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Ref er enten > professor, jur. dr. Tauno Tirkkonen, Finlano.
Herr ordförande, mina damer och herrar! Det torde vara onödigt att re-
kapitulera de olika synpunkter som jag i mitt in edningsreferat framfört för
och emot reformatio in pejus i brottmål. Några ytterligare anmärkningar
om den finska rättens ståndpunkt i frågan om reformatio in pejus i brottmål är
dock enligt mitt förmenande här på sin plats. j

I inledningsreferatet har jag anfört att utvecklijngen hos oss i Finland gått
i en sådan riktning att högre rätt, där den offenljliga åklagaren besvärat sig,
har ansett sig befogad att i vissa fall ändra domeå till den tilltalades förmån.
Angående dessa fall må anföras följande: Av deh offentliga åklagarens sär-
ställning följer, att han i vissa fall är skyldig att överklaga domen till förmån
för den tilltalade. Detta är förhållandet, då lägre rätt dömt den tilltalade enligt
ett alltför strängt lagrum eller överskridit det för ifrågakommande brott
fastställda maximistraffet eller fastställt en sådan straffpåföljd, som lagrummet
ifråga ej känner till, eller ock dömt den tilltalade för en gärning, som enligt
gällande rätt ej är med straffbelagd, eller bifallit åtalet fastän åtalsrätten redan
preskriberats. I alla nu uppräknade fall är bes^ärsinstansen enligt stadgad
praxis befogad att ändra domen till den tilltalades förmån fastän åklagaren
yrkat ändring till hans nackdel. - J a g har även påpekat, att en likadan tendens,
dock ej så accentuerad, försports beträffande ira.lsäganden, som ensam varit
ändringssökande. Såsom ett exempel må anföras att då besvärsinstansen vid
behandlingen av målsägandes besvär konstaterat, att målsäganden förlorat
sin åtalsrätt, så bör enligt praxis lägre rätts strajffdom ex officio undanröjas.
Angående finsk domstolspraxis har jag anfört, ^tt förbudet mot reformatio
in pejus strängt upprätthålles till den tilltalades fförmån. De få undantag, som
gå i en annan riktning, kan ej jäva denna totalbild.

Finsk lag innehåller ej uttryckliga bestämmelser, som kunde vara väg-
ledande vid tolkningen av förbudet mot reforniatio in pejus. Av de härvid
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uppkomna tolkningssvårigheterna må några i det följande beröras. - Det
måste anses såsom obestridligt, att ett kvantitativt höjande av det tidigare
ådömda straffet alltid innebär en försämring för den tilltalade. På hans än-
dringssökande får sådant således ej ske. Härav följer, att rättsmedelsinstansen
icke är befogad att ändra brottets juridiska rubricering såvida detta skulle
medföra att det av den lägre rätten ådömda straffet borde höjas. Vid til-
lämpningen av förbudet mot reformation in pejus har väl följande special-
problem varit det svåraste. När innebär en ändring av det ådömda straffets
art, således straffets kvalitet, en försämring för den tilltalade? Problemet har
i utländsk litteratur givit upphov till olika meningar. Vad finsk rätt beträffar,
så skulle jag anse följande synpunkter vara utslagsgivande: Ett tukthusstraff
bör alltid betecknas såsom strängare än ett fängelsestraff. Och det samma gäller
beträffande förhållandet mellan fängelsestraff och böter. Å andra sidan måste
även frihetsstraffets längd beaktas. Ett ådömt bötesstraff är åter in abstracto
bedömt lindrigare än ett fängelsestraff. Man kan dock ej utan vidare utgå från
att ett bötesstraff in concreto alltid vore att anse såsom lindrigare än ett
fängelsestraff Enligt min mening måste nämligen följande regel uppställas:
ett ådömt fängelsestraff kan på enbart den tilltalades besvär ändras till endast
ett så högt bötesstraff, att det eventuella förvandlingsstraffet för böterna icke
överstiger längden av det ursprungliga fängelsestraffet. - En ändring av brot-
tets juridiska rubricering innebär i och för sig icke, att förbudet mot reformatio
in pejus blivit åsidosatt. Men om brottet, med beaktande av alla å saken
verkande omständigheter, måste anses såsom väsentligen grövre än gärningen
i dess ursprungliga juridiska rubricering, så torde en ändring hava skett till
den tilltalades nackdel. I doktrin går meningarna i denna fråga dock starkt
isär. I konsekvens med vad jag nu anfört, torde man även böra komma till
det resultat, att den tilltalades rättsliga ställning blivit väsentligen sämre
redan därigenom, att rättsmedelsinstansen i motsatt till lägre rätt ansett brottet
blivit begånget under försvårande omständigheter eller om högre rätt kommit
till den slutsatsen, att de i den överklagade domen konstaterade förmildrande
omständigheterna ej är förhanden. Jag är även benägen att förfäkta den stånd-
punkten att medhjälp, respektive försök till ett brott, är någonting för den
tilltalade mindre graverande och således en lindrigare brottsform än anstiftan
till ett brott, respektive ett fullbordat brott.

Finsk rättspraxis har att uppvisa fall, då högre rätt på den tilltalades besvär
ändrat lägre rätts dom lydande på villkorligt frihetsstraff till ett ovillkorligt
bötesstraff. Denna praxis anser jag stå i strid med vårt förbud. Man måste
nämligen utgå från att en ovillkorlig dom redan i och för sig är för den till-
talade strängare än en villkorlig dom. En doms villkorlighet, respektive ovill-
korlighet, kan ej heller jämföras med arten eller storleken av ett straff. I
följd därav saknas en fast hållpunkt för bedömandet av den frågan, i vilket
hänseende det av lägre rätt ådömda villkorliga straffet borde ändras för att
det nya ovillkorliga straffet ej skall innebära en försämring för den tilltalade.

Det nu anförda tjänar såsom belägg för mitt påstående, att tillämpningen
av förbudet mot reformatio in pejus hos oss i Finland givit upphov till
betydliga tolkningssvårigheter. Detta faktum har även utgjort ett av de argu-
ment, på grund av vilka jag i mitt inledningsreferat pläderat för förbudets
avskaffande.
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Korreferenten, professor, jur. dr. Hans Thornstedt, Sverige.
Ärade församling. Frågan om förbud mot reformatio in pejus i brottmål är
inte någon stor processuell fråga, vare sig principiellt eller praktiskt. En process-
ordning kan säkerligen fungera väl både med och utan ett sådant förbud.
Men frågan sammanhänger ändå intimt med grundläggande spörsmål rörande
straffprocessens utformning ur praktisk och ideologisk synvinkel. Man kan
därför inte lösa denna fråga isolerad för sig och ge ett svar, som gäller för alla
processordningar. Hänsyn måste tagas till processens utformning i stort och
till rättspraxis i en given rättegångsordning. Sålunda bör vid frågans besva-
rande beaktas bland annat om processen är inkvisitorisk eller ackusatorisk, i
vilken omfattning domstolen i allmänhet är bunden av parternas yrkanden,
möjligheten för part att ansluta sig till ett överklagande av motparten, frekven-
sen av överklaganden samt ändringsprocentens storlek. Referenten, som har
en ingående kännedom om denna materia, har på ett mycket instruktivt sätt
belyst frågans lösning i de olika nordiska ländernas processordningar. Jag skall
därför ta mig friheten att begagna den tid, som står mig till buds, till att
huvudsakligen behandla problemet mot bakgrund av svensk lagstiftning och
svensk processpraxis. Mina slutsatser har därför huvudsakligen giltighet blott
för svenska förhållanden, men jag hoppas att mina resonemang kan ha intresse
även för andra rättsordningars del.

Den svenska rättens ståndpunkt framgår ju i huvudsak av referentens teser.
Väsentligen gäller följande regler. Överrättens prövning är begränsad till den
gärning som avses med den fullföljda talan. Detta gäller oberoende av vilken
part som fullföljt talan. Ifråga om den gärning, som avses med överklagandet,
har förbudet mot reformatio in pejus dock i hög grad genombrutits. Över-
rätten har full frihet att ändra underrättens dom, med den enda inskränk-
ningen att reformatio in pejus inte får äga rum till nackdel för den tilltalade
på sådant sätt, att ett av underrätten ådömt straff skarpes. Sålunda får brotts-
rubriceringen ändras, och om den tilltalade dömts till frihetsstraff av under-
rätten, kan överrätten förändra denna påföljd till skyddsåtgärd (såsom vill-
korlig dom, förvaring eller internering) eller ungdomsfängelse. Vice versa kan
överrätten ådöma annan påföljd eller straff, om skyddsåtgärd eller ungdoms-
fängelse ådömts av underrätten. Slutligen kan överrätten fritt bedöma, huru-
vida den tilltalade bör vara straffri på grund av psykisk abnormitet eller icke.
Viktigt är vidare att beakta, att vad som enligt hittills berörda regler återstår
av förbudet mot reformatio in pejus delvis satts ur spel genom bestämmelserna
om anslutningsvad. Dessa innebär bland annat, att då den tilltalade ensam
överklagar, åklagaren har en extra frist för att anföra anslutningsvad, vilket
medför möjlighet för honom att få domen ändrad till den tilltalades nackdel.
Av betydelse vid bedömningen av detta regelkomplex är, att vadetalan kan
återkallas ända till dess överrättsdomen meddelats, och att återkallelse av
vadetalan medför att anslutningsvad förfaller. Om den tilltalade klagar med
yrkande om straffnedsättning eller frikännande och åklagaren anför anslut-
ningsvad med yrkande om straffskärpning, kan sålunda den tilltalade åter-
kalla sin vadetalan med resultat att han undgår en annars tänkbar straff-
skärpning. Likaså kan den tilltalade återkalla sin vadetalan, om överrätten
låter parterna förstå, att det kan bli aktuellt att utbyta ett av underrätten
ådömt frihetsstraff mot en skyddsåtgärd, t. ex. förvaring.
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Referenten har tagit ståndpunkt mot förbudet mot reformatio in pejus i
brottmål. Själv har jag kommit till en annan uppfattning. Denna kommer
kanske bäst fram, om jag granskar de fem skäl, på vilka referentens ställ-
ningstagande huvudsakligen grundar sig (s. I I i referentens teser). Referenten
uttalar som första skäl, att förbudet mot reformatio in pejus i brottmål varken
är en juridisk eller en på billighetssynpunkter grundad nödvändighet. Härtill
är det lätt att ansluta sig i ett resonemang de lege ferenda, vid vilket ända-
målssynpunkter kan bli helt utslagsgivande. Jag vill dock göra en reservation.
Förbudet mot reformatio in pejus i brottmål är ett uttryck för den i straff-
processen genomgående principen om »favor defensionis«, för den i en rätts-
stat betydelsefulla värderingen att det är bättre att en skyldig frikännes eller
får för lågt straff än att en oskyldig dömes eller en skyldig får ett för strängt
straff. Saknar man ett dylikt förbud, har ett psykologiskt hinder skapats mot
att en tilltalad försöker få rättelse i en dom, som gått honom emot. Ett förbud
mot reformatio in pejus är inte en juridisk nödvändighet, men det harmonierar
bäst med en av de grundläggande värderingarna för straffprocessen i moderna
rättsstater.

