på målets
art och på vår egen insats.

Åtminstone i detta avseende har reformen alltså utfallit väl. Målen kom-
mer till slutligt avgörande inom rimlig tid också då man går till högsta ins-
tans. Också i ett annat avseende har man nått eller åtminstone närmat sig
det som man ville åstadkomma genom reformen. Vi arbetar nämligen i dag
i högsta domstolen med ett mindre medlemsantal än förut genom att två
medlemmar, som åtnjuter tjänstledighet, inte har några ersättare.
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Ett viktigt syfte med den ifrågavarande reformen såväl i Sverige som
hos oss var ju att öka högsta domstolens möjligheter att verka som prejudi-
katinstans. Om betydelsen härav kan inte i dag råda någon oenighet. Hela
det resonemang som referenterna fört kring den frågan kan jag också till
fullo instämma i. Frågan diskuterades fö. redan på juristmötet i Stockholm
1966 och då var också den allmänna meningen den att den högsta instan-
sens huvuduppgift var att utgöra en prejudikatinstans.

Jag skall ytterligare i korthet beröra några detaljer och vissa mera be-
gränsande frågor.

Förarbetenas betydelse vid lagtolkning är en allmän fråga som jag inte
går närmare in på. Jag vill dock säga några ord. Givetvis skall domstolarna
vara lojala mot lagstiftaren, därom råder ingen tvekan. Men frågan om för-
arbetena kommer i olika ljus i olika länder beroende på hur lagstiftaren
arbetar, hur utförliga motiven är, vilken kvalitet de har osv., någonting som
också referenten antydde. Han sade nämligen att om det finns motsägelser
i motiven så kan man inte följa dem, och det kan vi säkert alla i princip
instämma i. Tar man det generellt tror jag man kan säga att förarbetens
faktiska betydelse i Finland inte är riktigt densamma som i Sverige. Detta
kan delvis bero på, att vi inte alltid i lagberedning kommer upp till samma
höga nivå som den svenska, en nivå som vi i de övriga nordiska länderna
lärt oss att beundra och utnyttja. Som ett exempel på förnämliga svenska
utredningar vill jag här gärna nämna rättegångsutredningen, vars förslag
och synpunkter är av största intresse och värde också i mitt land.

En sak som jag ställer mig tveksam till är referentens tanke att flytta
över dispensprövningen från högsta domstolen till någon annan instans. Jag
finner många skäl för min återhållsamhet. I varje fall är vi i Finland efter
de stora förändringar av vårt system som skett knappast villiga att göra nya
stora förändringar utan en längre tids erfarenhet av det system som nu gäl-
ler. Men inte heller på längre sikt tror jag personligen — dethär är mina
egna åsikter — att den föreslagna förändringen skulle vara så lyckad. Jag
ser det inte som något ont att domarna i högsta domstolen ägnar sig åt att
läsa igenom underrättsdomar och hovrättsdomar. Tvärtom tycker jag det
är ett sätt att hålla kontakt med det levande rättslivet. Jag skulle inte trivas
med att bli av andra serverad ett litet antal mål utan att få se någonting
annat. Referenten antydde detta i sitt referat men tillade inte synpunkten
så stor vikt. Ännu viktigare än detta är kanske frågan hur ett dylikt dispens-
organ skulle vara sammansatt. Referenten säger att det inte får vara ett po-
litiskt organ, då detta skulle stå i strid med domstolarnas självständighet.
Här är jag helt ense. Men vad jag tvivlar på är att man över huvud skulle
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kunna konstruera något tillräckligt auktoritativt organ som skulle kunna
av högsta domstolen överta en stor del av dess viktigaste funktion, nämligen
att ge ramarna för prejudikatbildningen. Detta gäller i första hand mitt eget
land. Det kan tänkas att situationen är en annan i Sverige.

Frågan om rättsförklaringar är ett synnerligen intressant uppslag som
rättegångsutredningen kommer med och som referenten här understöder.
Rättsförklaringarna är inte främmande för den svensk-finländska traditio-
nen. Vi har ju haft lagförklaringar i tiden, ehuru man senare har tagit av-
stånd från dem och ansett dem vara någonting som skall glömmas. Att ta
upp dem på nytt på en ny basis tycker jag emellertid inte är någonting omöj-
ligt. Magnus Thoroddsen avvisade tanken, delvis av principiella skäl, och
sade att domstolarna inte skall vara några responsainstanser. Visst är detta
riktigt som sådant. Men traditionerna är olika också i Norden. Det som pas-
sar i Östskandinavien kanske inte passar i Västskandinavien. För Finlands
högsta domstols del är tanken inte statsrättsligt främmande med hänsyn till
att vi ju enligt grundlagen tom. har möjlighet att komma med framställning-
ar om lagändringar och att presidenten och regeringen kan begära utlåtan-
den av oss angående lagar och lagförslag.

Magnus Thoroddsen betonar med kraft att man skall ta hänsyn till grund-
lagen vid rättstillämpningen. Jag är i princip fullständigt ense med honom.
Frågan om rätten till lagprövning ligger emellertid olika till i Island och i
Finland; hos oss anses det ju i allmänhet att domstolarna inte har lagpröv-
ningsrätt annat än i fråga om förordningar etc. Jag ger korreferenten rätt
i att man vid tolkning av lag skall ta hänsyn till grundlagen. Vi har också
ett rättsfall från högsta domstolen där det uttryckligt sägs, att domstolen
dömer på ett visst sätt med hänsyn till att detta bäst står i överensstämmelse
med grundlagen.

Justitierådet OLOF HÖGLUND, Sverige:

Herr ordförande, ärade församling.
Det referat som ligger till grund för debatten här och nu utgör ju ett

brett underlag för diskussionen. Det är all anledning att tacka Johan Lind
för det till omfånget så väl avvägda och ändå innehållsrika referatet.

Jag tänkte för egen del få ta upp ämnet från specifikt svensk synpunkt.
Jag vågar mig på att göra så därför att jag tror, att också ett så snävt pers-
pektiv kan ha sitt värde för diskussionen och kan ge anledning till både gen-
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sagor och synpunkter från andra infallsvinklar, då närmast från de övriga
nordiska länderna. Därtill kommer att den svenska högsta domstolen be-
finner sig i ett utvecklingsskede som gör det särskilt intressant att ta upp
frågorna från svensk synpunkt.

Vad jag menar med det här utvecklingsskedet har antytts redan i refera-
tet. Jag skall kort ange det. Sedan en tid pågår i Sverige ett reformarbete
som går ut på att främja prejudikatbildningen. Det började med en reform
1971, då högsta domstolen gjordes till — vi har hört här — en renodlad
prejudikatinstans. Vid den reformen hade man förhoppningar om att mål-
tillströmningen till domstolen skulle minska betydligt och att man på lång
sikt skulle få ner antalet mål i domstolen så att man också kunde minska
antalet domare. Det visar sig att den förhoppningen har kommit på skam.
Utvecklingen blev en helt annan. Måltillströmningen ökade och t.o.m. för-
dubblades med tiden; antalet fullföljda mål gick upp med expressfart.

