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I. Innebörden av förbudet mot reformatio in pejus har i doktrinen karak-
teriserats på olika sätt. Vanligen torde detta förbud anges såsom den
grundsats, enligt vilken ett utslag, som överklagats, icke får ändras till
skada för klaganden och till fördel för hans motpart. Jag kommer att i
det följande utgå från denna definition. Det torde vara skäl att ytter-
ligare påpeka, att såvida detta förbud gäller, får en ändring till det
sämre icke företagas utan att yrkande om ändring framställts av klagan-
dens motpart. Enligt finsk rätt måste motparten yrka på ändring genom
att i vanlig ordning överklaga domen.

Då innebörden av förbudet mot reformatio in pejus karakteriseras på
ovan angivet sätt, uppstår följande fråga: när är situationen den, att
en ändring till skada för klaganden skett? Något exakt svar på denna
fråga kan ej givas. Redan uttrycket »ändring» väcker följande problem:
avses härvidlag endast en ändring av helhetsresultatet eller menar man
med ändring - för den händelse flera ändringar i den överklagade domen
är möjliga - varje ändring betraktad för sig? Och vad framför allt
straffprocessen angår, så har det både i doktrin och vid rättstillämpningen
uppkommit en massa svårlösta specialproblem, t. ex. följande: Kan en
ändring av brottets juridiska rubricering innebära, att förbudet mot re-
formatio in pejus blivit åsidosatt? När skall ett straff anses såsom
strängare än ett redan ådömt straff? Svaret på dessa och vissa andra
frågor kan gestalta sig i någon mån lättare, om lagen innehåller ut-
tryckliga bestämmelser i ämnet. Jag vågar dock påstå, att det trots lag-
stiftarens bemödanden ej är möjligt att reglera förbudet mot reformatio
in pejus på ett sådant sätt, att inga tolkningssvårigheter uppstår. De
främmande processlager, som innehåller bestämmelser om förbudet mot
reformatio in pejus, ger ett utmärkt belägg för detta mitt påstående.

II. Utländska processlager innehåller ofta bestämmelser om förbudet
mot reformatio in pejus. Så ingår förbudet i de flesta västerländska rätts-
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ordningarna. Vad speciellt straffprocessen beträffar, är ett sådant förbud
regelmässigt gällande endast till den tilltalades förmån och ofta med
mer eller mindre skenbara undantag.1 Det är dock anmärkningsvärt,
att enligt engelsk rätt (Criminal Appeal Act av år 1907, section 4) är en
straffskärpning tillåten, om den tilltalade klagar över straffutmätningen.
Om vissa andra lagstiftningars ställning i denna fråga må anföras
följande.

Vad svensk rätt beträffar, så innehöll den äldre rättegångsbalken,
d.v.s. rättegångsbalken i 1734 års lag, inga bestämmelser om förbudet
mot reformatio in pejus. Enligt stadgad praxis gällde såväl i tvistemål
som i brottmål i princip ett förbud mot reformatio in pejus, närmast i
den utsträckningen, att helhetsresultatet icke kunde ändras till nackdel
för ensam klagande part ens på därom framställt yrkande av motparten2.
I den nya rättegångsbalken av år 1942 ingår bestämmelser om förbudet
mot reformatio in pejus i brottmål. Jag hänvisar till 51:25 RB, som -
för att använda Welamsons uttryck — klart, om än med betydande
modifikationer, lagfäst förbudet mot ändring av helhetsresultatet till
klagandens nackdel3. Med helhetsresultatet avses i detta sammanhang
helhetsresultatet i fråga om rättsföljden4. Welamson framhåller dock,
att det i och för sig kan vara vanskligt att avgöra, huruvida en ifrågasatt
ändring är till den tilltalades nackdel eller icke. Samtidigt påpekas, att
flertalet av dessa svårigheter har eliminerats genom föreskrifterna i sagda
lagrum. Det oaktat medger Welamson, att vissa ingalunda lättlösta
problem alltjämt kan uppkomma.