Referentens andra skäl är, att rättsmedelsinstansens bundenhet av klagandens
yrkande är oförenlig med »den materiella sanningens princip, som dock anses
vara förhärskande i straffprocessen«. Denna princip torde i praktiken vara
liktydig med officialprincipen och innebära frihet för överrätten att göra
utredning, rubricera gärningen och ådöma påföljd. Denna officialprincip in-
skränkes dock mycket kraftigt i rättsmedelsförfarandet genom att initiativet
till överrättsprocessen måste komma från någon av parterna och att den som
överklagar har möjlighet att återkalla sin talan och därigenom beröva över-
rätten möjligheten att ändra även en uppenbart felaktig dom. Så länge pro-
cessen var inkvisitorisk och initiativ till processen kunde tas av domstolen och
dess domar ex officio skulle underställas överrätt, kunde man tala om att den
materiella sanningens princip härskade. När man nu avskaffat underställning,
betyder officialprincip hos överrätt blott, att överrätten har möjlighet att rätta
sådana fel i en överklagad underrättsdom, mot vilka ingen av parterna har
reagerat. Motsvarande fel i icke överklagade domar saknar överrätten möj-
lighet att korrigera. Detta betyder, att officialprincipen såsom kontrollmedel
ifråga om underrättsdomar blir tillämplig blott i ett slumpmässigt utvalt antal
fall och att det slumpmässiga i urvalet ökar ju mindre fullföljdsfrekvensen är.
I Sverige överklagas mellan 3 och 4% av underrättsdomarna i brottmål.
Garantien för en enhetlig och korrekt rättsskipning i underrätt måste med
hänsyn härtill ligga mindre i officialprincipens tillämpning i överrätt än i
parternas övervakning av underrätten. I synnerhet måste det vila på åklagaren
att se till att fullföljd sker, då fel begåtts i underrätten. Dock är det helt be-
rättigat, att överrätten kan gå utöver parternas yrkanden, när detta sker till
förmån för den tilltalade. Det vore ju stötande, om domstolen inte kunde
frikänna en oskyldig, blott för att denne icke själv överklagat sin dom. Om
ändring bör ske till den tilltalades nackdel, då han ensam överklagat under-
rättsdomen, bör däremot göras till föremål ytterligare avvägningar. Till en
början bör det påpekas, att det beror på förfarandets art i vilken utsträckning
officialprincipen är möjlig att tillämpa i överrätt. Har man en skriftlig process,
baserad på underrättens protokoll, är en allsidig granskning av underrätts-
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domen relativt lätt att företa. I en muntlig process måste däremot prövningen
begränsas av processekonomiska skäl. Att ålägga parterna att vara beredda
på en granskning av underrättsdomen även i de hänseenden, i vilka parterna
åtnöjas med domen, skulle förrycka hela processen. Rättegångsbalkens regel
om att överrätten inte får bedöma annan gärning än den som vadetalan avser,
är därför mycket väl motiverad. Detta innebär ett partiellt förbud mot re-
formatio in pejus.

Vad vidare beträffar den gärning som vadetalan avser, är värdet av official-
principens obegränsade tillämpning, som nyss sagts, att överrätten kan ändra
den överklagade domen beträffande både rubricering och påföljd, så att den
blir helt korrekt enligt överrättens uppfattning. Nackdelen därav är, att den
tilltalade kan avhållas från att överklaga en felaktig dom av rädsla för att den
skall bli skärpt i överrätten. Samma olägenhet är förbunden med den svenska
regeln, som ger möjlighet att förändra påföljden till något som den tilltalade
uppfattar som svårare än vad underrättsdomen medför. Här är det dags att
i resonemanget föra in referentens tredje skäl, nämligen att rättsmedelsinstan-
serna är betungade av obefogade besvär. En fördel med att tillåta reformatio
in pejus skulle med hänsyn härtill vara, att den tilltalade avskräcktes från
obefogade överklaganden. Att möjligheten av reformatio in pejus kan bidra
till at hålla antalet överklaganden nere är troligt. Däremot förstår jag inte, hur
man kan anta, att det just är de obefogade överklagandena som faller bort.
(Ett specialproblem rör dem som överklagar enbart för att få uppskov med
straffverkställigheten. Denna fråga behandlas senare.) Bortfallen kommer nog
att ske av andra skäl än att överklagandet är objektivt sett obefogat. De parter,
som avskräcks från att överklaga, är säkerligen i första hand de ängsliga och
försiktiga, de som saknar självförtroende eller tro på sin sak, de som handlar
under inflytandet av en tillfällig depression - eller de som har sådana ängsliga
eller pessimistiska advokater. De som inte avskräcks är däremot de obotliga
optimisterna, de totalt omdömeslösa manikerna, kverulanterna och rätts-
haveristerna och de som ha tycke och fallenhet för hasardspel. Jag har svårt
att inse det lämpliga eller rättfärdiga i att sovra målen i överrätterna på
detta sätt. Anser man, att tillströmningen till överrätterna bör begränsas, bör
detta ske med hänsyn till målens natur och inte med utnyttjande av parternas
eller deras advokaters räddhåga och försiktighet. Man kan t. ex., såsom
professor Ekelöf antytt, införa en fullfölj dsbegränsning av liknande art som
den som man i Sverige har vid fullföljd till Högsta domstolen. Ännu bättre
vore att inskränka kriminaliseringarna t. ex. av trafiköverträdelser - en sådan
åtgärd skulle dessutom komma hela domstolsväsendet och inte bara över-
rätterna till godo. För att bedöma argumentets bärkraft måste man dessutom
självfallet utreda, huruvida antalet obefogade överklaganden verkligen är för
stort. I Sverige håller sig fullföljdsfrekvensen i brottmål, som jag nyss antydde,
tämligen konstant år från år vid närmare 4%. Av fullföljda mål ändras regel-
bundet 30-40%. Det är inte särskilt skrämmande siffror, och vem vågar
påstå, att fullföljden är obefogad i samtliga de fullföljda fall, i vilka ändring
ej göres i underrättsdomen? Något sådant kan inte fastställas utan ingående
undersökningar. I varje fall bör välfärdssamhället ha råd med ett rättegångs-
system, som tillåter överprövning av de domar, som parterna anser vara
tvivelaktiga eller felaktiga. Observeras bör för övrigt, att det är mycket annat
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än rädsla för reformatio in pejus som kan avhålla en person från att över-
klaga: förlängd häktningstid som kanske inte helt avräknas, nya kostnader
och tidsspillan, nytt utredningsarbete, förlängd ovisshet, rädsla för ytterligare
publicitet m. m. Man skall då inte lägga sten på börda genom att hota med
reformatio in pejus.

Ett fjärde skäl, som referenten anför mot ett förbud mot reformatio in pejus,
är att ett sådant förbud öppnar möjlighet för den tilltalade att få uppskov
med straffets verkställighet. Det är en praktiskt viktig invändning. Samma
problem har uppstått i Sverige i samband med ansökningar till Konungen
om nåd. Detta problem bör emellertid lösas genom lagstiftningen om straff-
verkställighet och genom reglerna om avräkning av häktningstid, och det bör
inte få påverka brottmålsprocessens utformning. Den som vill få rättelse i en
dom, som han anser vara felaktig, skall inte skrämmas att avstå därifrån,
emedan somliga dömda överklagar i annat syfte. Ibland kan uppskov med
straffverkställighet vara rimlig, och i svensk rätt kan sådant uppskov meddelas
inom vissa gränser. I andra fall kan man lösa problemet genom en regel om
att en viss påföljd kan verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga
kraft; så är fallet t. ex. med ungdomsfängelse i svensk rätt.

Referentens femte skäl är att tillämpningen av förbudet mot reformatio in
pejus givit upphov till stora tolkningssvårigheter. Det kan jag förstå, vad
Finland beträffar. Att tillämpa ett sådant förbud utan stöd av lag måste -
såsom referenten ingående och övertygande visat i sitt muntliga anförande -
leda till många svårigheter. Om man emellertid, såsom i Sverige, lagstiftar
om saken, bör det vara möjligt att åstadkomma en reglering, som inte blir
svårare att tillämpa än annan processrättslig lagstiftning. Jag tror inte, att de
svenska reglerna berett praxis särskilda svårigheter. Vissa tolkningsproblem
kan naturligtvis alltid uppstå — blir de för svåra, kan man revidera lagstift-
ningen.

Ett skäl mot förbudet har referenten inte berört. Jag tänker på det som torde
ligga bakom det svenska partiella avskaffandet av förbudet, nämligen intresset
att överrätten har i möjligaste mån fria händer att ge den tilltalade den på-
följd, som är bäst ägnad att avhålla honom från fortsatt brottslighet. Detta
är i och för sig ett tungt vägande argument. Enligt min mening är emellertid
detta skäl icke en tillräcklig motivering för den svenska regeln. Om över-
rätterna hade en allmän inspektionsrätt över underrätterna eller om under-
rätternas domar skulle underställas överrätterna, vore läget annorlunda. Nu
blir det emellertid, som jag nyss har anfört, en ren slump om överrätten får
tillfälle att rätta en dom i en del, som icke väckt någondera partens missnöje.
Valet av påföljd är visserligen en viktig men än så länge osäker procedur,
och statistiken rörande resultaten av olika behandlingsformer är icke upp-
muntrande. Enligt min uppfattning väger det processuella intresset för den
tilltalade att få överklaga utan risk för ett försämrat läge tyngre än intresset
av att han av överrätten kan ådömas en kanske lämpligare påföljd, som han
emellertid själv betraktar som svårare än den som underrätten givit honom.
Dessutom bör beaktas, att den tilltalade - då han ensam överklagat - kan
beröva överrätten möjligheten att ådöma annan påföljd genom att återkalla
sitt överklagande.

