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Överläggningsämnet »Rätten till appell frän domstol i första instans«
har hög aktualitet och stort allmänt intresse. Det har föranlett en om-
fattande diskussion i Sverige i juristkretsar, i facklitteratur och i dags-
press under senaste åren.

Den konkreta fråga som det gällt har varit om en part som förlorat ett
mål i tingsrätt, skall ha en ovillkorlig rätt att få målet prövat i hela dess
vidd — en total omprövning — i hovrätten, eller om den rätten skall
kunna inskränkas genom att hovrätten först skall ge ett prövningstill-
stånd (även benämnt dispens).

Åsikterna i debatten har gått vitt i sär. Den ena ytterligheten är att en
part både i tvistemål och i brottmål alltid skall ha rätt att få sin sak
omprövad i en andra instans — hovrätten — och därtill en fullständig
omprövning av hela saken. Detta skulle gälla både tvistemål oavsett
vilket värde tvistemålen gäller och brottmål. Den andra ytterligheten är
att flertalet, kanske alla tvistemål, måste för rätt till omprövning, först
erhålla prövningstillstånd av hovrätten och att för ett inte obetydligt
antal brottmål också för prövning i hovrätten skulle förutsättas pröv-
ningstillstånd.

Förutsättningar för en debatt
En debatt i dessa frågor bör helst frigöras från förhållandena i ett
enskilt land. Processrättsliga regler är mycket olikartade till och med
inom de nordiska länderna och olikheterna mellan olika land i väst-
världen är så betydandeattjämförelseregentligen inte kan görasmenings-
fullt.

En debatt bör därför i görligaste mån frigöras från det enskilda lan-
dets rättsordning och fokuseras kring den principiella frågan huruvida
rätten till prövning av ett mål i andra instans i något hänseende skall
vara underkastat begränsningar.
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En debatt måste ha som utgångspunkt att en fullständig omprövning
av ett mål i andra instans, medför en bättre rättskipning i den menin-
gen, att man får en materiellt riktigare dom — åtminstone i allmänhet.
Hela systemet med överklagande av domar bygger rimligen på denna
förutsättning.

En annan förutsättning för debatten måste rimligen vara denna:
skälen till att man vill begränsa rätten att oinskränkt få en fullständig
omprövning av målet i andra instans är naturligtvis ekonomiska. (Be-
greppet »ekonomiska« skall läsas i vid bemärkelse — däri ligger även
sådana synpunkter på hur hovrätten bäst använder givna resurser). Det
finns alltså pengar att spara om man kan finna ett instrument för att
sålla bort sådana mål som är riktigt dömda i tingsrätten. För att åstad-
komma någon ekonomisk effekt överhuvudtaget måste emellertid ett
icke obetydligt antal överklaganden vägras prövningstillstånd - annars
är det ur ekonomisk synpunkt meningslöst. Detta betyder, uttryckt med
andra ord, att det måste vara ganska hårda villkor för den som söker
dispens, innan han får tillstånd till prövning i hovrätten.

En ytterligare given förutsättning för debatten är att prövningsför-
farandet är skriftligt — d v s frågan om prövningstillstånd avgöres p g a
parternas skriftliga argumentering. En muntlig handläggning gör för-
farandet meningslöst ur den synpunkten att man da inte sparar några
pengar — och sparar man inte pengar kan man lika gärna låta bli att ha
ett dispensförfarande.

Med de sålunda givna förutsättningarna kan man inbjuda till en
debatt i frågan om en part som förlorat ett mål i första instans, skall ha
en oinskränkt rätt till en fullständig omprövning av målet i andra in-
stans, eller om parten skall få finna sig i att först i ett inledande skriftligt
förfarande försöka övertyga den andra instansen om att hans mål bör
prövas. Man kan också uttrycka frågeställningen på följande sätt: kan
de ekonomiska vinster som man säkerligen gör genom att andra instans-
en slipper att pröva ett antal mål, motivera mer eller mindre långtgå-
ende undantag från en regel — som får anses allmänt vedertagen — att
man skall ha rätt att överklaga första instansens dom? Denna rätt till
överklagande är i vart fall i brottmål så allmängiltigt antagen att den
inskrivits i bl a ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen för mänsk-
liga rättigheter (jfr även 1966 års FN-konvention).