I Finland står vi fortfarande på den äldre rättegångsbalkens grund:
lagen innehåller inga uttryckliga stadganden om förbudet mot reformatio

1 Se Welamson, Om anslutningsvad och reformatio in pejus (1953) s. 31.
2 Se Welamson, o. a. a. s. 13.
3 Welamson, o. a. a. s. 13. - I RB 51:25 stadgas följande: «Ej må hovrätten i anled-

ning av den tilltalades talan eller talan, som av åklagare föres till hans förmån,
döma till straff, som är att anse såsom svårare än det, vartill underrätt dömt. Har den
tilltalade av underrätten dömts till frihetsstraff, äge hovrätten döma till ungdoms-
fängelse eller förvaring eller internering i säkerhetsanstalt eller annan skyddsåtgärd
eller förordna om villkorligt anstånd med straffs ådömande. Har underrätten dömt
till ungdomsfängelse eller skyddsåtgärd eller meddelat förordnande, som nu sagts, äge
hovrätten döma till annan påföljd. Är hovrätten beträffande frågan, huruvida den
tilltalade på grund av sin sinnesbeskaffenhet är fri från straff, av annan mening än
underrätten, äge hovrätten göra den ändring i domen, som föranledes därav.»

4 Welamson (o. a. a. s. 15) understryker, med hänvisning till Engströmers uttalanden,
att frågan om reformatio in pejus i brottmål hänför sig icke enbart till en förändring
av rättsföljden utan även till möjligheten av en för den klagande ofördelaktigare sub-
sumtion av gärningen liksom till frågan om vad som är styrkt i målet.
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in pejus. Enligt gammal praxis, som dock beträffande vissa detaljfrågor
varit vacklande, gäller såsom huvudregel såväl i tviste- som i brottmål
förbudet mot reformatio in pejus. För att begränsa oss till straffprocessen
kan man konstatera, att utvecklingen gått i en sådan riktning att högre
rätt, där den offentliga åklagaren besvärat sig, har ansett sig befogad
att i vissa fall ändra domen till den tilltalades förmån. En likadan
tendens, dock ej så accentuerad, har försports beträffande målsäganden,
som ensam varit ändringssökande. Vad åter angår den tilltalade, så tycks
situationen ännu tills vidare vara den, att förbudet mot reformatio in
pejus strängt upprätthålles till den tilltalades förmån. De få undantag,
som går i annan riktning, kan enligt mitt förmenande ej jäva denna
totalbild. Då lagen ej innehåller några uttryckliga bestämmelser, som
kunde vara vägledande vid tolkningen av förbudet mot reformatio in
pejus, så har förbudet just beträffande den tilltalade givit upphov till
åtskilliga tolkningssvårigheter. Ett närmare ingående på dessa faller
utom ramen för denna framställning5.

Danska rättens ståndpunkt belyses av följande uttalanden av Hurwit^:
»Hvis alene tiltalte anker, gælder det såkaldte forbud mod 'reformatio
in pejus\ d.v.s. at en strengere straf end ved underretsdommen ikke kan
idømmes . . . At der ikke kan idømmes 'strengere straf, antages ikke
at udelukke, at forholdet henføres under en strengere strafferamme, når
den idømte straf dog ikke forhøjes. Bestemmelsen kan ikke udelukke,
at straf ombyttes med andre sanktioner eller omvendt, eller at en idømt
sanktion ombyttes med en anden sanktion, når pågældende retsfølger
ikke indbyrdes kan grupperes efter et gunstighedskriterium.» Hurwitz
påpekar att lagens förbud mot reformatio in pejus (§ 965, jfr. § 960 och
965a §) inte har någon större betydelse, eftersom åklagarmyndigheten
så gott som alltid »anker til skærpelse, når tiltalte har anket til for-
mildelse»7.