Då jag alltså på detta sätt kommit till ett annat resultat än referenten, är
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jag fullt medveten om att de värderingar, på vilka mitt resonemang baseras,
naturligtvis kan sättas ifråga och att den motsatta uppfattningen har goda
skäl för sig.

Till slut skulle jag vilja skissera, hur jag utifrån mina värderingar tänker
mig att reglerna om överrättens prövningsrätt borde utformas i en process-
rättsordning sådan som den svenska.

I. På sätt redan stadgas i rättegångsbalken skulle överrätten icke kunna
bedöma annan gärning än den som överklagandet avser.

II. Ifråga om underrättsdomen över den gärning, som överklagandet avser,
skulle följande gälla:
1) Då åklagaren överklagar, gäller officialprincipen utan inskränkning -

ändring kan alltså göras i alla riktningar.
2) Då den tilltalade ensam överklagar, kan domstolen

a) ändra rubriceringen av brottet såsom i gällande rätt (prejudikat-
intresset) ,

b) utan yrkande därom frikänna den tilltalade eller nedsätta ådömt straff,
c) endast på yrkande av den tilltalade eller med hans medgivande utbyta

ådömt straff mot skyddsåtgärd eller utbyta skyddsåtgärd mot annan
skyddsåtgärd eller mot straff. Är andra ändringar i underrättsdomen
erforderliga, bör åklagaren se till, att domen överklagas från hans
sida. Möjligen kunde officialprincipen gälla beträffande ådömande av
särskild vård för psykiskt abnorma, kanske också ifråga om ådömande
av sådan vård för ungdomar och alkoholister.

III. Anslutningsvad för åklagare avskaffas. Åklagaren skall inte kunna
s. a. s. lurpassa på den tilltalade utan bör klaga själv, om han anser, att domen
bör ändras.

Om detta anses vara ett alltför radikalt avsteg från gällande svensk rätt, är
i varje fall den kompromiss som där gjorts att föredraga framför ett full-
ständigt avskaffande av förbudet mot reformatio in pejus. Det svenska systemet
är dock i viss mån ägnat att tillgodose den tilltalades trygghetskänsla vid ett
överklagande. Systemet motiveras huvudsakligen,,, såsom framgår av förarbete-
na, av de billighetssynpunkter som referenten behandlat och som han har en viss
förståelse för. Det skulle också säkerligen kännas stötande för mången, om en
tilltalad, som klagat ensam, fick sitt straff höjt,, ehuru åklagaren inte visat
något missnöje med domen. Den rest av ett förbud mot reformatio in pejus
som vi har i svensk rätt är alltså så värdefull, att den bör behållas. Helst bör
emellertid förbudet mot reformatio in pejus utvidgas.

K st. professor Erik Christensen, Danmark.
Herr ordstyrer, mine damer og herrer. Den danske retsplejelov indeholder et
klart formuleret forbud imod reformatio in pejus, Forbudet er undergivet de
traditionelle begrænsninger: det gælder kun in favor defensionis og det bliver
indholdsløst, når det drejer sig om valget mellem retsfølger, der ikke lader sig
rubricere efter et gunstighedskriterium. Denne sidste begrænsning har fået
stigende betydning i takt med reaktionssystemets differentiering.

Hertil kommer imidlertid for dansk rets vedkommende - og jeg har forstået
at noget tilsvarende gælder for Island -, at selv på det begrænsede område,
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hvor princippet herefter endnu skulle kunne gøre sig gældende, sætter anklage-
myndigheden det de facto ud af funktion ved konsekvent at benytte sig af ad-
gangen til i indtil 14 dage efter domfældtes anke at iværksætte en kontraanke
med påstand om skærpelse. Denne adgang til kontraanke - anslutningsvad -
er ikke accessorisk. Den er ikke begrænset til den af domfældte anførte anke-
grund, men domfældtes revisionsanke kan udløse en bevisanke fra anklage-
myndigheden, og anklagemyndigheden kan fastholde sin kontraanke også,
hvis domfældte frafalder den anke, der har udløst kontraanken.

Det er ubestrideligt at den danske praksis er uforenelig med retsplejelovens
principielle regel, og det er for så vidt forståeligt, når man fra svensk proces-
hold - j e g tænker på Lars Welamsons fortræffelige afhandling - har fundet det
påfaldende, at kontraankens problematik ikke i højere grad har påkaldt sig
interesse i dansk doktrin eller praksis. Vi tør naturligvis kun håbe, at den
manglende interesse skyldes, at problematikken ligesom opløser sig eller i hvert
fald fortoner sig noget for den, der bedre end extraneus skulle have mulighed
for at vurdere reglens funktion i dens intime samspil med hele det norm-
kompleks, hvoraf den udgør et integrerende led.

Stillingen i Danmark er velegnet til at belyse den intime forbindelse mellem
spørgsmålet om reformatio in pejus og adgangen til kontraanke. Accepterer
man den danske anklagemyndigheds praksis med hensyn til kontraanke, har
man dermed taget afgjort afstand fra et forbud imod reformatio. Derimod er
det nok muligt at der også efter ophævelsen af et sådant forbud vil være et
behov for adgang til kontraanke.

Hvis man omvendt finder, at forbudet imod reformatio in pejus er udtryk
for en væsentlig retssikkerhedsgaranti, bør den danske praksis naturligvis tages
op til revision, eventuelt ved en beskæring af adgang til kontraanke.

Når jeg kan tilslutte mig professor Tirkkonens standpunkt og bekende mig
som tilhænger af en adgang til reformatio in pejus beror dette i første række
på praktiske overvejelser af procesøkonomisk karakter. Jeg finder ikke at der
ud fra mere principielle betragtninger kan hentes afgørende argumentation
for den ene eller den anden løsning. Jeg finder heller ikke, at der i hensynet
til den materielle sandhed, som professor Tirkkonen anfører blandt sine argu-
menter, og som vi vel alle i princippet kan tilslutte os, kan hentes noget af-
gørende. Indholdet og rækkevidden af dette meget vagt definerede princip
forekommer mig så tvivlsomt, at jeg føler mig temmelig overbevist om, at der
også ud fra dette hensyn vil kunne argumenteres med vægt for det modsatte
standpunkt. Der er for så vidt intet mærkeligt i dette. Selv med et skarpere
defineret indhold tror jeg, at hensynet til den materielle sandhed må føre til
helt forskellige løsninger i processystemer, der er udformet forskelligt, når det
drejer sig om underretssagernes behandling, forsvarersystemets større eller
mindre effektivitet, muligheden af bevisførelse også under revisionsanke,
anklagemyndighedens organisation og påtalepraksis, — for blot at fremdrage
enkelte af de komponenter, hvis nærmere udformning og samspil må blive
bestemmende for hvad hensynet til den materielle sandhed kræver ved ud-
formningen af processystemets enkeltregler.

På baggrund af en samlet vurdering af det danske system forekommer det
mig forsvarligt at løse det diskuterede problem på grundlag af praktiske over-
vejelser.
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Jeg føler mig da temmelig overbevist om, at den praksis der efterhånden
har udviklet sig her i landet, og som indebærer en reel ophævelse af forbudet
imod reformatio in pejus, idet hele fungerer på en for alle tilfredsstillende måde.
Et forbud imod reformatio in pejus uden adgang til kontraanke vil efter min
opfattelse føre til flere og flere ubegrundede anker både fra anklagemyndig-
hedens og fra domfæld tes side.

Ser vi først på anklagemyndighedens stilling, så vil den, der er fortrolig med
dansk praksis ikke blot være klar over det selvfølgelige, at anklagemyndigheden
ikke anker i alle tilfælde, hvor underrettens afgørelse kan forventes skærpet
en ubetydelighed, men at man i ganske vid udstrækning også undlader at
anke i tilfælde, hvor man føler sig ret sikker på, at anken vil medføre en ganske
betydelig skærpelse, - et indtryk der ikke sjældent understøttes af domfæld tes
og hans forsvarers bestræbelser på at opnå anklagemyndighedens acquiescens
ved den afsagte underretsdom.

De hensyn der fører til anklagemyndighedens acquiescens ved en afgørelse,
som kun dårligt kan forenes med den materielle sandhed, kan være yderst
forskellige, spændende fra det rent procesøkonomiske hensyn til at undgå
besvær og omkostninger ved gennemførelsen af en omfattende ankesag til
hensynet til at undgå den yderligere belastning som ankesagens gennemførelse
regelmæssigt indebærer både for domfældte og vidner. Hertil kommer tids-
faktoren og en række andre hensyn, hvis inddragelse i ankeovervejelserne fore-
kommer ret selvfølgelig for den, der er indlevet i et system, der er gennemsyret
af et relativt påtaleprincip, og som det ikke kan være rimeligt at karakterisere
som en købslåen med de interesser, anklagemyndigheden i særlig grad skal
varetage.

Om en række af disse hensyn, hvis inddragelse under anklagemyndighedens
ankeovervejelser i høj grad er i de domfældtes interesse, gælder det imidlertid,
at de mister deres grundlag, når domfældte alligevel anker. Uden mulighed
for kontraanke vil et forbud imod reformatio in pejus indsnævre anklage-
myndighedens adgang til at tage disse særlige hensyn i betragtning med den
følge at anklagemyndigheden måtte anke i videre omfang. Specielle forhold i
forbindelse med den danske anklagemyndigheds hierarkiske opbygning, som
jeg ikke her kan komme nærmere ind på, vil efter min opfattelse føre til en
endog meget kraftig stigning i antallet af ankesager.

Hvis vi derefter ser problemet fra domfældtes side, stilles spørgsmålet under-
tiden på følgende måde: er interessen i at en uskyldig ikke bliver dømt eller
at en skyldig ikke dømmes for strengt ikke så betydningsfuld, at man bør være
indstillet på at acceptere selv relativt betydelige procesøkonomiske ulemper
for at eliminere risikoen for, at domfældte afskrækkes fra at påanke en fejlagtig
dom. Stillet på denne suggestive måde udløser spørgsmålet automatisk et
fuldtonende »jo«, - ved nærmere analyse stiller det sig nok så problematisk.