Då fick vi en ny reform 1981. Den tog sikte på domstolens arbetsfor-
mer. Den innehöll huvudsakligen tre ingredienser, av vilka två fick särskild
betydelse. Den ena var att man lyfte bort vissa mål ifrån domstolen. Den
andra utgjordes av nya domförhetsregler, så att man kunde ha mindre sam-
mansättning både vid dispensprövning och vid prövning av extraordinära
rättsmedel.

Nu står vi inför en tredje reform, som grundar sig på ett förslag av 1977
års rättegångsutredning och som jag hoppas skall genomföras snart. Det
viktigaste i betänkandet tycker jag är en utveckling av institutet partiell dis-
pens. Förslaget betyder i stort sett att den högsta domstolen skall kunna
ge dispens inte bara i en del av ett mål utan i en särskild fråga som kan
tas upp till behandling. Vi har hört här att där finns också tankar om nya
vägar för att föra mål under högsta domstolens prövning, men nu skall jag
inte trötta församlingen med alla de frågor som är aktuella i de reformför-
slagen. Tio-minuters-regeln hindrar mig dessutom från det. Jag skall ta upp
två frågor som jag tror kan ha intresse i en nordisk församling.

Den ena gäller organet för dispensprövningen, den andra gäller frågan
om begränsningen av högsta domstolens prövning till de rena rättsfrågor-
na.

Jag kan säga med en gång att jag ställer mig mycket tvivlande till tan-
ken att dispensprövningen skall överlämnas till ett särskilt organ utanför
domstolen. Den är naturligtvis i och för sig mycket tilltalande därför att
domstolen får därmed en större kapacitet. Men det finns andra skäl som
jag tycker väger över. Jag skulle kunna sammanfatta dem ungefär så här.
Genom 1971 års reform fick alltså högsta domstolen sin klara uppgift som
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prejudikatinstans. 11971 års lagstiftningsärende framhölls gång på gång som
en konsekvens av den ställningen att vi i Sverige i realiteten fick ett tvåins-
tanssystem. Hovrätterna blev alltså högsta instans när det gäller att bevaka
rättssäkerheten för de enskilda parterna. Högsta domstolens uppgift är att
tillgodose det allmänna intresset av vägledning för rättstillämpningen ge-
nom den prejudikatbildande verksamheten, inte att tillgodose den enskilda
partens intresse i en viss konkret tvist. I konsekvens med det ligger att högs-
ta domstolen prövar prejudikatvärdet hos det enskilda målet obunden av
parternas mening. En annan sak är att parterna ju genom sin argumente-
ring i dispensfrågan kan inverka på domstolens ställningstagande.

För att ingen skall tro att jag har glömt bort en sak som kom genom
1981 års reform, vill jag inom parentes nämna att vi då också fick en ny
regel om skyldighet för part som söker prövningstillstånd att ange grunder-
na för prövningstillstånd. Tanken var den att domstolen inte skulle behöva
bry sig så mycket om andra skäl än sådana som var anförda. Men jag vill
säga att den verkliga innebörden av den regeln, den kan man tveka om. Jag
skall inte gå närmare in på den, och det behövs inte heller för det här sam-
manhanget.

Jag menar att när nu högsta domstolen har detta ansvar för prejudikat-
bildningen, då är det konsekvent att högsta domstolen också har ansvaret
för det viktiga led i prejudikatbildningen som består i att välja ut prejudi-
katfallen. I den delen krävs det stor förtrogenhet med alla rättsområden.
Och det är i allt fall vanskligt, menar jag, att överlämna den delen åt organ
med sammansättningar som verkar bara viss tid, det ingick ju i referentens
skiss att man skulle ha en sådan ordning.

Jag går nu över till den andra frågan helt kort, som gäller begränsning-
en till rena rättsfrågor. Där har nu referenten nyanserat sin framställning
och problemet är kanske i viss mån överspelat. Men jag vill klart ansluta
mig till det förslag som rättegångsutredningen har lagt fram och som går
ut på att högsta domstolen skall kunna pröva vad man kallar för prejudi-
katfrågor. Det är ju alldeles klart att till prejudikatfrågor kommer att hän-
föras praktiskt taget enbart rättsfrågor. Men det finns vissa frågor om vil-
ka man inte klart kan säga att det är en ren rättsfråga eller också en sakfrå-
ga. Särskilt inom bevisrätten finns det exempel på det. Jag skulle gärna ta
upp dem här men tiden medger inte det utan jag vill bara understryka den
här meningen som kommit fram i betänkandets förslag att man bör vara
obunden av den, som jag tycker, teoretiska indelningen i rättsfrågor och
sakfrågor. Det där klarar domstolen av själv.

I övrigt tycker jag liksom referenten att den ventil vi har i Sverige för
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närvarande är tillfylles och fungerar bra. Jag är också numera en varm an-
hängare av tanken att domstolen skall avge fristående rätts förklaringar. Jag
har varit emot det tidigare, det kan jag gott erkänna, men efter det här för-
slaget har domstolen själv ju möjlighet att pröva huruvida underställda frågor
skall tas upp, precis som i fråga om prövningstillstånd. Jag tycker att det
är ett utmärkt förslag, som väcker intresse och som man gott kan arbeta
vidare på.

Højesteretsdommer HANS KARDEL, Danmark:

Jeg takker for ordet.
Spørgsmålet om, hvilke opgaver Højesteret skal have, er et spørgsmål,

der har givet anledning til betydelig debat i Danmark, såvidt jeg husker,
lige så længe jeg har været dommer, og det nærmer sig snart 25 år.

Problemerne i Danmark opstod for Højesteret navnlig i årene 1980—81,
idet Højesteret indtil dette tidspunkt var i stand til at klare de sager, der
blev forelagt, uden særlig ventetid. Ventetiden var da op til maksimalt et
halvt år, fra sagen var klar til berammelse til hovedforhandling, og til ho-
vedforhandlingen foretoges. Men i årene 1980—81 skete der en voldsom op-
hobning af sager, og berammelsestiden kom op på over 1 år, noget som alle
i Danmark er enige om, er aldeles uacceptabelt.

Den 4. juni 1986 blev der gennemført en ændring i retsplejeloven i Dan-
mark med undertitlen »Aflastning af Højesteret». Man bemærker, at vi i
Danmark taler om ressourcer og aflastning mere end om principper, og det
er nok udtryk for den pragmatisme, der jo i mange henseender karakterise-
rer mine landsmænd. Man er startet med nogle enkle reformer, som går
ud på at afskære anke af visse typer af sager. Men dermed er debatten ikke
forbi. Den går videre og fortsætter navnlig nu i vores Retsplejeråd. Man
forventer, at der inden for relativ kort tid kommer et nyt oplæg, en ny »ud-
redning» for at tale skandinavisk, med forskellige forslag. Jeg kender ikke
disse forslag, og mine betragtninger i det følgende står helt og holdent for
mig selv.