I norsk straffprocessrätt är förbudet mot reformatio in pejus gällande
i ganska begränsad omfattning.8 Detta åter beror av det sätt, på vilket
rättsmedelssystemet är ordnat. En av underrätt avkunnad dom kan an-
gripas antigen genom en förnyad behandling i lagmansrätten eller genom

5 Jag hänvisar till en av mig författad artikel i SvJT 1948 s. 295 ff.
6 Se Hurwitz, Den danske strafferetspleje, 3. udgave, (1959) s. 372 f.
7 Professor Bernhard Gomard har välvilligt meddelat mig, att statsadvokaten för

Sjælland, ]. M. Hertz, förklarat, att förbudet trots dess ringa praktiska betydelse dock
borde bibehållas med hänsyn till vissa speciella situationer. För sin del anser professor
Gomard, att det ej finns tillräcklig grund för upprätthållande av förbudet.

8 För följande upplysningar har jag att tacka professor Johs Andenaes.
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anke i Högsta Domstolen: det förra rättsmedlet kommer till använd-
ning, då domen angripes på den grund, att bevisbedömningen i fråga om
skuldspörsmålet varit oriktig; anke är åter ett rättsmedel, som riktar
sig mot eventuella processuella fel (»saksbehandlingen»), rättsfrågan
(»lovanvendelsen») eller utmätande av straff. Om målet blivit i första
instans dömt av lagmansrätten - och så är fallet vid svårare förbrytel-
ser -, är anke till Högsta Domstolen det enda ordinära rättsmedlet. Vad
åter reglerna om förbudet mot reformatio in pejus beträffar, så är de
olika allt eftersom domen angripes genom rättsmedlet »en förnyad be-
handling» eller genom anke. Då i det förra fallet en alldeles ny behand-
ling av målet sker, är förbudet mot reformatio in pejus ej gällande;
såvida den tilltalade begärt om förnyad behandling, kan resultatet bli
det, att rättsmedelsinstansens dom kommer att betyda för honom en
försämring både med hänsyn till bevisbedömningen, rättsfrågan och
straffutmätningen. Det är ej heller sällsynt i praktiken, att en sådan
försämring sker. Vid rättsmedlet anke är reglerna i viss mån annorlunda;
något allmänt förbud mot reformatio in pejus är dock ej gällande. Enligt
straffprocesslagen § 392 mom. 1 gäller såsom huvudregel, att rätten är
bunden vid de »ankegrunder», som blivit åberopade. Däremot har rätts-
medelsinstansen fria händer innanför den anförda »ankegrunden». Så
kan Högsta Domstolen skärpa straffet, om den tilltalade sökt ändring
beträffande straffutmätningen. Och om anken gäller rättsfrågan (»lov-
anvendelsen»), så är det i princip möjligt att grunda domen på ett
strängare lagrum. Sådana fall av reformatio in pejus, som nu anförts,
är dock i praxis ytterst sällsynta. Rättsmedlet anke kan även resultera i
att den lägre instansens dom blir av Högsta Domstolen upphävd. Be-
träffande detta fall bestämmes i straffprocesslagen § 397 mom. 2 ett
förbud mot reformatio in pejus vid den nya behandlingen av målet: om
ändring sökts endast till den tilltalades förmån, så får den nya domen
ej bli för honom oförmånligare än den tidigare. Har domen blivit upp-
hävd t. ex. på grund av processuella fel, så kan straffet vid den nya
behandlingen av saken ej bli strängare än vad straffet enligt den upp-
hävda domen varit. - Vid det extraordinära rättsmedlet gjenopptagelse
gäller bestämmelsen i straffprocesslagen § 421, som motsvarar regeln i
§ 397 mom. 2.