Af gode grunde tvinges vi til at erkende at vi ved meget lidt om, i hvor mange
tilfælde udsigten til skærpelse fører personer, der ikke blot føler sig, men som er
dømt med urette, og som ved en ankebehandling ville have fået deres ret, til
under det herskende danske system at afholde sig fra anke af frygt for, at
justitsmordet ikke blot vil blive gentaget, men vil blive kvalificeret i över-
instansen. Man kan have meninger herom, men jeg tvivler på, at man selv
ved forfinede retssociologiske metoder kan opnå større viden. Der findes
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utvivlsomt ængstelige naturer, men jeg tror ikke meget på, ai den ene eller
den anden løsning af det her diskuterede spørgsmål vil kunne betyde nogen
hjælp for disse få. Når man må acceptere överinstansens adgang til at anvende
inkommensurable reaktioner også i processystemer der fastholder reformations-
forbudet, vil frygten for anvendelsen af sådanne reaktioner vel altid kunne
afskrække den meget frygtsomme. Med et effektivt udbygget forsvarersystem,
der kan stå domfældte bi også ved ankespørgsmålet og med en intensiv anke-
behandling med mulighed for bevisførelse også i revisionsanke - og begge
disse forudsætninger er opfyldt her i landet - forekommer det mig berettiget
ved behandlingen af vort emne at se bort fra det nævnte hensyn til de mest
frygtsomme, når vægtige processuelle hensyn taler for opretholdelsen af her-
skende praksis.

I den forbindelse vil jeg gerne tilføje, at jo mere konkret risikoen for skærpelse
opleves af den domfældte, jo mere tvivlsomt stiller sig vel også forudsætningen
om, at hans anke vil være beføjet. Og man kan næppe heller bortse fra, at den
abstrakte skærpelsesrisiko kan have en gavnlig psykologisk funktion ved at
give den domfældte, der under sagen med stor ihærdighed har fastholdt sin
uskyld, mulighed for at acceptere den afgørelse, han finder rimelig - måske
endda billig - uden herved at skulle tabe ansigt over for sig selv, sine pårørende
eller sin forsvarer.

Hvis ankeinstansen har det indtryk at der er for mange ugrundede anke-
sager set i forhold til instansens arbejdsmæssige kapacitet, vil et sådant indtryk
meget let kunne udløse en forhåndsanimositet, der skaber et lige dårligt klima
for den beføjede og den mindre beføjede anke. Överinstansen vil af arbejds-
mæssige grunde kunne føle sig tvungei til at undergive ankesagerne en mere
summarisk behandling end instansens dommere selv finder det rigtigt. Hvis
forbudet imod reformatio in pejus vil føre til flere ankesager med deraf følgende
generelt forringet ankebehandling til skade også for den beføjede anke, fore-
kommer det mig at risikoen for urigtig stadfæstelse vil blive betydelig mere
reel end den risiko for ubegrundet skærpelse, som er den teoretiske konsekvens
af adgang til reformatio in pejus.

Jeg er naturligvis klar over de vanskeligheder, der er forbundet med at op-
stille kriterier for, hvornår en anke kan opfattes som beføjet eller ubeføjet,
men hvis den opfattelse er rigtig, at överinstansens indtryk af, at der er for
mange ankesager, vil udløse tendenser i retning af at modvirke anketilbøje-
ligheden, så forekommer det mig at være det mindste onde at give afkald på
forbudet imod reformatio in pejus. Det må klart foretrækkes fremfor en generel
summarisk behandling til skade også for den beføjede anke, og er efter min
opfattelse også at foretrække frem for andre muligheder såsom at skærpe
straffen, hvis anken findes ubeføjet eller at beskære det varetægtsfradrag, som
ellers sker i den udmålte straf.

Efter det anførte vil De forstå, at jeg i det hele finder den praksis, som har
udviklet sig her i landet for hensigtsmæssig, og derfor også mener at retspleje-
loven ved lejlighed bør bringes i overensstemmelse hermed.

Selvom man imidlertid legaliserede adgangen til reformatio in pejus, bør
adgangen til kontraanke imidlertid opretholdes. Dels har den en koncentra-
tionsfunktion og dels er adgangen til reformatio in pejus ret beset ikke noget
værn imod ubeføjede anker, hvis man ved at tilbagekalde sin anke kan sætte
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risikoen ud af funktion, men samtidig opnå ved sin anke at sabotere adgangen
til fuldbyrdelse af underrettens afgørelse. Hensynet til at modvirke dom-
fældtes forsøg på at trainere fuldbyrdelsen ved umiddelbart før ankefristens
udløb at iværksætte en anke, som han i virkeligheden ikke ønsker gennemført,
taler for opretholdelsen af adgangen til kontraanke og til at fastholde denne,
selvom domfældte frafalder. Jeg er imidlertid klar over, at jeg hermed bevæger
mig ind på et mere specielt problem og skal derfor slutte med at gentage, at
en ændring af den indarbejdede praksis her i landet efter min opfattelse i sig
selv vil være en reformatio in pejus. —

Professor, jur. dr. Bo Palmgren, Finland.
I sin tryckta framställning nämner referenten också mitt namn bland dem som
har trätt upp för att bekämpa förbudet mot reformatio in pejus. Uppgiften
är fullt riktig. När jag år 1948 med bestämdhet uttalade den meningen, att
domstolen borde få rätt att i brottmål ändra en överklagad dom också till
ändringssökandens nackdel, så berodde detta på att man i Finland hade att
göra med kännbara missförhållanden som borde undanröjas.

Det var så lätt att söka ändring i brottmål. Det kostade så litet. Rättegången
i högre instans var ofta långsam. Då ett ändringssökande inte var förenat med
några risker för en utgång till det sämre, så kunde den tilltalade ofta vara
mycket frestad att söka ändring. Verkställigheten fördröjdes därigenom ofta
i onödan. Överrätternas arbetsbörda ökades - mången gång till ingen nytta.
Det var bara häktade personer som verkligen måste grundligt tänka sig för -
på grund av de delvis mycket inhumana reglerna om avräkning av häktnings-
tiden.

Jag framhöll emellertid redan då, att dessa missförhållanden också kunde
bekämpas på ett annat sätt — genom en anslutningsrätt för motparten. Jag
menade att anslutningsrätten var en bra sak, som borde utnyttjas för ända-
målet. Men jag trodde mig då kunna säga, att anslutningsrätten inte ensam
för sig helt och fullständigt löste problemet. Förbudet mot reformatio in pejus
borde därför avskaffas i brottmål.

Under de 15 år, som har gått sedan dess, har min syn på saken utvecklats
och förskjutits — särskilt efter det jag har varit i tillfälle att i praktiken se hit-
hörande frågor också ur en överrättsdomares synvinkel. I dag skulle jag mena,
att en dom inte borde ändras i högre instans till den tilltalades nackdel om
inte åklagaren eller målsäganden uttryckligen yrkat detta. Men åklagaren och
målsöganden bör beredas fullständiga möjligheter att framställa ett sådant
yrkande i anslutningsväg. Anslutningsrätten bör vara så stark, att den inte
förfaller om den tilltalade återkallar sin ändringsansökan. Anslutningsrätt bör
förekomma också i högsta instans.

Det huvudsakliga skälet för min nya ståndpunkt är den, att domstolen inte
får vara den tilltalades motståndare. Den tilltalade skall kunna ha känslan
av att han på sin höjd har en motståndare i åklagaren eller målsäganden.
Men om den tilltalade ensam söker ändring och det går så, att domstolen
utan något yrkande ändrar domen till den tilltalades nackdel, så kan den
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tilltalade knappast undgå att känna domstolen såsom en motståndare. Sällan
skall den tilltalade med jämnmod kunna förstå och godtaga den teoretiska
förklaringen, att överdomstolen på detta sätt med anledning av hans ändrings-
sökande har dömt över de yrkanden som åklagaren eller målsäganden har
framställt redan i underrätten. När åklagaren och målsäganden har varit
nöjda med underrättens dom, så menar den tilltalade att överdomstolen har
gått längre än dessa - att överdomstolen har visat sig vara en värre mot-
ståndare.

Ett uttryckligt yrkande har enligt min mening en avgörande psykologisk
betydelse. Dess betydelse ökas ytterligare, om åklagarmyndighetens anslut-
ningsrätt inte utnyttjas automatiskt, utan mera nyanserat. Allra helst borde
åklagaren alltid motivera sitt ändringsyrkande.

Jag menar också, att man med ett sådant system kan undvika många
tolkningsvårigheter. I sitt anslutningsyrkande kan åklagaren öppna möjlig-
heter för en nödvändig ändring. Om han inte gör något ändringsyrkande, så
kan man fråga sig - särskilt när det gäller inkommensurabla påföljder - om
domstolen verkligen har anledning att döma till en annan påföljd, när inte
någon av parterna har fäst uppmärksamheten vid att en sådan skulle vara
påkallad.

Med andra ord kan man uttrycka saken så, att förbudet mot reformatio in
pejus bygger på samma rättsliga grundtankar som den ackusatoriska metoden.
Det har ofta och med rätta framhållits, att förbudet mot reformatio in pejus
inte är någon logisk följd eller en absolut nödvändig utbyggnad av den
ackusatoriska metoden. Men jag skulle närmast i likhet med korreferenten
mena, att en bärande rättsidé blir ofullständigt tillgodosedd, om man inte i
högre instans kräver ett uttryckligt ändringsyrkande.

För att ett sådant krav skall kunna upprätthållas utan skadliga verkningar,
måste anslutningsrätten utbyggas fullt ut. I Finland är det tyvärr så illa ställt,
att någon anslutningsrätte inte alls förekommer, fastän förslag därom har
funnits i långa tider i våra utkast till reform av rättegångsväsendet. I Sverige
har anslutningsrätt såsom nämnt blivit införd genom den nya rättegångs-
balken. Men man har där tyvärr stannat på halva vägen. Anslutningsrätt
förekommer endast såsom anslutningsvad i hovrätt, men inte alls i högsta
domstolen. Anslutningsvadet har gjorts accessoriskt, så att åklagarens eller
målsägandens yrkande förfaller, om den tilltalade återkallar sin ändrings-
ansökan.

Jag känner mig inte alls övertygad av de skäl, som har anförts när man på
detta sätt har beskurit och försvagat en god tankegång. Däremot tycker jag
liksom korreferenten att det av processekonomiska skäl är fullt berättigat att
begränsa anslutningsrätten till den gärning som ändringsansökan angår.
Detta stimulerar ändringssökanden att begränsa sin talan på ett förnuftigt
sätt.