Det er vigtigt at slå fast, at til trods for nordisk retsenhed, så er man
på det processuelle område i den ejendommelige situation, at Øresund skil-
ler, og der er to vidt forskellige verdener vest og øst for Øresund, og måske
også vest og øst for Kølen. Derfor er det nødvendigt for mig at bruge nogle
ganske få minutter på at skitsere den danske ordning.
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Det er også almindeligt kendt, at vi i Danmark er væsentligt færre dom-
mere end i Sverige. Vi udgør formentlig kun en femtedel af de dommere,
der fungerer i Sverige. Onde tunger påstår, at det skyldes mangelen på in-
telligensmæssige ressourcer i Danmark. Det overlader jeg ganske til hver
enkelts vurdering. I den danske Højesteret er vi 16. Vi arbejder i 2 afdeling-
er, hver med 7. Det er også væsentligt at slå fast, at den danske Højesteret
praktisk talt udelukkende har mundtlig procedure. Vi er, p.g.a. den pukkel
vi har oparbejdet, blevet nødsaget til at acceptere skriftlig behandling. De
foreløbige erfaringer fra dette er ihvertfald sådan, at ingen af mine kolle-
ger, vil gå ind for dette på længere sigt. Det er en nødforanstaltning for
at nedbringe antallet af ventende sager.

Den danske Højesteret er principielt omnikompetent. Vi har straffesa-
ger og almindelige borgerlige sager. Vi har også sager mod det offentlige,
og jeg skal ikke komme ind i en nærmere udredning af, hvilke sager dette
er, men blot sige, at prøvelsen efter det danske system er overordentlig in-
tensiv. Vi prøver ikke bare legaliteten af offentlige beslutninger, herunder
loves grundlovsmæssighed, men går også i meget vidt omfang ind i, om der
foreligger et sagligt, rimeligt og fornuftigt skøn hos forvaltningen. Derfor
er disse sager overordentlig byrdefulde og udgør en betydelig del af Højes-
terets arbejde.

Højesteret er almindelig ankeinstans i forhold til de 2 landsretter og i
forhold til Sø- og Handelsretten i København, og både jus og faktum kan
inddrages under anken. Højesteret kan også med tredjeinstansbevilling fra
Justitsministeriet tage stilling til sager, der er startet i første instans i by-
og herredsretterne, og i anden instans pådømt af landsretterne. Kriteriet for,
om Justitsministeriet kan meddele en sådan bevilling, er, om sagen er prin-
cipiel, eller om særlige grunde taler herfor. Denne adgang fra Justitsminis-
teriet bruges i overordentligt begrænset omfang. Straffesagernes antal er ube-
tydeligt, og dette problem vil jeg lade ligge. Men i straffesager er det klart,
at bevisbedømmelsen aldrig kan inddrages under Højesterets prøvelse.

Man vil derfor forstå, at det afgørende for, hvilke sager der skal til Hø-
jesteret i Danmark, stort set er synonymt med spørgsmålet om, hvilke sager
der starter som landsretssager i første instans. Her lægger man forskellige
kriterier til grund, og man bygger ikke på det ene kriterium, at Højesteret
udelukkende skal beskæftige sig med præjudikatspørgsmål. Vi har bestem-
melserne i den danske retsplejelov § 225 og følgende, og udgangspunktet
er sagens værdi. For øjeblikket er grænsen 200.000 kr., men en lang række
sager er by- og herredsretssager p.g.a. sagens art. Jeg nævner i flæng
færdselserstatningssager, sager om forskellige arbejdsforhold, servitutter,
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lejesager, ægteskabssager og faderskabssager. Sager mod ministerier eller
en central klageinstans, der som øverste administrative myndighed kan ta-
ge stilling til en klage overfor private, skal altid anlægges ved landsretterne
i første instans. Man har altså i den danske retsplejelov forsøgt at tilstræbe
en ordning, således at vigtigere sager i videste forstand starter ved de 2 lands-
retter eller i et vist omfang ved Sø- og Handelsretten.

Men det er vigtigt også at slå fast, at man i den senere tid er startet et
nyt princip, som vist åbenbart er ukendt for mine nordiske kolleger, nemlig
henvisningsprincippet. Jeg henviser her til den danske retsplejelovs § 227.
Efter denne bestemmelse kan by- og herredsretterne henvise behandlingen
af en sag til landsretten, hvis sagen indeholder principielle spørgsmål, hvis
sagen har særlig indgribende betydning for en part, hvis sagen er anlagt af
eller mod en offentlig myndighed, hvis sagen vedrører EF-ret eller frem-
med ret, eller hvis sagen bedst behandles i forbindelse med en ved landsret-
ten verserende sag. I denne bestemmelse har vi, efter min mening, grund-
synspunktet, som det er og bør være efter dansk opfattelse: Det, som bør
ende i Højesteret, og som Højesteret skal beskæftige sig med. Jeg under-
streger igen, at dette er et langt bredere kriterium, end det vi har hørt om
i de hidtidige indlæg.

Man kan derfor diskutere, om det har nogen særlig mening, at jeg står
her og redegør for den danske ordning. Men jeg synes, at det er rigtigt at
gøre opmærksom på, at vi altså har disse helt ejendommelige fooshellighe-
der. Retstraditionen gør det vel nok umuligt at komme særligt langt i ret-
ning af et mere entydigt system.

Min konklusion for så vidt angår den danske ordning går ud på følgen-
de: Jeg håber, at det bliver muligt gennem praksis i første række at udbyg-
ge den henvisningsordning, jeg har beskrevet i retsplejelovens § 227. I det
omfang den udbygges og anvendes, vil den jo indskrænke behovet for an-
vendelsen af de justitsministerielle tredjeinstansbevillinger.

I Norge har man jo en grundlov for al færdsel i fjeldet: det er ingen
skam at snu. Vi burde i den danske retsplejelovs § 227 indføre en særlig
bestemmelse, hvor det stod »det er ingen skam at henvise». Dette er nemlig
i vidt omfang problemet. De fleste danske byretsdommere er meget tilbage-
holdende med henvisning, men nøglen til et smidigt dansk system ligger i
henvisningsordningen.

Jeg tror og håber også, at det vil være muligt fremover at undtage andre
grupper for landsretternes i første instans. Jeg tror ikke, det er rigtigt helt
at ophæve værdigrænsen. Man bør analysere, hvilke typer af sager, der ikke
hører hjemme i landsretterne i første instans. Og lad mig i flæng sige, at
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spørgsmål om f.eks. køb og salg af fast ejendom og om mangler ved op-
førelser af huse efter min mening ikke hører hjemme i landsretterne som
første instans.