Islands straff processlag av år 1961 innehåller ett förbud mot refor-
matio in pejus.9 I lagens § 176 bestämmes, att om den tilltalade över-
klagat domen, så kan ett ådömt straff eller annan brottspåföljd ej skärpas

9 Justitierådet Årni Tryggvason har välvilligt givit mig upplysningar om den
isländska rättens ståndpunkt.
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med mindre åklagaresidan överklagat domen i detta syfte. Enligt samma
lag åligger det riksåklagaren att överklaga en underrättsdom, om den
tilltalade blivit dömd till minst 5 års fängelsestraff eller om det är fråga
om speciella förhållanden, exempelvis om någon kan anses vara orätt-
färdigt frikänd eller domfälld, straffet avsevärt för lågt eller för högt
o. s. v. Men även i dessa fall kan straffet etc. ej skärpas i högre instans
med mindre riksåklagaren sökt ändring i domen. Enligt fast praxis
gäller, att riksåklagaren kräver skärpning av straff också i sådana fall,
då målet ursprungligen överklagats endast till förmån för den tilltalade.
Detta sker i syfte att lämna Högsta Domstolen fria händer.

I dess ursprungliga lydelse innehöll den tyska straffprocesslagen
(StPO) bestämmelser mot reformatio in pejus. Dessa blev under den
hitlerska regimen avskaffade. Efter det andra världskrigets slut åter-
infördes förbudet i den västtyska straffprocessen. Huvudstadgandet,
som gäller »das Berufungsgericht», finnes i StPO § 331 mom. 1, som
har följande lydelse: »Das Urteil darf in Art und Höhe der Strafe nicht
zum Nachteil des Angeklagten geändert werden, wenn lediglich der
Angeklagte, zu seinem Gunsten die Staatsanwaltschaft oder sein gesetz-
licher Vertreter Berufung eingelegt hat.» Motsvarande bestämmelser har
upptagits i lagen även beträffande revisionsdomstolen och den domare,
som »über ein wiederaufgenommenes Verfahren sachlich entscheidet».
Utan att ingå på tolkning av den ovan citerade bestämmelsen nöjer jag
mig med att konstatera, att det av StPO använda uttrycket »Nachteil»
givit upphov till många tolkningssvårigheter.10

Den nya franska straffprocesslagen av år 1958 innehåller (i art. 515)
följande kategoriska bestämmelse: »La cour ne peut, sur le seul appel
du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de 1'appelant.»

III. Frågan om det berättigade i att tillämpa förbudet mot reformatio
in pejus har i doktrinen blivit mångsidigt belyst. Vad civilprocessen
beträffar, så har man nog i allmänhet ansett detta förbud vara en själv-
klar sak. Detta påstående, vartill jag ansluter mig, kan grundas därpå,
att förbudet mot reformatio in pejus är en direkt följd av den inom
civilprocessen förhärskande dispositionsprincipen. Annorlunda gestaltar
sig frågan inom straff processen: det har anförts olika synpunkter såväl
för upprätthållande av förbudet som för dess avskaffande. I det följande
skall jag i korthet granska vissa av de anförda argumenten samt anknyta
till min framställning några reflexioner.