Om det norska systemet kan man säga, att det på ett annat sätt, men fullt
lika bra, tillgodoser samma syftemål som anslutningsrätten. När målet upptas
till ny behandling, uppträder åklagaren och målsägaren på nytt i deras tidi-
gare positioner. Om det då går sämre för den tilltalade, så behöver han inte
därför se domstolen såsom sin motståndare. Detta framstår för mig såsom
problemets kärna.
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Professor, jur. dr. Ivar Strahl, Sverige.
Jag ber att få trycka på en synpunkt, som något berördes av professor Thorn-
stedt: Läget i straffprocessen har väsentligt förändrats från, låt oss säga 1800-
talet, till nuvarande tid. På 1800-talet fanns det bara vad vi kallar straff, och
dessa straff skulle utmätas i en kvantitet motsvarande brottets svårhet. Man
mätte brottet och mätte ut en kvantitet av straff som skulle vara lika stor.
Nu har det tillkommit i Sverige, men också i mfånga andra länder, ett helt
system av påföljder, som skall användas när de efter prövning av förhållandena
i det särskilda fallet prövas vara ändamålsenlig^ från preventionssynpunkt.
Det gäller enligt detta system inte att mäta ut in kvantitet, utan det gäller
att finna något som är ändamålsenligt i det särskijlda fallet. Därmed har dom-
stolarnas uppgift förändrats.

När det så gott som bara fanns böter och tidsbestämt frihetsstraff att tillgå
för domstol, var det tämligen naturligt, att man tillmötesgick den tilltalades
önskan att hans överklagande av domen inte skulle kunna medföra en skärp-
ning av påföljden. Det var ju fråga bara om e
åklagaren var nöjd med den i lägre instans utm
utan större betänkligheter avskära högre instans
ning av den tilltalades överklagande öka kvantiteten.

Annorlunda ter det sig, när till domstolarnas
påföljder som skall användas om de befinns är
fattar enligt svenska brottsbalken villkorlig dom
skyddstillsyn (motsvarande forsorgsdom), ungd

t mer eller mindre, och om
tta kvantiteten, kunde man
rån möjlighet att med anled-

förfogande står ett system av
damålsenliga. Systemet om-
motsvarande betinged dom),
msfängelse, internering och

överlämnande till socialvård, t. ex. till barnavården. Antag att någon har
dömts till fängelse och att han, men endast han, överklagar domen och att
han yrkar kortare fängelse. Antag vidare, att irjan i den högre instansen vid
överläggning till dom finner att det är mera j ändamålsenligt att han blir
intagen i ungdomsvårdsskola enligt barnavårds!
fängelse. Skall i ett sådant fall den tilltalades önskan att inte få påföljden för
sitt brott skärpt väga så tungt, att den högre rätten skulle vara avstängd från
de möjligheter lagstiftningen öppnat till att vä'ja en påföljd som den finner
ändamålsenlig? Det vore att gå långt i tillm<

.gen eller dömd till ungdoms-

tesgående av den tilltalades
önskemål.

Praktiskt vore ett sådant förbud mot reformatio in pejus svårt att genomföra,
emedan det i många fall, när det gäller påföljder som inte är straff, är så gott
som omöjligt att avgöra om en påföljd är strängare eller mildare än en annan.
Men vad jag vill framhålla är, att man kan allvarligt ifrågasätta om det ens
är i och för sig önskvärt att upprätthålla förbfudet när det gäller dessa på-
följder. I

I svensk rätt har man sett sig föranlåten atn upphäva förbudet när fråga
är om en sådan påföljd. Därmed har förbudet genombrutits med så betydelse-
fulla undantag, att man kan ifrågasätta dess värde. Den dömde kan i många
fall inte lita på att hans överklagande inte kommer att leda till en strängare
påföljd. Å andra sidan är det inte mycket att erinra mot att man tager så
mycken hänsyn till hans önskemål att högre rätt förbjudes att, om endast
han överklagat, höja böter, förlänga fängelsestraff eller övergå från böter till
fängelse. Det är ungefär den ståndpunkt som ir[tages i lagrådsremissen beträf-
fande följdförfattningar till den svenska brottsbalken.
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Stadsfiskalen Klas Lithner, Sverige.
Ärade åhörare. Det är bara på en punkt, som jag har något att säga. Det är
i anledning av det sista, som professor Thornstedt anförde i sitt referat, där
han alltså ställde sig tvivlande till institutet anslutningsvads berättigande och
användning. Jag skall försöka motivera, varför jag anser, att det institutet bör
bestå och utvidgas och varför jag anser det praktiskt taget som en tjänsteplikt
att begagna detta institut nästan genomgående i min verksamhet som åklagare.
Den ståndpunkten grundar jag på två skäl. Det första processrättsligt och det
andra närmast arbetsekonomiskt.

Beträffande det första skälet så gäller det oberoende av om man har det
val mellan många olika påföljder, som professor Strahl nämnde eller om man
har den än så länge vanligaste situationen, att det bara gäller frågan om hur
långt ett ovillkorligt frihetsstraff skall bli mot en förut straffad person. Det är
ju den kategori vi åklagare oftast möter, när det gäller stornämndsmål mot
personer över 21 år. Här är det så att skuldfrågan, valet mellan straff- eller
skyddsåtgärder och straffmätningen har avgjorts av en underrätt, bestående
av en domare och sju, åtta eller nio lekmän. Deras bedömning av situationen
är lika bristfällig, lika ofullständig, som allt annat mänskligt handlande.
Följaktligen kan de lika gärna ha bedömt situationen för milt, som de kan ha
bedömt den för hårt. När det sedan gäller åklagarens personliga uppfattning
om hur domstolen har tolkat situationen, så är den också bristfällig och
mänskligt ofullkomlig. Följaktligen är det så, att om han skulle anse, att dom-
stolen träffat den rätta påföljden eller en alltför hård påföljd, så kan hans
uppfattning vara felaktig. I själva verket kan brottslingen ha blivit allt för
milt dömd. Om ändå denna fråga om påföljd eller straffmätning skall under-
ställas en högre rätt, som kan antagas vara mera kvalificerad, då anser jag,
att det är nästan en tjänsteplikt för mig att bereda den högre instansen till-
fälle att ta ställning till detta problem och alltså utnyttja även den del av
strafflatituden, som ligger ovanför det mått, som underrätten har utdömt. För
att ta ett mycket banalt exempel: För en vanlig grov stöld, där vi har en
strafflatitud på mellan 2 månaders och 6 års straffarbete, är det ju inte så,
att en grov stöld av genomsnittsgrad bestraffas med tre års straffarbete. Nor-
malstraffet är snarare 3, 4 eller 5 månaders straffarbete. Om då situationen i
underrätten är sådan, att den tilltalade kämpar för att bli dömd till 3 eller
4 månader, medan åklagaren anser, att gärningen bör bestraffas med ungefär
8 månader och domstolen dömer ut 5 eller 6 månader, då har man erfaren-
hetsmässigt anledning att räkna med, att då kommer den tilltalade i hov-
rätten att försöka få ned straffet till 2 månader. Det blir så att säga ytterligare
dragning i snöret åt den ena sidan. Det är alltså på den situationen, som jag
grundar mitt ståndpunktstagande.

Den andra synpunkten, som närmast är arbetsekonomisk, är i huvudsak
byggd på förhållandena vid den större åklagarmyndighet som jag har min
erfarenhet ifrån. Där utgår nämligen arbetsplaneringen från att man enbart
skall uppträda i rådhusrätten en eller två dagar per vecka samt att all ens tid
går att leda förundersökningar, avgöra åtalsfrågor, förbereda målen och
efterarbetet med målen i rådhusrätten. Varje mål i hovrätten inkräktar på det
normala arbetet, och varje mål i hovrätten medför alltså, att man får skjuta
upp andra arbetsuppgifter eller göra dem på övertid. Det är säkert i många
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fall, som en åklagare har anledning att vara litet missnöjd med underrättens
dom, men då inverkar hänsynen till arbetsbördan. Alltså överklagar han i
allmänhet inte, om han bara anser, att det är litet galet, bl. a. för att det
skulle ge honom en viss extra arbetsuppgift. Dessutom har han tre veckor
på sig att betänka sig, om han vill utnyttja denna möjlighet. Men om ändå
frågan skall komma upp i hovrätten och underställas dess prövning, då är
det så mycket mer skäl att utnyttja denna rätt. Därför att då kan man - med
mitt sätt att se - vara säker på, att den tilltalade, som återkallar sin vadetalan,
därför att åklagaren har avslutningsvädjat, det är just en tilltalad av den typen,
som föredrar en situation med allt att vinna och inget att förlora. Han bör
alltså ha alla möjligheter att få ändring i underrättens dom, men det bör inte
vara en ensidig förmån. Om då vadetalan återkallas, varför även anslutnings-
vadet förfaller, då kan man, med mitt sätt att se, vara säker på, att då är
det en onödig arbetsuppgift, som man har sluppit. Beviset för detta är just,
att vade talan har återkallats. Slutligen skulle jag vilja tillägga, att jag ofta
har känt det som en brist, att det inte går att föra anslutningsvad, när en till-
talad vädjar emot hovrättens fällande dom, särskilt i en straffmätningsfråga
och särskilt i det fall, där han i site överklagande av hovrättens dom yrkat ett
lägre straff än han yrkat i hovrätten och rådhusrätten.

Hovrättsrådet Bengt Lassen, Sverige.
Herr ordförande. Eftersom jag rönt den äran att bli citerad i referatet, känner
jag behov av att göra en liten precisering.