Jeg mener ikke, at det vil være i overensstemmelse med dansk retstradi-
tion, at den danske Højesteret skal arbejde i civile sager med en sondring
mellem jus og faktum. Og jeg tror, at det vil virke stødende på de fleste
af os i Højesteret, hvis vi måtte komme til et materielt forkert resultat, fordi
vi ikke kunne vurdere faktum.

Så kommer vi til spørgsmålet om, hvorvidt justitsministeriet skal have
adgang til at give tredjeinstansbevillinger. Lige så længe jeg har været med
i nordisk samarbejde, har der lydt kritiske røster om denne ejendommelige
danske ordning, og om mulighederne for det politiske misbrug, der kan opstå
i den forbindelse. Jeg kan berolige mine tilhørere. Der er ikke antydning
af debat af den art i Danmark. Ordningen administreres aldeles udmærket.
Den politiske minister har efter min opfattelse ingensinde bremset en sag,
tværtimod har han måske for at få politisk ro givet en tredjeinstansbevil-
ling. Men det er måske, når alt kommer til alt, også en tilstrækkelig be-
grundelse for at få et endeligt punktum sat af Højesteret.

Så er jeg for såvidt færdig, jeg har kun nogle enkelte bemærkninger om
»præjudikatbildning». Jeg er i det væsentlige enig i det, der er sagt omkring
præjudikatsdannelsen, og om den forsigtighed, hvormed man bør gå frem,
når man våger sig ud på ikke-lovbestemte områder. Jeg synes iøvrigt, det
er en interessant tanke, som referenten har fremført, at man eventuelt skul-
le fremskynde visse præjudikatsspørgsmål, således at de kunne afgøres præ-
judicielt. Jeg kan ikke sige, om det er muligt at gøre det i Danmark med
den gældende lov, men det kræver ihvertfald ikke de helt store ændringer,
hvis man skulle gøre det. Det kunne nok i mange henseender være rigtigt,
f.eks. i skattesager, at Højesteret fik mulighed for på et meget tidligt tids-
punkt at give en bindende fortolkning af regler, som får indgribende betyd-
ning for grupper af befolkningen, hvorved man kunne undgå at, skattemyn-
dighederne af den ene eller den anden grund gik forkert i fortolkningen af
deres egen lovgivning.

Derimod tror jeg nok, at jeg må tage meget kraftig afstand fra tanken
om, at lade Højesteret i Danmark stå for udtalelser af mere generel lovfor-
tolkningsmæssig art.
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Høyesterettsdommer HANS MICHELSEN, Norge:

Herr ordstyrer, mine damer og herrer.
Det er, til tross for det som kom frem i en annen seksjon i morges, me-

get alminnelig i Norge å påberope seg grunnloven, og la meg begynne med
den norske grunnloven. Der står det skrevet at Høyesterett dømmer i siste
instans. I det ligger, ja man kan vel si selvfølgelig, at Høyesterett avsier dom-
mer som blir prejudikat. Men man har lest mer inn i denne bestemmelsen
i den ærværdige grunnloven. Man har nemlig ansett det slik, at Høyesterett
også skal forvalte den høyeste rettferdighet, den konkrete rettferdighet, i
de enkelte saker, og utfra den oppfatning er de norske prosesslover laget,
i den henseende hvor de legger kompetansen til Norges høyeste domstol.

Vi må sondre mellom sivile saker og straffesaker. Norge har i sivile sa-
ker et tre-instans system med få unntagelser. Alle saker begynner i herreds-
og byrett. Anken, som vi sier, går til lagmannsretten og videre til Høyeste-
rett. Unntakene har man i de få tilfeller hvor man kan anke direkte fra
herreds- og byrett til Høyesterett. Da vi arbeidet med rettergangsreformen
på sivilprosessens område, ble det fremmet forslag om at Høyesterett ikke
skulle ha kompetanse til å prøve bevisbedømmelsen vedrørende realiteten,
altså at Høyesteretts kompetanse skulle være begrenset. Og den regelen kom
inn i tvistemålsloven. Nu gikk det både år og dag før rettergangsreformen
ble satt i verk for ankeinstansene. Og den pause som oppsto, benyttet man
til å gå til angrep på den lovgivningsmessige situasjon som var skapt, ledet
av en høyesterettsdommer, hvis vesentlige synspunkt var at han ikke ville
sitte som Thomas Hardy, »Far from the madding crowd». Han ville ikke
fjernes fra livet. Og resultatet ble at han vant frem, hans aksjon vant frem.
Da tvistemålsloven ble satt i verk, fikk Høyesterett kompetanse til å prøve
også bevisbedømmelsen vedrørende realiteten. Høysteretts kompetanse er
altså ikke begrenset i sivile saker, og i det ligger at man ikke kan si at den
norske Høyesterett er en prejudikatdomstol i egentlig forstand.

Nu står det imidlertid skrevet: »Ve den, der gaber for høit, thi den skal
det gå ilde». Det er klart at når Høyesterett har en middelbar bevisførsel,
altså har det man vanligvis oppfatter som det dårligere bevis, faller det vans-
kelig for denne domstol å prøve bevisene vedrørende sakens realitet. Der-
for innførte man noe som etter min mening bare må betegnes som en smidig
ordning. Høyesteretts kjæremålsutvalg, som består av tre høyesterettsdom-
mere, prøver, preliminært kan man si, alle anker i sivile saker, og de kan
nekte — jeg ber at man merker seg — de kan nekte anken fremmet, hvis
det er klart at den ikke fører frem, og videre, hvis den middelbare bevisfør-
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sel i Høyesterett medfører vanskeligheter for løsning av saken, hvis den hen-
ger og »blør» på bevisene. Og så en grunn som jeg straks skal nevne.

Man vil straks se forskjellen mellom den svenske og den norske ordning.
For å si det meget populært: I Sverige må man, så vidt jeg oppfatter det,
sparkes inn i Høyesterett. I Norge må man sparkes ut. Der må altså forelig-
ge en særskilt grunn for å nekte en anke fremmet, og av det fremgår det
jo i høy grad at prejudikatsdomstol kan man ikke si at Høyesterett er.

Men så har man fått et nytt ledd, et nytt nummer i denne denne bestem-
melsen. Kjæremålsutvalget kan nekte anken fremmet når det finner at
hverken hensynet til den alminnelige rettsenhet eller partene tilsier at denne
saken prøves. Der står man friere, og man må jo si at gjennom denne
bestemmelse nærmer man seg den svenske med dispans. Men jeg tror
fremdeles at man ikke skal snakke om at man får dispans for å få saken
fremmet i Norge. Man blir sparket ut, saken blir nektet fremmet. Bare ca.
1/3 av de påankede saker blir fremmet till Høyesterett. Og det er kjære-
målsutvalget som gjør dette, og det er ingen tanke om å skulle lgge denne
beføyelse til noe organ utenfor Høyesterett. Det er en fullstendig fremmed
tanke.