10 Se t. ex. Ganske, Der Begriff des Nachteils bei den strafprozessualen Verschär-
fungsverboten (Neue Kölner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen, Heft 15, Berlin
1960).
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Såsom huvudargument för upprätthållande av förbudet mot refor-
matio in pejus torde kunna anses följande synpunkt: möjligheten att
en ändringsansökan leder till ett ogynnsammare resultat än om den till-
talade åtnöjts med underrättens dom, utgör ett riskmoment, som kunde
avhålla parten från att söka ändring i en orättvis dom. Förekomsten av
ett sådant riskmoment har just för den tilltalade betecknats såsom mycket
oskälig. Så anför t. ex. en av Tysklands ledande straffprocessualister
Eberhard Schmidt11: »Dem Angeklagten aber die Einlegung eines Rechts-
mittels dadurch zu verleiden, dass man ihm ein Risiko aufbürdet und
ihm die Möglichkeit eines 'Hereinfalls' schaft, erscheint in einem rechts-
staatlichen Strafverfahrensrecht unfair.» - Det är således här fråga om
ett så kallat kriminalpolitiskt-humanitärt argument, som vid första ögon-
kastet verkar nog så bestickande. Man kan i detta sammanhang även
tala om billighetsskäl: den väsentliga och centrala frågan blir - såsom
Palmgren yttrycker saken - den, huruvida den dömde av billighetsskäl
borde åtnjuta den förmånen, att han icke skall kunna ådraga sig
strängare straff genom att söka ändring12. Palmgren anser, att dessa
billighetsskäl ej är övertygande: den dömde borde icke åtnjuta en sådan
förmån, emedan den vore direkt ägnad att uppmuntra till missbruk av
rätten att söka ändring. Samma författare är dock villig att medge, att
man i fråga om billighetsskäl självfallet kan hysa olika meningar, utan
att den ena eller den andra meningen kan stämplas såsom oriktig. Ja,
frågan blir ju i grund och botten den, vilken betydelse man tillmäter
dessa billighetssynpunkter. Man kan även uppställa följande praktiska
fråga: skulle situationen i verkligheten gestalta sig så, att de dömde i
stor utsträckning avhölle sig från att söka ändring i domar, om förbudet
mot reformatio in pejus ej vore gällande? Under ett besök i England
år 1954 fick jag den upplysningen, att en dömd ofta låter bli att söka
ändring just på den grund att han fruktar att få domen ändrad till sin
nackdel. Vad åter förhållandena i mitt hemland beträffar, så har jag
det intrycket, att avskaffande av förbudet mot reformatio in pejus ej -
åtminstone i början - skulle i nämnvärd grad avskräcka de dömde från
att söka ändring även i hopplösa fall. Men läget kunde väl i längden
förändra sig, då de dömde lärt sig läxan. Och med beaktande av rätts-
medelsinstansernas stora arbetsbörda vore detta en betydande lättnad.
Dessutom är det i Finland ett notoriskt faktum, att en dömd, som be-
finner sig på fri fot och vet att hans ändringsansökan ej kan leda till

11 Se Lehrkommentar zu Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgezetz II
(1957) s. 947.

12 Se Palmgren, JFT 1948 s. 23.
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höjning av straffet, har möjlighet genom att söka ändring skaffa sig ett
uppskov med verkställigheten. - Vad speciellt beträffar rättsmedels-
instansernas arbetsbörda, så har man även i Sverige fäst uppmärksamhet
vid detta problem och dess förhållande till förbudet mot reformatio in
pejus. Så yttrar t. ex. Lassen följande: »En utväg att ernå en önskvärd
fullfölj dsbegränsning - för brottmålens del - som enligt min mening
är värd att ånyo tas under allvarlig omprövning är att avskaffa förbudet
mot reformatio in pejus. Reformatio in pejus är ju redan i stor utsträck-
ning tillåten; förbudet kvarstår delvis blott till förmån för tilltalad som
klagar.»13

