
Bilag 2.

President Arthur Lindhagen.

Om motivering av dom.
(Emne ved de nordiske juristmøders forhandlinger i august 1948).

I samband med rättegångsreformen i Sverige har frågan om domens
avfattning tilldragit sig en ganska stor uppmärksamhet. I Sverige har
domen hittills i allmänhet brukat skrivas mycket knapphändigt, i sin
enklaste form såsom ett bejakande eller ett förnekande av tillvaron
av de omedelbart relevanta omständigheter, som utgöra förutsättnin-
gar för bifall till kärandens talan. Man är nu medveten om att domen
efter rättegångsreformen måste få ett mera fylligt innehåll, men stor
tvekan har yppats, huru detta skall ske.

Det hittills i Sverige praktiserade skrivsättet utmärker sig, när det
är som bäst, för stor logisk stringens. Men det kan ibland urarta till
ett svårförståeligt uttalande av närmast orakelmässig karaktär. Inte
sällan blir motiveringen så allmänt hållen, att den inte lämnar något
egentligt svar på den fråga, som är den springande punkten i rätte-
gången. Och nästan alltid tas mycket lätt på bevisfrågorna. Motiverin-
gen i dessa går i regel efter formuläret: »På grund av vad vittnena
N. N. och N. N. berättat samt omständigheterna i övrigt i målet är
utrett, att •— •— •—«.

Efter denna inledning övergår jag till en översikt av de spørsmål,
som enligt min mening äro av betydelse för bedömande av huru en
dom bör skrivas.

1. Vad som lämpligen bör upptagas i en dom beror naturligen i
hög grad på för vem den skrives. Parterna ha skäligt anspråk på att
få ett klart och uttömmande besked om varför utgången blev den ena
eller den andra. De ha även ett direkt praktiskt behov av detta för
att därmed kunna bedöma, om ett överklagande skall ske och hur en
fullföljdstalan skall läggas upp. När en dom är av prejudicerande
betydelse, måste beaktas, att rättsvetenskapen och juristerna i gemen
ha ett starkt intresse av att få veta vilket resonemang, som ligger
bakom domslutet. Många gånger kan en dom vara av allmän med-
borgerlig betydelse, och från rättspolitisk synpunkt är det ett önske-
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mål, att domstolarnas avgöranden inte framträda i en form, som
genom knapphändighet, alltför stor subtilitet eller onödigt lärd appa-
rat göra dem otillgängliga för allmänheten.

2. Jag skulle emellertid vilja göra gällande, att domen i allra första
rummet skall skrivas för domaren själv. Domsmotiveringen utgör
nämligen proberstenen på om han tänkt rätt eller inte. Om domaren
från början tänkt sig ett visst slut men det inte lyckas honom att
finna en motivering för denna utgång, som på en gång täcker om-
ständigheterna i målet och är logiskt hållbar, utgör detta vanligen ett
tecken på att han är på fel spår. Det kan också erinras om att en av
de stora farorna i rättsskipningen är att domaren kan frestas att låta
sig bestämmas endast av det som ligger på ytan. Varje domare har väl
gjort den erfarenheten, att i mera komplicerade mål under ett hölje
av påtagliga och bestickande omständigheter ofta döljer sig en av-
grund, som inte blivit ordentligt belyst. Den fylligare motiveringen är
ägnad att ge utsikt över dylika avgrunder.

3. Det är sålunda ett rikt fält för variationer redan på grund av
det ändamål domen sålunda skall tjäna. Men hänsyn måste också tas
till målets svårighetsgrad och omständigheterna i övrigt. Det är enligt
min mening fullständigt felaktigt att annat än undantagsvis (varom i
nästa punkt) nedlägga arbete på mera djupgående motivering i enkla
mål. Man skall med andra ord inte gå ut och leta efter skäl. Resul-
tatet kan inte bli något annat än torrt snusförnuft och platta truismer.

4. Det som är självklart behöver inte någon utläggning. Allt är dock
inte självklart som ser så ut. Vid en analys kan det visa sig att själv-
klarheten endast är skenbar (jämför ovan under punkt 2). Men även
det verkligt självklara kan det av psykologiska skäl understundom
vara lämpligt att utlägga, exempelvis när part missförstått innebörden
i ett lagstadgande.

5. En fyllig motivering får under inga omständigheter urarta till
pratsamhet eller sådant resonemang hit och dit, varigenom huvud-
saken undanskymmes. Stringensen måste alltid upprätthållas.