I straffesaker har vi et moderert to-instans system. De mindre saker be-
gynner i herreds- og byrett, de større i lagmannsrett. Og anken går i begge
tilfeller direkte til Høyesterett. Hvis man er misfornøyd med avgjørelsen
av skyldspørsmålets faktiske side i en herreds- eller byrettssak, kan man få
saken prøvet i lagmannsretten, men anken går til Høyesterett og i straffesa-
ker er kompetansen begrenset. Den norske Høyesterett kan ikke prøve be-
visbedømmelsen under skyldspørsmålet, men alle andre spørsmål, også
straffeutmålingen. Derfor må man si: heller ikke i straffesaker er den norske
Høyesterett en prejudikatdomstol. Også i straffesaker sitter kjæremålsut-
valget foran Høyesterett og kan nekte ankene fremmet hvis det er klart at
de ikke vil føre frem. Andre beføyelser skal jeg ikke her nevne. Bare 25 %
av de påankede saker, straffesaker, slipper frem til Høyesterett. Men syste-
met medfører altså, at Høyesterett sitter, man kan gjerne bruke uttrykket,
og finjusterer på straffeutmålingen i de saker som fremmes.

Så kan man spørre: er der tanker i tiden om å endre dette system? La
meg først nevne at høyesterettsjustitiarius Terje Wold fremmet et forslag
om endring, ikke som lovforslag, men i et foredrag. Men hans forslag gikk
ut på at Høyesterett skulle kunne underkaste sakene umiddelbar bevisførsel.
Det var ikke hans tanke å gjøre den til en prejudikatdomstol. Men så må
man være oppmerksom på: den norske Høyesterett har, skal vi si alltid,
vært ajour, men det har vist seg nå at den lykkelige skranke har vært meget
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vanskelig å opprettholde. Det blir et stadig større og større press, og spørs-
målet blir, greier vi å holde det nåværende system? Og la meg da si, at vi
tar sterk avstand fra tanken om tre avdelinger. Der kommer tanken om
rettsenheten inn. Det kan være at vi må nærme oss en revisjonsdomstol.
Men la meg tilslutt bare forteile noe. Vi har en summa apelabilis. Den har
vi jo måttet høyne etterhvert som kronen er blitt tynnere og tynnere. Men
hver gang, hver gang, har den lovgivende forsamling lagt seg beløpsmessig
under den størrelsesorden som var foreslått så vel fra Høyesterett som fra
Justisdepartementet. Det er en inngrodd tanke som det skal være meget
vanskelig å komme rundt, at du skal kunne »høyra høgsterettens dom i din
sak». Å gjøre den norske Høyesterett til en prejudikatdomstol tror jeg er
meget vanskelig, og jeg har ut fra hele min innstilling følelsen av at det heller
ikke er ønskelig.

Takk, herr ordfører.

Justitierådet GÖRAN PORTIN, Finland:

Herr ordförande.
Det är säkerligen ett flertal punkter där jag är enig med Johan Lind.

Jag skall inte uppehålla mig vid dem, utan i stället nämna några saker där
jag är av annan uppfattning eller där betoningen kanske är en annan.

Det har talats här i dag mycket om hösta instansen som prejudikatins-
tans och en förändring till prejudikatinstans. Så länge högsta domstolen i
Finland har funnits, den kom ju till i sin nuvarande skepnad 1918 och i nu-
varande regeringsform från 1919, nämns som en av domstolens uppgifter
att leda och övervaka rättsskipningen i domstolar och utsökningsmyndig-
heter. Med andra ord är detta väl just prejudikatverksamhet. Den har alltid
funnits där och framhållits som en viktig uppgift. Ändringarna som har skett
har berott på det som president Olsson nämnde. Man kan inte dansa på
alla bröllop och hade det fortsatt som tidigare så hade man snart inte dan-
sat alls. Därför måste det komma effektiva regler där högsta domstolen själv
kan hålla handen på kran och bestämma, att det inte kommer in mera ären-
den till sakbehandling än man orkar och hinner med.

Valet av dessa mål skall enligt min uppfattning göras av domstolen själv.
Man kunde framlägga en massa argument. Det skall jag inte göra, då dessa
redan nämnts av ett par talare här i dag. Jag uppfattar det inte heller så,
att högsta domstolens ledamöter sysslar med mindervärdigt eller onödigt
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arbete. Jag är säker på att både justitieråden och urvalet mår bra av att jus-
titieråden sysslar med detta urval. Johan Lind nämner fel vid urvalet, bl.a.
fri rättegång och vad det var. Till det kan man väl inte säga annat än att
det var med igenkännande och med skammens rosor blossande på kinderna
man läste detta. Det är klart att det kan gå fel, men jag tror inte att någon
annan gör det bättre. Det är bara en uppmaning till högsta domstolen att
försöka så rätt som möjligt välja de mål som behandlas.

Där kan man komma med annan betoning. Det sägs i det tryckta refe-
ratet att domstolen inte svarar för den materiella rättvisan. Det låter sig sägas.
Å andra sidan skall den främsta urvalsprincipen vara, inte spännande juri-
diska knoppar utan att välja målen som behandlas, så, att i genomsnitt den
materiella rättvisan mår bäst inom domstolsväsendet som sådant.

En omständighet som jag vill understryka och understryka mycket, är
att högsta domstolen är en domstol, högsta domstolsinstansen, och den skall
sådan förbli. Det är dömandet som är det viktiga. Domstolen är uppbygd
som en domstol. Hela organisationen och ledamöternas arbete inriktar sig
på detta att döma, att meddela rättsskydd i ett enskilt fall. Därför ställer
jag mig skeptisk till i referatet nämnda rättsförklaring, lagförklaring. Jag
tror inte att den är en lämplig sysselsättning. Justitieråden är trots allt inte
så mycket klokare än andra människor, fast vi gärna ville tro det. Justitie-
råden skall döma. Är det någonting att förklara skall riksdagen ändra på
det.

En punkt där jag är av deciderat annan uppfattning än referenten, är
detta när han namnar att Bankföreningen bl.a. eller andra sådana kunde
ha speciella möjligheter att få ärenden behandlade av högsta domstolen. Jag
anser mig ha mycket goda skäl för att så inte skall vara fallet. Bankförening-
en eller Metallarbetarförbundet skall inte ha processuella fördelar och fa-
vörer som man förnekar t.ex. museivaktmästaren Jeremias Gotthelf eller
butiksstäderskan Inga Schaber. Alla skall ha det lika.

Hovrättspresident BIRGITTA BLOM, Sverige:

Herr ordförande.
Det är för rättsordningen och rättsbildningen viktiga frågor som debat-

teras här i dag.
Johan Lind var inledningsvis inne på en fråga som berör hovrätterna.