Ytterligare en sak bör nämnas. I debatten förekommer en rad andra
förslag som går ut på att väl låta alla överklagade mål prövas av hovrätten
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men göra hovrättsprövningen inskränkt i något hänseende. Man har
exempelvis hävdat att denna prövning enbart skulle avse rättsfrågor
och inte sakfrågor eller att hovrätten skulle vara bunden av tingsrättens
bevisbedömning. Den nu angivna typen av frågor tas inte upp i detta
sammanhang eftersom de inte har med rätten till appell i sig att göra.

Låt oss nu granska argumenten för att införa en spärr mot överkla-
ganden i form av dispens som förutsättning för en prövning i andra
instans och argumenten mot en sådan ordning. Låt oss tänka på att i
debatten skilja på tvistemål och brottmål.

Argumenten för en dispensprövning
De som vill tillämpa ett dispenssystem trycker naturligtvis i första hand
på de ekonomiska vinsterna av att en hovrätt inte prövar ett mål där
klaganden inte har någon möjlighet att erhålla ändring i tingsrättens
dom.

De som vill införa ett dispenssystem — i fortsättningen även kallade
ja-sidan — har huvudsakligen ekonomiska argument. Man säger att
hovrätterna skall ägna sig åt mera kvalificerad rättskipning än tings-
rätter. Arbetssituationen i hovrätterna är ansträngd och de resurser
som finns i form av hovrättsdomare bör användas på mest ändåmål-
senliga sätt. Om man tillåter den part som förlorat i tingsrätten, att så
snart han vill få sitt mål fullständigt omprövat i hovrätten, innebär det
att de resurser som rättsväsendet förfogar över används felaktigt. De
sparade resurserna bör användas för att pröva sådana mål som är värda
en hovrättsprövning.

Resurser sparas genom att dispensföredragningen sker inför färre
hovrättsdomare än om hovrätten sammanträder vid huvudförhandling
i fullsutten rätt. Dispensföredragningen är effektiv och enkel. I princip
läser man den klagandes skrift och bedömer om den ger skäl till pröv-
ning inför fullsutten rätt. Ja-sidan understryker att ett avslag på dispens
inte kräver några skriftliga skäl för beslutet.

Systemet med dispens har uppenbara fördelar när det gäller att till-
varata hovrätternas resurser. Systemet har emellertid också andra för-
delar. En sådan är att dispensförfarandet ger en snabb hantering. Man
kommer snabbare fram till en lagakraftägande dom.

Dispenssystemet sparar även resurser pa ett annat sätt om hovrätten
vägrar dispens. I ett mål med vägrad dispens sparas rättegångskost-
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nader för parterna, eftersom målet i annat fall hade krävt en huvud-
förhandling.

Ja-sidan hänvisar också till att man i Sverige haft ett dispenssystem
när det gäller tvistemål om mindre värden tvistemål som gäller ett be-
lopp understigande ett halvt basbelopp (17.200 kr i 1993 års nivå). Man
säger att detta dispenssystem har fungerat väl sedan det infördes för ca
20 år sedan. Det har inte hörts några klagomål.

Ja-sidan hänvisar också till att en dispensprövning av här angivet slag
existerar i andra länder och även för brottmål av betydande svårighets-
grad. Man hänvisar också till att enligt konventionen för mänskliga
rättigheter är ett prövningstillstånd som förutsättning för en prövning
i andra instans, tillräckligt för att uppfylla konventionens krav om rätt
att överklaga en underinstans avgörande.

Flertalet debattörer tillhörande ja-sidan godtar ett dispenssystem både
för tvistemål - åtminstone avseende mindre värden - och för vissa
brottmål huvudsakligen sådana brott där böter kommer ifråga.

Argumenten mot ett dispenssystem
De som inte kan acceptera ett system med prövningstillstånd som en
förutsättning för en fullständig prövning av målet i andra instans — här
nedan även kallad nej-sidan har en rad olika argument för sin stånd-
punkt.