6. I domen bör i allmänhet ingå någon form av sakframställning.
Under diskussionen i Sverige ha mycket olika meningar yppats
rörande sakframställningens innehåll. Den meningen har sålunda
framkommit, att i sakframställningen inte bör ingå annat än som är
av betydelse för bedömande av domens rättskraft. Även har det gjorts
gällande, att under alla omständigheter intet av parternas argumen-
tation och än mindre något om bevisningen finge inflyta i sakframställ-
ningen. För egen del betraktar jag det såsom ganska meningslöst att
diskutera dessa frågor från mer eller mindre teoretiska utgångspunk-



ter. Jag skulle vilja uppställa följande, rent praktiskt betingade regler.
Domen bör, sedd som en helhet, ge läsaren en överskådlig bild av målet i
vad angår tvistens uppkomst, parternas yrkanden och ståndpunkter
samt skälen för att framställda yrkanden bifallas eller ogillas. Lämpligen
delas domen i två avdelningar. Den första •— i Sverige vanligen kallad
rubrik eller recit — är avsedd endast för sakframställning och bör
minst uppta vissa ostridiga fakta angående tvistens uppkomst även-
som parternas yrkanden och grunden för dessa. Den andra avdelnin-
gen är avsedd för domskälen. För att dessa skola förstås, kan det
vara nödvändigt att återge andra ostridiga fakta och en hel del av
parternas uppgifter och argumentering. Men om detta ändå i varje
fall måste ske i samband med domskälen, kan domen många gånger
göras mera överskådlig och lättfattlig, om man bryter ut sådana saker
till ett sammanhängande helt i den avdelning, som är avsedd för sak-
framställningen. Vilkendera vägen som bör väljas beror helt på om-
ständigheterna i varje särskilt mål. Såsom närmare skall utvecklas i
punkt 8 måste även en hel del av bevisningen i målet omnämnas i
samband med domskälen, men jag tror att det sällan skulle bidraga
till domens klarhet att överföra omnämnandet av bevisdata till sak-
framställningen.

7. När man härefter övergår till själva domskälen, stöter man först
på frågan, huru bevisprövningen skal återgivas i domen. Det ytterst
kortfattade sätt, varpå detta ämne i allmänhet behandlats i svenska
domar, har föranlett mycken kritik, främst ur den synpunkten att
parterna få så dålig ledning, vilken bevisning de böra förebringa i
fullföljdsinstansen.

8. Någon förbättring kan det inte innebära, att man •— såsom jag
sett exempel på i domar från grannländerna •— återger de avgivna
vittnesmålen ungefär såsom i ett protokoll och sedan gör ett kortfattat
tilllägg att därigenom får anses bevisat, att parten handlat på visst
angivet sätt. Från svensk synpunkt förefaller det tämligen menings-
löst att återge vittnesmålen i själva domen, eftersom vår lag förut-
sätter, att dessa skola protokolleras, och ett skrivsätt av denna art kan
alltså enklast ske genom hänvisning till protokollet. Men bortsett från
lämpligheten eller olämpligheten av vittnesmålens upprepande i
domen kunna parterna inte genom en sådan dom få den erforderliga
ledningen i bevisfrågan, ty domstolen har inte tillräckligt tydligt an-
givit vad det är, som verkat bestämmande. En utförligare redogörelse
för bevisprövningen fordrar en verklig analys av bevisningen. Och
för detta ändamål lärer det vara erforderligt att redogöra för vissa
särskilda bevisfakta och ingå på deras betydelse.



9. Emellertid torde man många gånger inte kunna åstadkomma en
uttömmande redogörelse för bevisprövningen. Den fria bevisprövnin-
gen innebär en värdering efter psykologiska linjer, där det är utom-
ordentligt svårt att ens för sig själv precisera alla de olika moment,
som ingå i bedömandet. Om man blir tvingad att göra en sådan pre-
cisering på papperet, framstår åtminstone för mig det nerskrivna ofta
såsom ett förgrovat tillrättaläggande, som alls inte utgör något adekvat
uttryck för mina inre reaktioner. Man är här inne på frågan om
intuitionens plats i rättsskipningen. På många håll betraktar man
med stor misstro allt tal om intuition i den dömande verksamheten.
Men människan är nu en gång för alla en tämligen irrationell varelse.
Man kan inte på alla områden och i alla situationer komma till re-
sultat genom enbart logik. Enligt min uppfattning kan det alltså i
många fall inte undvikas, att domarens redogörelse för bevispröv-
ningen måste inskränka sig till att hänvisa till omständigheterna eller
situationen eller att använda annat sådant allmänt uttryck.

10. Ett vanskligt spörsmål i fråga om bevisprövningen är huruvida
domaren skall ange skälen för sin uppfattning att ett vittnesmål inte
är tillförlitligt. Någon betänklighet mot att så sker behöver väl inte före-
ligga om skälet är att ett vittne på grund av bristande synskärpa eller
för långt avstånd eller dylikt inte rimligen kunnat göra så noggranna
iakttagelser, som han uppgivit. Svårare är frågan, om domarens upp-
fattning om bristande tillförlitlighet grundar sig på att han anser att
vittnet talar osanning. Många gånger kan domaren inte undvika att
åtminstone indirekt giva sin mening härom tillkänna. För egen del har
jag den uppfattningen, att man inte bör vara alltför ängslig på denna
punkt. Det är väl närmast endast en fråga om takt vid val av ut-
tryckssätt.