Han sade att HD:s roll som prejudikatsinstans förutsätter att man kan lita

33
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på att hovrätternas avgöranden uppfyller berättigade kvalitetskrav. Det håller
jag ju naturligtvis med honom om. Jag ställer mig litet tveksam till den syn-
punkt som han framförde att man skulle vara försiktig med att ytterligare
minska antalet domare i hovrätterna. Sammansättningen tre är ju nu den
vanligaste men vi har åtskilliga mål fortfarande med sammansättningen fy-
ra ledamöter.

Jag tror i och för sig att det finns skäl att behålla det system som vi lever
med nu. Men jag tror att man ändå skall hålla i minnet att det är inte anta-
let domare i hovrätten som är det viktigaste när man skall slå vakt om att
domar från hovrätterna uppfyller kvalitetskravet utan det är naturligtvis
skickligheten hos de domare som finns i hovrätterna. Där tror jag i och för
sig att det mycket väl räcker med tre. Det finns ju i alla fall förebilder utom-
lands ifrån, där man har domstolar t.ex. Court of Appeal i London, som
dömer med tre ledamöter och som jag tror uppfyller höga krav. Lönefrå-
gan är viktig som Johan Lind var inne på. Jag tycker det finns goda skäl
för att hävda den ståndpunkten nu sedan hovrätterna har blivit slutinstans
i det stora flertalet mål. Hovrättsdomarnas löner borde också återspegla detta
förhållande.

När jag har begärt ordet så är det emellertid för att stödja den tanken
som Johan Lind har varit inne på, att överlämna dispensprövningen åt ett
från högsta domstolen fristående organ. Jag kan göra det så mycket lättare
som det var en tanke, som framfördes i Svea Hovrätts remissyttrande över
rättegångsutredningens förslag. Vi föreslog där att man skulle kunna över-
låta dispensprövningen åt ett organ som kunde bestå t.ex. utav pensionera-
de justitieråd eller andra erfarna domare, professorer, framstående advo-
kater och åklagare. Den skiss som Johan Lind i dag lade fram till hur ett
sådant organ skulle vara sammansatt, tycker jag har mycket som talar för
sig. Jag tror också att man skulle kunna leva med den omröstningsregel som
han nämnde.

När vi i hovrätten kom fram till att vi borde föra fram den här tanken
i vårt remissyttrande så var det mot bakgrunden av uppgifterna i rättegångs-
utredningens betänkande. Om jag inte tar fel så stod det där att nästan
hälften utav justitierådens tid går åt att välja ut de mål som man sedan skall
avgöra. Detta är för mycket, 30 % som nämns i dag är också för mycket.
Det tar kort sagt för mycket tid ifrån rättsbildningen denna urvalsprocess
och då är det bättre att lägga den någon annanstans. Dessutom så tror jag
att framstående hovrättsdomare, tingsrättsdomare och advokater kan ha
mycket att bidra med i denna urvalsprocess. Det är inte bara det att det tar
för mycket tid från den uppgift som trots allt är deras huvudsakliga uppgift
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nämligen rättsbildningen. Det är också så att det tar för lång tid för parter-
na att få besked om hovrättens dom eller beslut är det slutliga avgörandet
eller om de får en realprövning. Det gäller särskilt i tvistemålen, där man
alltför ofta tycker sig se att det tar ett a två år i tingsrätt, ett år i hovrätt
och sedan tar det tre år i högsta domstolen innan parterna får besked. Och
det är för lång tid. Det var bakgrunden för vårt förslag, och det är bak-
grunden till varför jag tycker att Johan Linds tankar här är förtjänta utav
ett allvarligt övervägande. Även om jag ju i och för sig förstår också de
synpunkter som framfördes här av Olle Höglund och Curt Olsson.

Presidenten i högsta förvaltingsdomstolen ANTTI SUVIRANTA, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
I Finland har vi ett besvärstillståndssystem i vissa smärre skattesaker.

Där har vi ett så att säga primitivt system utan någon som helst ventil. Det
betyder att vi stundom finner att länsrätten har totalt missförstått bevisning-
en och att vi inte kan göra någonting åt den saken. Det hoppas vi slippa
ifrån när förfarandet förnyas. Vi skall nu få besvärstillstånd med ventil när
rättegången i vattenmål förnyas från början av nästa december. Och litet
senare skall vi få besvärstillstånd med ventil i vissa socialmål, där man tidi-
gare har haft ett absolut besvärsförbud. Vi hoppas vi får erfarenheter av
dessa mål att användas då vi så småningom enligt ett kommittébetänkande
kommer att få ett allmänt besvärstillståndssystem i alla skattemål. Först skall
vi emellertid göra länsrätterna till självständiga domstolar som de inte helt
och hållet ännu är men enligt regeringsprogrammet skall bli. En propositi-
on med det syftet skall ges till riksdagen nu i allra närmaste framtiden. Det
allmänna besvärstillståndssystemet förutsätter också att det under länsrät-
terna finns en betryggande omprövningsinstitution på den lokala nivån.

Jag tror att vi inte kan förlägga tillståndsprövningen på någon annan
nivå än hos den högsta instansen. Men vi förutsätter nog att tillståndspröv-
ningen kommer att ta bara några månader liksom den nu tar i högsta dom-
stolen och också i de skattesaker där vi nu har ett besvärstillståndssystem
hos vår domstol. Att vänta två eller tre år på besked om man får besvärs-
tillstånd eller inte, det är nog alldeles omöjligt från vår synpunkt.

Sedan en liten anmärkning på grund av förslaget om fria rättsförklaring-
ar. De har vi ju på sätt och vis i förhandsbeskeden som kan ges i skattemål.
Det är ju inte högsta förvaltningsdomstolen liksom det inte är regeringsrät-
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ten i Sverige som i första instans besluter om förhandsbesked. Men vi har
en centralskattenämnd som har existerat i 27 år och som grundades efter
svensk modell. Nämnden ger förhandsbesked i skattemål där det kan anses
vara behövligt för en skatteskyldig att få besked hur ett tilltänkt förfarande
kan komma att bedömas från skattesynpunkt. Vi har, tror jag, helt goda
erfarenheter av detta system. Tack.

Regeringsrådet BENGT HAMDAHL, Sverige:

Herr ordförande.
Dagens förhandlingar har visat en betydande rättsolikhet mellan de skan-

dinaviska länderna. Gränsen mellan öst och väst har demonstrerats. Till de
skillnader som kommit fram vill jag foga ytterligare en, nämligen att i mot-
sats till de västliga länderna Finland och Sverige har ett förvaltningsdom-
stolssystem med en högsta instans, finska högsta förvaltningsdomstolen och
svenska regeringsrätten, men där finns dem emellan också vissa skillnader.