Det här med förbudet mot reformatio in pejus i brottmål är en ganska fin
princip, som korreferenten uttryckte det. Den ligger i linje med något av det
bästa, med principen om favor defensionis, som vi skall vårda mycket ömt i
alla kinkiga situationer. Förbudet är kanske dock inte så mycket värt, om det
leder till ett automatiskt anslutningsvad från åklagarens sida, särskilt inte om
detta anslutningsvad är resultatet av en instruktionsmässig föreskrift. När jag
- det är mycket länge sedan nu - framkastade förslaget, att förbudet emot
reformatio in pejus borde avskaffas, så var det närmast i propagandasyfte,
det måste jag erkänna, kanske i någon mån för att reta till motsägelse. Jag vill
påpeka, att mitt uttalande inte gällde reformatio-in-pejus-principen som sådan,
utan den svenska rättens regler därom. För jag kan, trots vad professor
Thornstedt säger, och jag är skyldig honom all respekt, inte finna att RB 51: 25
är väl utformad. Jag menade, som professor Strahl har sagt, att vi inte skall
uppehålla fiktionen att vi i svensk rätt har ett förbud mot reformatio in pejus,
när vi bara har en ruin kvar av det. Alltså: Överrätten får inte, på den dömdes
talan, ändra ett vanligt frihetsstraff från två månader till tre månader men
den får ändra tvåmånadersstraffet till ungdomsfängelse på cirka ett år. Det
är något missvisande, om man under sådana förhållanden uppehåller fiktionen
om förbud mot reformatio in pejus.

Den svenska situationen är desto anmärkningsvärdare som RB 51: 25 for-
mulerades samtidigt som vi fick våra nya verkställighetsregler, som innebär
att samtliga straff och påföljdsformer verkställs på praktiskt taget samma sätt.

Den processekonomiska synpunkten vill jag inte överdriva, den nämligen
att få förre mål i överrätterna. Det är ur den synpunkten mycket bättre, om
vi får ett genomfört två-instanssystem i Sverige.
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Justitierådmanen Olga Bremer, Finland.
Herr ordförande. Jag är mycket medveten om, att det spörsmål jag nu kommer
att beröra, kanske endast intresserar finska förhållanden. Vi har ju ersätt-
ningsskyldigheten förknippad med brottmålet. Om de åtalade är flera, och
målsägandena är många, och underrätten dömer endast en av de åtalade till
straff och ersättningsskyldighet, och den dömda besvärar sig, likaså aktor,
men målsägandena nöjer sig med utslaget och hovrätten ej ändrar detsamma,
men högsta domstolen dömer också dessa andra tilltalade, då kommer ersätt •
ningsskyldigheten att beröra endast den som blivit dömd i underrätt. Det kan
vara fråga om stora intressen, stora belopp. Detta förhållande kan inte till-
fredsställa, åtminstone inte min rättskänsla. Jag tror inte, att detta är av-
hjälpt med någon slags anslutningsrätt. Jag tror inte, att dessa målsägande,
som är vanliga, enkla männsikor och inte biträds av jurister, förstår, att de
har möjlighet till en anslutningsrätt i högsta instans. Det här är ett problem,
som jag tycker borde på något sätt avhjälpas.

Professor, jur. dr. Bo Palmgren, Finland.
Jag skulle gärna vilja säga några ord till om de inkommensurabla påföljderna.
Det äger alldeles sin riktighet, det som professor Strahl framhöll - att vi nu
för tiden ser på saken så, att domstolen bör ha att välja mellan olika reaktions-
former och att domstolen bör ha rätt stor frihet i det avseendet.

Men man måste tänka på den konkreta situationen. När en överdomstol
har att välja mellan två reaktionsformer, så måste överdomstolen grunda sitt
val på något processmaterial. Då frågar man sig, på vilket material domstolen
skall grunda sitt val, om inte någon part i överrättsprocessen har antytt att
den andra reaktionsformen kunde komma i fråga - att den kunde vara lämp-
lig av det eller det skälet. Man skulle kanske kunna säga, att överdomstolen
kan grunda sitt bedömande på det processmaterial, som har framställts i
underrätten. Men då ställer jag en motfråga. Om alla parter har åtnöjts med
den reaktionsform, som underrätten har valt, och ingen där ens har antytt
att någon annan kunde komma i fråga, hur skall överdomstolen då få det
lämpliga processmaterialet? Skall den börja ex officio, enligt något slags
inkvisitorisk metod, införskaffa ytterligare processmaterial? Eller skall den
träffa sitt avgörande utan något nytt processmaterial, så atc övergången från
den ena reaktionsformen till den andra kommer som en bomb för den till-
talade, utan att han anar något på förhand ?

Vi talar ju nu om sådana fall, då inte ens åklagaren, som har anslutnings-
rätt, har begagnat denna och har dragit fram möjligheterna av en annan
reaktionsform. Den tilltalades möjligheter att försvara sig mot den andra
reaktionsformen och att uttala sig om dess lämplighet blir inte tillräckligt
tillgodosedda, om man tillägnar sig ett sådant betraktelsesätt, att överdom-
stolen utan något yrkande i vilken utsträckning som helst skall kunna övergå
till en annan reaktionsform.

Fastän man kan säga, att vissa reaktionsformer i viss mån är inkommen-
surabla, så förhåller det sig väl ändå så, att människor i allmänhet känner reak-
tionsformerna - känner den ena såsom svårare och allvarligare, den andra
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såsom mindre allvarlig. Domstolarna kan i allmänhet föreställa sig, hur den
tilltalade ser på saken. Men den tilltalade borde dessutom beredas tillfälle att
uttala sig därom, hur han ser på saken.

Jag menar, att det inte bara principiellt, utan också med hänsyn till process-
materialet, är ganska viktigt, att någon under skriftväxlingen eller förhand-
lingen i överrätten framkastar tanken om att en annan reaktionsform borde
användas av de och de skälen. Har detta inte skett, så skall man inte övergå
till någon annan.

Jag menar också att man, även om man övergår till en annan reaktionsform,
bör eftersträva att inom denna reaktionsform välja ett sådant mått, som för
ändringssökanden icke kännes såsom betydligt allvarligare. I den meningen
skulle jag anse, att förbudet mot reformatio in pejus har sitt berättigande.

Professor, jur. dr. Ivar Strahl, Sverige.
Jag vill gärna hålla med om att det inte bör komma som en bomb för den
överklagande dömde, att han får den eller den påföljden. Det hör till god
ordning, i allt fall i överrättsprocessen, att man i någon mån diskuterar den
påföljd, som man tänker sig att ådöma, och ger den dömde tillfälle att fram-
lägga sina synpunkter.

Professor Palmgren ifrågasätter, om hovrätten har tillräckligt gott material
för att ändra underrättens beslut om påföljden när någon sådan ändring inte
yrkats. Det är en fråga som vi, om den vore besvärande, skulle vara besvärade
av nu i Sverige. Ty om någon har dömts rill, låt oss säga fängelse, i under-
rätten, får hovrätten gå över till t. ex. ungdomsfängelse. Den har det material,
som finns förut i målet, och det förekommer en handläggning i hovrätten.
Där kan det komma fram åtskilligt, särskilt om den tilltalade inställer sig
personligen. Det kan också hända, att åklagaren, fastän han inte har klagat
och fastän han inte gjort anslutningsvad, dock under förhandlingarna i hov-
rätten kommer med en del synpunkter.

Tanken, att man skulle göra något principiellt oriktigt genom att tillåta
överrätt att, fastän det inte har yrkats, ändra ett ådömt straff till annat slags
påföljd emedan sådan synes mera ändamålsenlig, innebär i mitt tycke, att
man fäster för stort avseende vid deras känslor som har begått brott. Har
någon begått brott, bör han, tycker jag, få finna sig i att bli underkastad den
påföljd som anses ändamålsenlig för att bekämpa brottsligheten. Den brotts-
lige har, såvitt jag kan förstå, inte något befogat anspråk på att bli dömd
till någon viss bland de påföljder som lagligen står till buds. F. ö. kan en på-
följd, fastän den av den tilltalade uppfattas som strängare än den av under-
rätten ådömda, vara till nytta för honom. Låt oss tänka oss, att man i under-
rätten tvekat mellan fängelse och vård på sinnessjukhus och att man valt
fängelse. Den dömde klagar och begär nedsättning av strafftiden. I hovrätten
befinns det, att han behöver sinnessjukvård. Skulle man då verkligen behöva
hysa betänkligheter mot att hovrätten finge förordna om sådan ? Det invändes
kanske, att sinnessjukvård är något annat än de andra påföljderna. Men i vår
nya brottsbalk har vi jämställt den med andra påföljder. Det är enligt min
åsikt den riktiga ståndpunkten. I allt fall är det den modernaste.
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Professor, jur. dr. Per Olof Ekelöf ] Sverige.
Professor Tirkkonen har i sin uppsats gjort gällande att medan förbudet mot
reformatio in pejus är en självklarhet i tvistemål, detsamma borde avskaffas i
brottmål (s. 7 och 11). Åtminstone i vad angår svensk rätt menar jag däremot
att detta förbud har en viktig uppgift att fylla i brottmål, medan detsamma
förefaller kunna utan större olägenheter avskaffas i tvistemål. Då min upp-
fattning sålunda är precis motsatt Tirkkonens har jag velat ta till orda, trots
att jag först nu kunnat infinna mig till debatten i denna sektion.

Den funktion, som förbudet mot reformatio in pejus till förmån för den till-
talade fyller i brottmål, framstår klarast vid en jämförelse med de motsvarande
förhållandena i tvistemål. Jag kommer därför att till en början tämligen
utförligt uppehålla mig vid det civilprocessuella förbudet.

Antag att i ett skadeståndsmål käranden i underrätten yrkar 2.000 kr.,
svaranden medger 1.000 kr. samt domstolen dömer ut 1.500 kr. Den skade-
ståndsberättigade vädjar om att få sig tilldömt ytterligare 500 kr., vilket
svaranden bestrider i sitt genmäle. Att hovrätten i detta fall ej får fastställa
skadeståndet till lägre belopp än 1.500 kr. förklaras av att vadesvaranden
endast yrkat att hovrätten måtte fastställa underrättens dom. Varje instans
är ju bunden av parternas där framställda yrkanden. Ett avskaffande av för-
budet mot reformatio in pejus inverkar ej härpå. Däremot har detta förbud
den självständiga betydelsen att yrkande från den skadeståndsskyldiges sida
om att hovrätten måtte ogilla käromålet eller nedsätta skadeståndet under
1.500 kr. måste framställas i en fullföljdsinlaga. Skulle yrkandet ha fram-
ställts först i svarandens genmäle, skall hovrätten avvisa detsamma.

Denna regel brukar motiveras med att en part, som delvis tappat, ej bör
avskräckas från att överklaga genom risken att få det sämre. I vårt exempel
får detta emellertid aktualitet endast om vissa skäl tala för att hovrätten kan
komma att anse att underrätten utdömt för högt skadestånd eller rent av att
det inte föreligger någon skadeståndsskyldighet överhuvudtaget. Då käranden
samtidigt anser det utdömda skadeståndet vara för lågt, kan man emellertid
fråga sig om inte denne just i ett sådant fall borde nöja sig med underrättens
dom som en godtagbar kompromiss. Det skulle sålunda finnas skäl för att
avskräcka honom från att överklaga i stället för att eliminera en risk som
kunde avhålla honom härifrån.