11. Vad sedan angår domskälen i rättsfrågorna är det överhuvud
mycket svårt att för motivskrivningen angiva några regler av all-
mängiltig natur, beroende på att rättsfrågorna äro av så olika slag.
I vissa avseenden yppa sig ungefär samma svårigheter som vid bevis-
prövningen ,särskilt då det gäller att avgöra, huruvida viss rättsföljd
skall inträda med hänsyn till konstaterade faktiska förhållanden. Jag
syftar på sådana frågor som exempelvis huruvida god eller ond tro
föreligger eller om vårdslöshet visats eller om grund finnes att döma
till hemskillnad eller äktenskapsskillnad eller om den ena eller andra
maken skall ha barnen vid skismässa. Det gäller här många gånger
ett omdöme om en persons intellektuella och moraliska egenskaper,
och spörsmålet blir då, huru långt domaren bör gå i fråga om att
göra ofördelaktiga uttalanden. Även här intar jag den ståndpunkten,
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att domaren kan gå ganska långt, så länge han håller sig inom den
goda smakens gränser.

12. Det kan inte anses tillräckligt att domen i mera allmänna orda-
lag konstaterar att ett lagrum är tillämpligt eller otillämpligt. Domen
måste klart angiva skälet härför; läsaren av domen får inte sväva i
ovisshet om hur domaren egentligen resonerat. Han bör ange om han
tillämpat analogi eller slutledning e contrario, likaså huruvida det är
fråga om extensiv eller restriktiv lagtolkning.

13. Vanligen rekommenderas att i motiveringen hänvisa till lag-
motiv, prejudikat, kommentarer och systematiska arbeten. Detta är
naturligtvis alldeles rätt. Därigenom kan också vidare motivering vara
överflödig. Men det föreligger en viss fara. Det kan vara frestande
att anföra ett prejudikat eller ett uttalande i ett vetenskapligt arbete,
som vid ytligt påseende kan tyckas stämma med det resultat, vartill
man vill komma i domen. Men skulle det, som man åberopar, i själva
verket vara byggt på andra förutsättningar eller eljest i större eller
mindre utsträckning inte vara fullt tillämpligt, har domaren tydligen
inte givit klart besked utan endast åstadkommit ett falskt sken av ve-
tenskaplighet. Det är alltså nödvändigt att förvissa sig om tillämplig-
heten. Även om direkt tillämplighet inte föreligger, kan naturligen det
åberopade vara av stort intresse för saken, men då måste domaren
inlåta sig på ett resonemang om skilj aktigheterna.

14. Genom ett resonerande skrivsätt binder man sig otvivelaktigt
mycket hårdare än genom det mera schematiska framställningssättet.
Men man skall naturligtvis inte i sitt resonerande ge sig in på och
knäcka alla problem, som logiskt anmäla sig. Man kan gå förbi åtskil-
liga saker, som inte nödvändigtvis behöva lösas för att komma fram
till ett avgörande. I klarhetens intresse är det dock tillrådligt, att man
bestämt ger till känna, vilka problem man inte går in på. Eljest kan
man lätteligen riskera, att försök göres till en extensiv tolkning af
domen.

15. I kollegiala domstolar måste vid ett resonerande skrivsätt åt-
skilliga svårigheter uppstå att åstadkomma enighet om domens avfatt-
ning mellan de ledamöter, som äro ense om slutet. Här har man väl
en av de förnämsta orsakerna till det schematiska skrivsättet, som möj-
liggör att olika varianter av en i huvudsak sammanstämmande upp-
fattning kunna rymmas under en hatt. Denna svårighet undvikes genom
det sätt, som användes i Norges hoyesterett. Där förekommer inte
någon samlad motivering till domen utan varje ledamot avger sitt
eget individuella votum, vilket kan ske genom instämmande i annat
votum. När en senare voterande i huvudsak är ense med en tidigare
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voterande men skiljer sig från honom i mindre väsentliga detaljer,
brukar han tilkännage detta med uttrycket »ening med N. N. i det
vesentlige og i resultatet«. På motsvarande sätt kan en ledamot an-
föra vissa fristående skäl med tillägg att han i övrigt är ense med
annan ledamot, Jag är inte odelat förtjust i detta tillvägagångssätt.
Det är många gånger mycket svårt att få en uppfattning om hur de
olika vota förhålla sig till varanda eller huruvida en verklig dissens
i fråga om skälen föreligger eller inte. Utan en samlad redogörelse
för skälen blir domen oöverskådlig och svårtolkad. Om svårighet yp-
pas att uppnå enighet om en fyllig dom, föredrar jag för min del att
man skriver en schematisk dom i den äldre stilen, en hatt som kom-
pletteras genom att en eller flera av domarne utveckla sin i domen
uttryckta mening genom särskilda tillägg.