När det gäller frågan om att på bästa använda hovrättens resurser
säger man detta: om dispensreglerna utformas generöst så att tillstånd
beviljas ofta, uppstår förmodligen mycket obetydliga besparingar. För
att resursbesparingar skall uppstå krävs därför ett dispenssystem som
sätter upp en hög tröskel för den klagande att ta sig över innan han
kommer in i hovrättsrummet. Om emellertid dispenssystemet skall göras
snävt så att ett stort antal mål vägras prövningstillstånd, riskerar man att
utesluta ett stort antal mål som borde prövas av hovrätt och kanske
ändras. Den för nej-sidan avgörande nackdelen med dispensregler är
därför att det inte kan undvikas att man avslår dispenser i en del fall där
underrättens dom skulle ändrats om målet tagits upp till prövning i sak.

Ett dispenssystem förutsätter — för att det skall vara resursbesparande
- att hovrätten tar ställning till dispensfrågan pa ett skriftligt underlag.
Detta innebär att den som vill klaga på tingsrättens dom, måste i skrift
försöka övertyga hovrätten om att hans mål är värt att ompröva. Detta
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krav på ett skriftligt förfarande slår emellertid snett mot dem som inte
har förmåga att uttrycka sig i skrift. De mål som det gäller är ofta
enklare mål där parterna inte har advokater. Den som kan uttrycka sig
i skrift har ett klart försteg framför den som inte kan det. Den som har
råd att anlita advokat för att hjälpa till med ett överklagande har också
ett stort försteg. En advokat kan i många fall lägga fram saken så att
hovrätten måste bevilja dispens. Detta argument menar man har sär-
skild tyngd när det gäller brottmål.

Nej-sidan invänder även att det är svårt att närmare ange kriterierna
för när ett mål skall beviljas dispens eller ej. Att uppställa någorlunda
allmängiltiga och fasta kriterier är inte lätt. Saken blir inte bättre av att
ett dispensbeslut inte kan överklagas (om man tillät att dispensbeslut
skulle överklagas i andra fall än prejudikatfallen, skulle man helt missa
resursbesparingar). Att det är svårt att finna objektivt godtagbara kri-
terier för ett dispensbeslut i förening med att man inte kan klaga på ett
dispensbeslut — som för övrigt inte är motiverat innebär en stor risk för
att lika fall kan bedömas olika. Förutsebarheten i dömandet minskar.
Från parternas synpunkt - som endast får ett hovrättsbeslut med avslag
på dispensansökan — är risken stor att man anser beslutet tillkommet
efter ett okontrollerbart tyckande. Avgörandet — dispens eller ej — blir
alltför skönsmässigt för att kunna godtas i ett domstolssystem.

En värdegräns när det gäller tvistemål, eller ett visst antal dagsböter
när det gäller brottmål, är icke något bra kriterium för vilka mål som
bör underkastas dispensprövning. Vissa brottmål där påföljden är böter
kan ha en oerhört stor och livsavgörande betydelse för den dömde.
Belopp motsvarande exempelvis ett halvt basbelopp 17.200 kr — är av
stor betydelse för många enskilda människor.

Ett dispenssystem medför också i viss man en dubbelprövning. Om
dispens beviljas, har målet först föredragits på dispensavdelningen och
därefter skall målet prövas i huvudförhandling. I dessa fall har man
inte spårat några resurser.

Nej-sidan har också framhållit att det finns en risk att ett dispenssy-
stem kan komma att tillämpas så att dispensgivningen blir en regulator
för hovrättsavdelningens arbetsbörda. En hovrättsavdelning med myc-
ket stor målbalans kan få en benägenhet att bli mera restriktiv med
dispens, medan en avdelning med mindre arbetsbörda kan bli mindre
restriktiv.

Ett ytterligare argument från nej-sidan är att de mindre tvistemålen
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och de enklare bötesmålen ofta avgöres i tingsrätt av yngre och mindre
erfarna domare. Att mot den bakgrunden avskära den dömdes möjlig-
heter till ett överklagande kan inte anses riktigt.

Nej-sidan ifrågasätter särskilt dispenssystemet när det gäller brott-
mål.