Emellertid saknar denna problematik numera varje betydelse i gällande
svensk rätt, enär det införts regler om anslutningsvad. Anser käranden i vårt
exempel det föreligga viss risk för att hovrätten kommer att finna skadans
värde vara lägre än 1.500 kr., kan han vara ganska säker på att hans eget
vad utlöser ett anslutningsvad från svarandens sida. Blir detta fallet, kan han
visserligen eliminera risken för en reformatio in pejus genom att återkalla sin
vadetalan, ty då står underrättens dom fast. Men med denna utgång av målet
har han inte heller haft någon glädje av förbudet mot en ändring till det sämre.

Av vad skäl har man då infört en rätt till anslutningsvad ? Jo, det hade visat
sig att iörbudat mot reformatio in pejus stundom medförde den olägenheten,
att båda parterna överklagade ehuru var och en av dem funno domen accep-
tabel som en kompromiss mellan deras motstridiga yrkanden. Ingen ville
nämligen giva den andre en chans till ändring utan att motsvarande förmån
tillkom även honom själv. Genom införandet av anslutningsvad kan numera
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i ett sådant fall var och en av parterna avvakta den ordinära vadefristens
utgång och se hur den andre gör. Men därmed ger ej heller förbudet mot
reformatio in pejus någon garanti mot att ett ordinärt vad leder till att under-
rättens dom ändras till den vädjandes nackdel.

Huruvida det finns någon annan rimlig motivering för det berörda förbudet
i tvistemål skall jag ej gå in på i detta sammanhang, enär detta ej är av något
intresse för dagens diskussionsämne: förbudets berättigande i brottmål.

På s. n i sin uppsats sammanfattar Tirkkonen sina skäl för att förbudet mot
reformatio in pejus till förmån för den tilltalade måtte avskaffas. Ett sådant
är att förbudet strider mot »den materiella sanningens princip«. Men denna
är underkastad många undantag och frågan är ju om det finns tillräckliga
skäl för att som ett sådant även godta det nu ifrågavarande förbudet. Vidare
menar Tirkkonen att detta inte är någon »på billighetssynpunkter grundad
nödvändighet«. Men vad menas då med »billighet«? Tagen isolerad för sig
förefaller ju denna term vara på en gång så värdeladdad och i så hög grad i
avsaknad av gripbart innehåll. I det följande skall jag försöka mig på en tolk-
ning av dess innebörd i föreliggande sammanhang.

I dispositiva tvistemål utgör den materiellt oriktiga domen ingen kalamitet,
om dess oriktighet beror på bevisningens otillräcklighet eller brister i den
tappandes processföring. Och i annat fall är olyckan lika stor, vare sig domens
oriktighet går ut över käranden eller svaranden. Helt annorlunda ligger det
till i brottmål. Att en del gärningsmän bli frikända eller dömda till för lågt
straff, spelar ur samhällets synpunkt ingen roll, då så många flera brott förbli
obeivrade på grund av att man överhuvudtaget inte får tag i någon som kan
åtalas. Och straffrättskipningen kan ändock verka upprätthållande på folk-
moralen, om blott de beivrade brotten ej äro alltför få i förhållande till samt-
liga förövade.

Däremot anser vi det vara en fruktansvärd kalamitet att en oskyldig blivit
fälld och något liknande gäller en straffdom som är för sträng i någon högre
grad. Kan den allmänna laglydnaden ej upprätthållas utan att brottslingar
straffas, kräver dock elementär anständighet att man med alla medel söker
förhindra att även oskyldiga utsätts för ett sådant lidande. Att detta bleve
vanligt förekommande kunde dessutom väcka en allmän indignation gentemot
straffrättsskipningen, som äventyrade dennas moralbildande funktion i sam-
hället.

Den nu berörda värderingen har i flera avseenden satt sin prägel på euro-
peisk straffprocess. Bevisbördan är ej »fördelad« liksom i tvistemål utan
ålagaren har att bevisa samtliga straffrättsligt relevanta omständigheter. Vid
omröstning i kollegiala domstolar tillämpas principen in dubio mitius, då
det föreligger paria vota. Att den tilltalade ljuger eller söker överrumpla
åklagaren, medför inga begränsningar i hans rätt att förebringa bevisning.
Och hit hör slutligen även förbudet mot reformatio in pejus. Detsamma bidrar
till att oriktiga straffdomar, som äro till men för den tilltalade, bli överklagade
och justerade i högre rätt. Tirkkonens argument att detta förbud bidrar till
att rättsmedelsinstansen betungas med obefogade överklaganden framstår för
mig som cyniskt.

Nu medför visserligen dessa regler också att flera skyldiga gå fria och
straffet oftare blir lägre än som Dort vara fallet. Men som vi sett är detta ingen
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större olycka och dessutom är det ofrånkomligt, om man skall kunna skydda
de oskyldiga. En annan tänkbar invändning är att var och en av de nämda
reglerna inte kan vara så viktig. Det är väl riktigt, men deras sammanlagda
effekt kan dock vara tillräckligt stor för att förtjäna beaktande. Dessutom ha
dessa regler den ideologiska betydelsen att de understryka vikten av att inte
blott försvararna utan även domare och åklagare lägga sig vinn om att för-
hindra oriktiga straffdomar. En domare, som dag efter dag handlägger brott-
mål, kan lätt förfalla till en »esprit de condamner« och glömma bort att vid
behov även han skall fungera som »counsel of prisoner«.

Enligt svensk rätt har emellertid även åklagaren rätt till anslutningsvad.
Medför inte detta liksom i tvistemål, att det blir meningslöst att upprätthålla
ett förbud mot reformatio in pejus? Nej, så är inte förhållandet, enär det är
åklagarens tjänsteplikt att utnyttja sina processuella befogenheter i överens-
stämmelse med de grundläggande värderingar, varpå lagstiftningen bygger.
Låt mig demonstrera detta med ett exempel! En person, som åtalats för en
inbrottsstöld, förklarar sig inte ha haft något med brottet att skaffa. Rätten
finner det visserligen tveksamt om bevisningen är tillräckligt stark, men
stannar för fällande dom, ehuru straffet av vissa skäl sätts ganska lågt. Den
tilltalade överklagar och yrkar att bli frikänd. Då ilsknar åklagaren till, gör
anslutningsvad och yrkar straffskärpning.

Den åklagaren har enligt min mening missuppfattat sin uppgift. Ansåg han
att straffet var alldeles för lågt, borde han ha vädjat i ordinär ordning. Där-
emot får en åklagare ej använda sin rätt till anslutningsvad för att förhindra
att den tilltalade får bevisningens tillräcklighet överprövad av hovrätten. I
vårt exempel kunde man dock ej bortse från möjligheten att den tilltalade
var oskyldig. Endast om det uppenbarligen var av okynne, som denne vädjat,
bör åklagaren enligt min mening tillgripa anslutningsvad för att förmå den
förre att återta sin vadetalan. Som exempel må nämnas att en rattfyllerist
dömts till en månads fängelse någon tid innan semestermånaden infaller.
Skulle denne vädja om straffnedsättning utan att kunna åberopa något rimligt
skäl härför, kan det föreligga fog för åklagaren att göra anslutningsvad.

Herr ordförande, jag har nått slutet av mitt anförande. Jag skall sålunda
ej gå in på den intressanta och invecklade frågan om det finns skäl att för
vissa individualpreventiva påföljder göra undantag från förbudet mot refor-
matio in pejus. Vad jag velat framhålla är endast att generellt sett skälen för
att vidmakthålla detta förbud vida överväger skälen för dess avskaffande. Och
är det ej en händelse som ser ut som en tanke att en av de få straffprocess-
reformer, som de tyska nazisterna hann med innan deras välde brakade sam-
man, var att avskaffa förbudet mot reformatio in pejus och beröva den till-
talade det skydd, som härigenom bereddes denne?

Professor, jur. dr. Åke Hass ler, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. Det var ett yttrande av professor
Strahl som uppkallade mig. Han sade att den som har begått ett brott får
finna sig i att bli behandlad därefter. Jag kom då att tänka på, att det finns
ett område, där man inte har förbud mot reformatio in pejus. Det är den
svenska skatteprocessen. En av mina vänner berättade för mig, att han för
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några år sedan hade klagat över sin taxering. Det var ett avdrag, som taxe-
ringsnämnden inte hade velat bevilja honom. Han gick till prövningsnämnden
som ogillade hans besvär. Men samtidigt upptäckte denna nämnd, att det var
ett annat avdrag, som han olagligen hade gjort, vilket taxeringsnämnden inte
hade lagt märke till. Hans klagan kostade honom 600 kronor. Den mannen
har inte senare besvärat de högre instanserna. Han hade aldrig hört talas om
förbudet mot reformatio in pejus, men han är numera en alldeles bestämd
anhängare av det.

När man hörde professor Strahl tala om skyddsåtgärder, ungdomsfängelse
och dylikt, fick man det intrycket, att det är sådant som domstolarna mest
sysslar med. Men så är ju inte fallet. Den stora massan av målen angår
enklare brottsfall, trafikförseelser och dylikt, där böter eller en eller annan
månads fängelse ådömes. Där måste man utan tvekan tillämpa den prin-
cipen att den som klagar inte skall få det värre därigenom. Jag tror, att folk
skulle tycka det var ganska egendomligt, om de i sådana fall skulle råka ut
för att på egna klagomål ådömas ett högre bötesbelopp eller få en eller annan
månads fängelse mer än underrätten bestämt.

Det förhåller sig på ett annat sätt vid de verkligt allvarliga brottsfallen. Det
är väl dem professor Strahl tänker på. Där är det kanske riktigt att anlägga
de synpunkter, som han har framlagt. Men vad jag ville säga är, att man
måste skilja på stort och smått. Man måste skilja på den stora mängden av
mindre och medelsvåra förseelser och de svåra brottmålen. Jag tror därför,
att vår svenska rättegångsbalk har träffat ganska rätt i den avvägning som
genom den gjort mellan olika synpunkter. Huvudregeln måste dock vara
att reformatio in pejus inte får förekomma.