Såsom ett starkt argument mot upprätthållande av vårt förbud har
man anfört, att rättsmedelsinstansens bundenhet av klagandens yrkande
är oförenlig med den materiella sanningens princip. Detta argument har
dock väckt gensaga. Så har det med hänvisning till gällande tysk straff-
processlag påpekats, att rättsmedelsförfarandet underligger parternas
disposition och att i följd därav förbudet mot reformatio in pejus vore
väl motiverat. En sådan argumentation har åter blivit motsagd med den
motivering, att då allmänna åklagaren och domstolen vid målens be-
handling i första instans har som plikt att utforska den materiella san-
ningen, så finns det ingen bärande grund för att påstå, att saken vore
annorlunda ställd i rättsmedelsförfarandet14. - Då denna bevisföring
grundar sig på bestämmelserna i en viss processordning - här StPO -,
så har vi att göra med synpunkter, som kunna kallas för rent juridiska
och ej kriminalpolitiskt-humanitära. Till de förra kan även hänföras
följande synpunkter: Till förmån för förbudet mot reformatio in pejus
har anförts vissa hänsyn till domstolarnas arbetsbörda samt även vissa
betänkligheter i fråga om överdomstolarnas möjligheter att på grund
av endast den ena partens ändringsansökan allsidigt bedöma målet.
Dessa argument har dock ej ansetts vara övertygande. Man har påpekat,
att överdomstolens arbete med mål icke i nämnvärd grad ökas, fastän
reformatio in pejus skulle vara tillåten, om man samtidigt följer den
regeln, att rättsmedelsinstansen har att taga befattning endast med den
gärningen eller de gärningar, som genom ändringsansökan dragits under
dess prövning. Så Palmgren, som beträffande betänkligheterna i fråga
om överdomstolarnas möjligheter att allsidigt kunna bedöma målet åter
framhåller, att det torde kunna antagas, att överdomstol alltid skulle
iakttaga alldeles särskild omsorg och försiktighet, när det bleve fråga om
att höja straffet, fastän detta icke av åklagaren eller målsäganden på-

13 Se SvJT 1950 s. 618.
14 Se härom Wilhelm Schmidt, Juristische Rundschau 1950 s. 198.



IO Tauno Tirkkonen

yrkats. Palmgren anför vidare, att frågan, huruvida de utsatta straffen
skola anses skäliga eller borde höjas eller sänkas, icke för överrätten
medför något nämnvärt mindre arbete, om justeringen endast kan ske
i den ena riktningen än om ändring kan ske både uppåt och nedåt.15

Ett argument mot avskaffande av vårt förbud, som ansluter sig till det
föregående, är följande: det är mera farligt om man utan yrkande och
utan nytt bevisförfarande höjer straffet än om man sänker det. Palm-
gren16 påpekar nog med rätta, att frågan, vilket värde man skall tillmäta
denna synpunkt i huvudsak beror på vilken uppfattning man hyser om
tillförlitligheten av överdomstolarnas arbete. Palmgren är av den me-
ning, att denna synpunkt ej får överdrivas. Häri kan jag instämma. Men
då samma författare drar i tvivelsmål, om nämnda synpunkt alls skall
tillmätas någon betydelse, så tycker jag att detta är att gå för långt.

Att motsätta sig avskaffandet av förbudet mot reformatio in pejus på
den grund, att det allmänna rättsmedvetandet beträffande den tilltalade
fordrar förbudets upprätthållande, torde åtminstone i Finland vara ett
argument, som saknar reell grund. Situationen lär nämligen faktikst vara
den, att en vanlig medborgare ej har någon aning om att förbudet mot
reformatio in pejus är hos oss gällande. En annan sak är åter den, att
vårt förbud i juristkretsar har så pass gammal hävd, att det för en jurist
kan vara nog så svårt att förlika sig med tanken att förbudet avskaffas.

IV. Huru ställer sig juristkretsarna i Finland till frågan om avskaf-
fandet av förbudet mot reformatio in pejus i brottmål? Denna fråga
förekom år 1948 såsom diskussionsämne inom Juridiska Föreningen i
Finland. Inledaren professor Palmgren, till vars framställning jag redan
i olika sammanhang hänvisat, var en deciderad förkämpe för avskaf-
fande av förbudet. Vid den omröstning, som verkställdas vid central-
avdelningens möte, var den övervägande uppfattningen dock en annan:
när den dömde besvärat sig, ansågs förbudet mot reformatio in pejus
vara på sin plats.17 Härvid förutsattes, att underrätt ej gjort sig skyldig
till felaktigt förfarande. Men om förfarandet varit felaktigt, t. ex. straf-
fen blivit oriktigt sammanslagna, någon blivit dömd till lägre straff än
vad lagen tillåter eller brottet blivit oriktigt rubricerat, antog majori-
teten en annan ståndpunkt: överrätten ansågs oförhindrad att rätta ett
sådant fel även om detta ledde till strängare straff och blott den dömde
besvärat sig. - Långt senare, nämligen om hösten 1962, har våra jurister
fått tillfälle att ånyo yttra sig i saken. Jag höll nämligen i Suomalainen