För Sveriges vidkommande fick vi 1971 för regeringsrätten en motsva-
rande ändring som den som har beskrivits för den svenska högsta domsto-
lens del och förhållandena är åtminstone författningsmässigt helt parallella
med ett treinstanssystem och den högsta instansen som renodlad prejudikat-
instans. En liten skillnad kanske kan vara detta som Antti Suviranta nämn-
de, att regeringsrätten behandlar förhandsbesked i skattefrågor, till vilket
det inte finns någon motsvarighet för högsta domstolens del. Jag skall inte
alls uppehålla mig vid detta utan tar upp bara ett par punkter som referen-
ten Johan Lind uppehöll sig vid i sitt anförande.

Jag är glad att han gjorde det och de två sakerna stod kanske i ett visst
samband med varandra. Vi som arbetar i domstolarna har nog inte svårt
att förstå vad en prejudikatinstans uppgifter innebär. Även om man kan
definiera prejudikat på litet olika sätt, mera vidsträckt och mera inskränkt,
så tror jag inte att det gör någon avgörande skillnad. Vad som är svårt i
en demokrati som Sverige, det är att få förståelse för den prejudikatsbil-
dande funktionen hos den rättsökande allmänheten. Till viss del kan detta
skyllas på själva lagreglernas utformning. Om man läser rättegångsbalken
eller förvaltningsprocesslagen, så tror man lätt att det finns en fri fullföljd
till de högsta instanserna. Fullföljdshänvisningarna, som fogas till mellan-
instansernas domar, är också så utformade att man får intrycket att det bara
gäller att få tillstånd, så blir målet prövat. Vad som inte poängteras är det
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krav som finns på parterna att de skall utveckla varför just deras mål är
av den beskaffenheten att det kan få prövningstillstånd, att det har prejudi-
katvärde alltså. Det kanske fungerar litet bättre för högsta domstolens del
där parterna biträdes av juridiskt skolade ombud i stor utsträckning. Vi i
regeringsrätten har mycket ofta att göra enbart med parterna själva, och
de förstår inte alls detta. De tror att det gäller att äntligen få rättvisa nu.

Här finns ett ganska stort uppfostringsarbete att fullfölja hur det nu skall
gå till. Ett sätt vore måhända det som referenten förde fram, alltså att man
skulle lägga dispensprövningen på en annan instans än det högsta domstols-
organet. Jag har vissa sympatier för den tanken, ehuru jag kanske inte rik-
tigt tror på dess livskraft. Men måhända skulle allmänheten lättare förstå
systemet, om det är någon helt fristående myndighet som prövar om deras
sak kan komma upp till prövning eller ej. Å andra sidan finns det en viss
risk för att parterna inte alls skulle begripa vad ett sådant organ är för nå-
gonting. De skulle blanda ihop det helt enkelt med det högsta domstolsor-
ganet. Vad är det här, är det fågel eller fisk, är det en ny högsta domstol
eller är det någonting annat. Jag tror att där skulle man få ett nytt
informations- och identifikationsproblem. Men ändå vill jag inte avvisa den-
na idé för jag tror nämligen att svagheten med prejudikatuppgiften i de högs-
ta domstolarna i Sverige är att mycket tid åtgår för att utvälja de mål som
skall bli föremål för behandling i sak och som kan tjäna som vägledning
för rättstillämpningen, som det heter. Jag tycker man skall vara generös
på den punkten. Ganska många mål behöver prövas av högsta instansen
för att man skall få en fyllig bild av hur rättsutvecklingen förlöper, men
det skall inte vara så att högsta instansens arbete tas upp för mycket utav
just att välja ut de målen.

Förbättringar har ägt rum under den tid som regeln om fullföljdsbe-
gränsning har gällt, men alltför mycket tid ägnas alltjämt åt detta och inte
bara då av dem som dömer i sista instansen. Även de som bereder målen
får lägga ned orimligt lång tid på detta. Det gör att jag känner sympati för
tanken på ett fristående dispensprövningsorgan, men kanske är det litet svårt
att genomföra. Det visar bl a den skiss som lagts fram här. De något komp-
licerade reglerna om omröstning visar hur rädd man fortfarande är för att
så att säga lägga locket på.

Det här kan väl räcka men jag skall lägga till en sak. Den demokrati
som vi har, den stigande folkupplysningen och tidsandan, som innebär att
man inte nöjer sig med besked från myndigheter, har lett till en betydligt
ökad användning av de extraordinära rättsmedlen. Ett besked från regerings-
rätten om att prövningstillstånd icke medgives godtar man många gånger
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inte, utan man skriver igen och säger, det här är ju så tokigt, det måste ni
förstå att my case is a very special one och var så god pröva om det igen.
En sådan skrivelse betraktas som en resningsansökan. Och jag befarar att
någonting sådant också skulle uppträda om man hade ett särskilt organ för
att pröva om ett mål skall få bli föremål för sakbehandling i högsta instan-
sen. Men en viss sympati för tanken har jag.

Korreferenten, højesteretsdommer MAGNUS THORODDSEN, Island:

Hr. ordstyrer, mine damer og herrer.
Jeg må indrømme, at det moderne skandinaviske sprog ikke flyder som

honning fra min tunge, og aldeles ikke når jeg taler det »impromptu». Men
jeg vil forsøge at sige nogle ord.

Først vil jeg sige til referenten, at jeg er helt enig med ham i, at dom-
merløningerne skal forhøjes enormt. Det har været meget interessant at følge
med i diskussionen her, og jeg agter ikke at gå ind på dem »en detail». Men
i princip vil jeg sige, at jeg er enig med det, som er blevet sagt her af for-
nuft, men uenig i det som ikke er fornuftigt. Så er det spørgsmålet, hvad
er ufornuftigt. Jeg synes, at det er de synspunkter, at højesteret ikke er norm-
bilder. Konstitutionen er sat for at holde styr på politikerne, og hvad gavn
har vi af en konstitution, hvis vi giver politikerne fri bane til at bestemme,
hvilke love det er som bryder mod konstitutionen og hvilke der ikke gør
det. Det skal være domstolenes opgave at bestemme disse ting.

Lad os være opmærksomme på, at der er otte lande i Vesteuropa nu,
som har konstitutionelle domstole, og de er enorme normbildere. Udenfor
dette har vi fire andre lande, som giver domstolene ret til at dømme om
en lov er i henhold til konstitutionen eller ej. Det er Island, Norge, Irland
og »The Supreme Court of the United States».