Jag vill tillägga, att jag känner mig rätt tveksam inför professor Thornstedts
förslag att avskaffa åklagarens anslutningsrätt. Jag kan inte på rak arm for-
mulera de olika argumenten för eller emot detta, men jag känner mig som
sagt något tveksam. Jag undrar om inte i detta fall den svenska rättsuppfatt-
ningen ganska väl överensstämmer med vår lag. Jag tror knappast att en
ändring här är tillrådlig. Följden skulle nog bli att frekvensen av vad från
åklagarens sida skulle öka betydligt.

Professor, jur. dr. Hans Thornstedt, Sverige.
Herr Ordförande. Jag begärde ordet på nytt, emedan debatten ett ögonblick
kom att röra sig om värdet av modern kriminalpolitik och närmare bestämt
anordnandet av lämpliga reaktionsformer. För mig har debattämnet emellertid
endast till en ringa del avsett sådana problem. Det väsentliga är - såsom jag
ser saken - den processpolitiska frågan: Bör man avskräcka den tilltalade från
att överklaga genom att tillåta reformatio in pejus? Frågan om domstolen
skall ha fria händer att även i de fall, då den tilltalade ensam överklagat under-
rättens dom, ådöma den påföljd som den anser vara den lämpligaste för den
tilltalade är i detta sammanhang i hög grad sekundär. Visserligen är frågan
om valet av den lämpligaste reaktionen mycket viktig - därom är jag helt
ense med tidigare talare. Men de fall, i vilka intresset av att den lämpligaste
reaktionen användes kan kollidera med önskemålet, att den tilltalade icke
av hotet om ändrad reaktion avskräckes från att överklaga en underrättsdom,
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måste sorn professor Hassler påpekat bli tämligen få. Flera omständigheter
verkar i denna riktning. Vad det praktiskt sett kan bli fråga om i de situationer,
som här avses, är utbyte av ett av underrätt ådömt straff (böter eller frihets-
straff) mot en såsom lämpligare ansedd skyddsåtgärd av mera ingripande
natur eller ungdomsfängelse. En sådan fråga kan uppkomma blott i grövre
brottmål, vilka icke utgör merparten av brottmålen. Vidare överklagas få
domar och mindre än hälften av dessa ändras. Slutligen kraves, att åklagaren
icke överklagat domen. De fall, i vilka överrätt av ett förbud mot reformatio
in pejus skulle hindras att anordna en brottsreaktion, som den ansåg lämp-
ligare än den av underrätten ådömda, måste följaktligen bli mycket få.

Vad jag i mitt tidigare anförande särskilt utgick från, var att det svenska
systemet haltar något. Å ena sidan har man tillåtit reformatio in pejus i viss
utsträckning under motivering att det är viktigt att överrätten ex efficio kan
pröva frågan om lämpligaste reaktionsform. Å andra sidan är överrätts-
processen beroende av partsinitiativ - överrätten kan inte pröva reaktions-
frågan utan att någon av parterna överklagat underrättsdomen - och över-
rättens möjlighet att avkunna dom i ett överklagat mål är beroende av den
överklagande partens handlande - den som överklagat kan återkalla sin talan
på vilket stadium av processen som helst ända fram till dess domen meddelas.
Under dessa förhållanden blir överrättens befogenhet att - i de få fall då detta
kan bli aktuellt - skärpa domen genom att ådöma en mera ingripande skydds-
åtgärd lätt illusorisk.

Här blir den fråga aktuell, som professor Palmgren väckte, nämligen om
överrätten kan få ändra en av underrätten ådömd påföljd, som ingen av
parterna klagat på, utan att höra parterna därom och eventuellt införskaffa
ny utredning. Denna fråga har också uppmärksammats av den svenske lag-
stiftaren. I förarbetena till rättegångsbalken uttalas nämligen, att då i hov-
rätten ifrågasattes ändring i underrättens dom i något avseende, varom talan
ej fullföljts, parterna bör lämnas tillfälle att yttra sig rörande alla på denna
fråga inverkande omständigheter.

Om en person av underrätten ådömts ett tidsbestämt frihetsstraff och ensam
överklagar domen med yrkande om frikännande eller strafflindring och hov-
rätten ifrågasätter om icke en tidsobestämd anstaltsbehandling i form av ung-
domsfängelse eller förvaring vore en lämpligare påföljd, bör sålunda hov-
rätten ge parterna tillfälle att yttra sig. Är den tilltalade rädd för denna såsom
lämpligare ansedda behandlingsform, kan han undgå den genom att åter-
kalla sin vadetalan. I så fall har överrätten berövats sin möjlighet att til-
lämpa moderna kriminalpolitiska grundsatser.

Detsamma gäller ändring av påföljd, då åklagaren anfört anslutningsvad.
Anslutningsvadet förfaller ju enligt svensk rätt, när vadetalan återkallas. Är
anslutningsvadet på detta sätt accessoriskt, kan sålunda den tilltalade, även
då anslutningsvad anförts, utnyttja sin möjlighet att återkalla sin vadetalan
till att undgå en för honom oangenäm ändring av påföljden.

Överrättens möjlighet att då den tilltalade ensam för vadetalan ändra den
av underrätten ådömda påföljden synes praktiskt sett vara begränsad till två
fall, nämligen dels det fallet att den tilltalade inte har något emot den nya
påföljden (i mitt tidigare anförande föreslog jag att utbyte borde få ske i ett
sådant fall), dels det fallet att överrätten överraskar den tilltalade genom att
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ändra påföljden utan att ha antytt något därom tidigare under rättegången,
ett förfaringssätt som emellertid strider mot lagstiftarens intentioner.

Den uppfattning jag har redovisat i dessa frågor har jag fått bl. a. genom
en artikel av advokaten Bo Westman i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund
1953, i vilken denne påtalade det obehagliga läge, vari en försvarare för en
tilltalad kommit genom reglerna i rättegångsbalken om reformatio in pejus.
Försvararen vet nämligen mången gång inte vad han skall råda sin klient till.
Råder han klienten att överklaga underrättens dom, riskerar klienten att hov-
rätten efter anslutningsvad av åklagaren eller helt på eget initiativ ändrar
påföljden till hans nackdel. Visserligen kan detta förhindras genom att vade-
talan återkallas, när den tilltalade eller hans försvarare märker vartåt det
lutar, men om den tilltalade är häktad, har hans överklagande i så fall med-
fört, att hans frihetsberövande förlängts alldeles i onödan. Även i andra
situationer kan jag tänka mig, att försvararen har svårt att ge sin klient ett
välgrundat råd i överklagandefrågan, därför att han inte kan överblicka den
risk, ett överklagande kan föra med sig. Därför är enligt min mening den
svenska rättegångsbalkens regler om ett partiellt förbud mot reformatio in
pejus och dess regler om anslutningsvad en mindre lämplig halvmesyr.

K st. professor Erik Christensen, Danmark.
Jeg har tilladt mig påny at anmode om ordet for en kort bemærkning i anled-
ning af professor Ekelöfs afsluttende bemærkninger, som kunne sætte det danske
og det norske system i et ubehageligt relief på baggrund af oplysningerne om
praksis i et sydligt land. For at kunne forstå baggrunden for den udvikling,
der i Norge og Danmark har ført til, at vi kvitterer princippet og sætter det
ud af kraft i praksis, er det vigtigt at fastholde, at vi her i landet under anke-
behandling også i revisionsmål har tre landsdommere og tre domsmænd -
også i sager der er behandlet summarisk i underinstansen -, at der foregår en
kontradiktorisk mundtlig forhandling, der er bevisumiddelbarhed, således at
den danske revisionsanke i højere grad ligner den norske »fornyede behand-
ling« end den minder om en mere formel revisionsanke i gammel forstand.
Jeg synes lige, at jeg ville fremdrage disse forhold for herved at præcisere
baggrunden for, at man ud fra en helhedsvurdering mener sig berettiget til at
anlægge mere proces-økonomiske betragtninger på dette specielle område. Tak.

Stadsfiskalen Lennart Eliasson, Sverige.
Jag skulle bara vilja ta upp ett litet detalj spörsmål av praktisk natur.

Professor Thornstedt och professor Ekelöf säger detta, att anslutningsvad
bör i stort sett begränsas till de fall, där den tilltalade klagar i onödan. Men
jag undrar vad skall i så fall åklagaren klaga över. Åklagaren tycker, att den
tilltalade klagar i onödan och att domen i underrätten i och för sig är riktig.
Åklagaren kan ju inte gärna skriva till hovrätten och säga, att han klagar bara
därför, att han kämpar för att motarbeta principen om olägenheterna av
reformatio in pejus. Åklagaren kan väl minst av allt anslutningsvädja i det
exemplet, som professor Ekelöf själv tog, en rattfyllerist, som får en månads
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fängelse för den promillehalt, som det normalt brukar utmätas en månads
fängelse för. Skall åklagaren likväl yrka, att den tilltalade skall ha strängare
straff? Eller på vilken grund skall han klaga ?

Vad jag vill ha sagt är alltså, att det korrektiv mot okynnesöverklagande
från den tilltalades sida, som anses ligga däri, att åklagaren har rätt till an-
slutningsvad, praktiskt sett blir så gott som obefintligt.

Professor, jur. dr. Per Olof Ekelöf Sverige.
Jag måtte ha uttryckt mig väl kortfattat rörande förutsättningarna för åklaga-
rens anslutningsvad. I exemplet med rattfylleristen utgör naturligtvis inte
enbart det förhållandet tillräckligt skäl härför, att den tilltalade uppenbarligen
överklagat för att slippa tillbringa sin semester med att hugga ved på en
öppen fångvårdsanstalt. Åklagaren måste också anse straffet vara för lågt,
ehuru detta ej vore fallet i så hög grad att han funnit skäl att vädja i ordinär
ordning. För övrigt är det ju bara i sådana fall som åklagarens anslutningsvad
kan utgöra ett incitament för den tilltalade att återkalla sin vadetalan. Vad
jag nu har sagt visar emellertid också att denna möjlighet för åklagaren inte
utgör något särskilt verksamt remedium mot okynnesöverklaganden från den
tilltalades sida. Detsamma är ju oanvändbart då rättens straffmätning ej
förefallar vara för mild och så ligger det naturligtvis till i de allra flesta fall,
då den tilltalade överklagar av okynne.

Da ikke andre begærede ordet, sluttede ordstyreren mødet.