Så har vi for nylig også fået to østeuropæiske konstitutionelle domstole,
nemlig i Polen og i Jugoslavien. Om de nytter til noget, ved jeg ikke, men
de hedder i al fald konstitutionelle domstole. De lande som ikke anerken-
der, at domstolene har ret til at dømme om love er grundslovsmæssige eller
ej, er efter min mening »underdevelopped countries within the field of con-
stitutional law».
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Referenten, justitierådet JOHAN LIND, Sverige:

Debatten här i dag har väl som vanligt visat mycket som är likt och
mycket som är olikt i de nordiska länderna. Jag har noterat att tio personer
har gjort inlägg, av dessa är nio ledamöter i högsta instans och den tionde
hovrättspresident. Möjligen kan man dra den slutsatsen att det är något slags
internt bekymmer, som vi står här och debatterar. Jag tror inte, rättare sagt
jag är övertygad om att så är det inte. I den övertygelsen bestyrks jag av
det stora antal deltagare jag dock ser har lyssnat här i dag. Jag tror att det
i ett rättsamhälle är utomordentligt viktigt att fixera vad den högsta instan-
sen skall syssla med, vad dess uppgifter är och hur man skall få dit kompe-
tenta personer. Och det har vi ju varit inne på i dag.

Om jag sedan tittar litet på de sammanfattande teser som jag gjorde i
mitt referat och ställer mig frågan, har debatten kommit att röra detta? Så
är svaret både ja och nej.

Vi har talat om den högsta instansens centrala uppgift att vara prejudi-
katsinstans. Det har verkat vara en ganska stor enighet men nyanser har
funnits. Presidenten Olsson var inne på att reglerna nog inte slår likadant
som de svenska. Vi har hört det norska inlägget som så vitt jag förstår klar-
gör att den norska höyesteret inte är en lika utpräglad prejudikatsinstans
som den svenska. Dessa skillnader får vi naturligtvis på detta område likaväl
som på många andra leva med.

Den tanken jag var inne på att man skulle begränsa högsta instansens
prövning så att man sysslade väsentligen med rättsfrågor, den har ehuru
jag fick kalla fötter likväl gillats av korreferenten och helt har jag ju inte
övergett den. Men jag vill upprepa att jag tror kanske detta är en fråga på
sikt, sedan vi prövat andra metoder.

Jag sade att jag befann mig säkert i minoritet då det gällde frågan om
ett utomstående organ skall pröva vilka mål som skall gå till högsta dom-
stolen. Efter dagens debatt så är det klart att den ståndpunkten befinner
sig i minoritet. Men efter att ha lyssnat på korreferentens, presidenten Bir-
gitta Bloms och regeringsrådet Hamdahls inlägg, så är jag glad att kunna
säga att minoriteten verkligen är kvalificerad.

Jag tror att det är en tidsfråga innan man tvingas till detta. Vare sig man
vill eller inte. Jag tror nämligen att det helt enkelt slösas för mycket mänsk-
liga resurser på läsandet av alla dessa domar. Det kommer, tror jag, att bli
en utveckling i den riktning jag angav. Om det blir medan jag yrkesverk-
sam eller inte, det vet jag inte, men jag tror det kommer.

Jag tog upp frågan om högsta domstolens roll i normbildningen visavi
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lagstiftaren. Där kan man naturligtvis ha olika uppfattningar. Och det har
väl kommit fram, som jag uppfattar det, flera nyanser egentligen i inställ-
ningen. För de flesta talare som berörde den frågan var väl ändå på det kla-
ra med att förarbeten är en viktig rättskälla och det är någonting man skall
följa. Men hur pass noga följsamheten är och exakt skall gå till, där råder
väl lite olika meningar. Det har också att göra med att förarbeten ser lite
olika ut i våra skilda länder. Det låter litet uppgivet det här att jag för punkt
efter punkt få säga att vi får leva med skillnaden mellan de nordiska län-
derna. Men så är det väl.

Jag tycker det är litet synd att ingen talare, som jag nu hastigt kommer
ihåg i alla fall, tog närmare upp det här om specialdomstolarna. Måhända
beror det väl på att så vitt jag vet i varje fall egentligen ingen av talarna
har någon bakgrund på det hållet utom då Antti Suviranta och jag själv
som båda har varit i arbetsdomstolen. Det är nämligen en ganska intressant
aspekt men det får väl vi återkomma till senare.

Den här nya iden om fristående rättsförklaringar, den har mötts med
skepsis från vissa håll. Jag noterade att justitierådet Portin inte trodde på
denna idé, och vidare var det väl höyesteretsdomare Michelsen och ytterli-
gare någon som inte var positivt inställd. Jag har litet svårt att förstå denna
skepsis egentligen. Tanken är naturligtvis ny men är det en så oerhört grund-
läggande skillnad när man analyserar rättskällor och sätter analysen i rela-
tion till vissa fakta, om dessa fakta föreligger i verkligheten, eller om de
endast är konstruerade? Det intellektuella arbetet, den rättsliga analysen bor-
de ju ändå, tycker jag, bli densamma. Om det uppfyller ett behov, vilket
det tydligen ansetts göra i Sverige, och jag tror säkert det är riktigt, så var-
för inte försöka. Justitierådet Portin tror jag det var, var skeptisk till tan-
ken att Bankföreningen skulle ha någon slags särställning. Jag menade ju
inte det, jag har säkert uttryckt mig oklart. I och för sig skall var och en
naturligtvis ha möjlighet att begära rättsförklaring av HD. Men vi skall ha
ett system med prövningstillstånd.

Till sist: vi har egentligen bara tangerat frågan om vad som egentligen
är prejudikat. Man borde kanske definiera och närmare diskutera vad ett
prejudikat egentligen är, innan man går in på frågan, vad högsta domsto-
len skall syssla med. Jag vill bara då säga avslutningsvis att hur analysen
än görs och hur den än faller ut, så är det väl klart att prejudikatens bin-
dande effekt alltid är begränsad. Domarens möjligheter att distinguish the
case är alltid stora.

Ja, med dessa ord så vill jag avsluta. Jag vet inte om det ankommer på
mig eller inte, men jag vill i alla fall begagna tillfället och tacka debattleda-
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ren Carl Axel Petri för den vänliga omsorg med vilken han har lett det här,
liksom jag även vill tacka korreferenten för hans värdefulla inlägg inklusi-
ve det viskande påpekandet till mig efter mitt första inledande att »dina tio
minuter blev ganska långa». Det var ju sant, för det var 30 minuter. I hopp
om att inte alldeles sprängt ert tålamod, så tack för den här diskussionen.

Debattledaren, hovrättspresident CARL AXEL PETRI, Sverige:

Mina damer och herrar.
Med dessa ord så är nu sektionsmötet avslutat. Det återstår för mig att

rikta ett tack till referenten som har skrivt en sådan begriplig och synpunkts-
rik genomgång av det här problemet. Den har ju bildat underlag till den
debatt som har känts nödvändig och verkligen har givit mycket. Jag tackar
också korreferenten för hans synpunktsrika inlägg som har hjälpt oss att
få en belysning av frågor där vi förvisso inte är eniga men där det är viktigt
att det hela tiden förs en levande debatt. En sådan debatt har ju också förts
här och jag tackar alla debattdeltagare och även den stora mängd personer
som har ända till slutet lyssnat till debatten.