15 Se Palmgren, o. a. a. s. 20.
16 Se o.a. a. s. 23.
17 Se härom JFT 1948 s. 361.



Förbudet mot ändring till tilltalades nackdel i högre instans I I

Lakimiesyhdistys (De finska juristernas förening) ett föredrag om för-
budet mot reformatio in pejus de lege ferenda. I detta sammanhang
verkställdes även en omröstning, vars slutresultat var följande: för för-
budets totala avskaffande 29 röster, för dess modifierande i lagstift-
ningsväg 69 röster samt för upprätthållande av förbudet i dess nuvarande
vidd 61 röster.

Även jag är böjd för att plädera för förbudets i fråga avskaffande.
Mitt ställningstagande grundar sig på följande synpunkter: 1) förbudet
mot reformatio in pejus i brottmål är enligt min mening varken en juri-
disk eller en på billighetssynpunkter grundad nödvändighet; 2) rätts-
medelsinstansens bundenhet av klagandens yrkande är oförenlig med
den materiella sanningens princip, som dock anses vara förhärskande i
straff processen; 3) rättsmedelsinstanserna är betungade av obefogade
besvär; 4) vårt förbud har öppnat för den tilltalade möjligheten att få
uppskov med verkställigheten av straffet; 5) tillämpningen av förbudet
mot reformatio in pejus har givit upphov till stora tolkningssvårigheter.
Då förbudet hos oss i Finland utvecklats enbart genom praxis, kan ett
snabbt och effektivt slopande av förbudet endast ske genom anlitande
av lagstiftningsvägen.

Jag är dock villig att medge, att man på grund av billighetssynpunkter
kan komma till ett motsatt resultat, d.v.s. till förbudets upprätthållande.
Att billighetssynpunkter ännu spelar en stor roll i detta hänseende, tyckes
framgå t. ex. därav, att Sveriges nya rättegångsbalk ej lämnat rätts-
medelsinstansen fria händer att ändra domen till den tilltalades nack-
del. Vad Finland beträffar, så borde förbudets tillämpning i alla fall
begränsas i lagstiftningsväg. I vilken omfattning detta borde ske, är en
fråga, som jag ej vågar inlåta mig på. Jag nöjer mig med att konstatera,
att denna uppgift är för lagstiftaren mycket vansklig.

I Sverige har det nog höjts röster för förbudets avskaffande. Jag har
redan tidigare anfört ett uttalande av Lassen. Vad åter beträffar Welam-
sons ståndpunkt i denna fråga, så har jag av hans anföranden fått den
uppfattningen, att han ej är någon motståndare till den av nya rätte-
gångsbalken omfattade ordningen. - I dansk rätt har den regeln utbildat
sig, at åklagarmyndigheten alltid anslutningsvis yrkar straffskärpning
när den tilltalade klagar. Och då har ju förbudet mot reformatio in
pejus faktiskt mist sin praktiska betydelse.18 I detta hänseende har för-
hållandet gestaltat sig på samma sätt i Island. Om läget i Norge har

18 Welamson (o. a. a. s. 193 not 11) har kritiserat denna praxis. Han framhåller
bl. a., att det ackusatoriska element, som anslutningsrätt för åklagare innebär, de facto
sättes helt ur spelet med det i Danmark praktiserade tillvägagångssättet.
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professor Andenæs meddelat mig, att möjligheten till reformatio in
pejus icke givit upphov till någon reaktion.

V. Frågan om förbudet mot ändring till den tilltalades nackdel är så
mångskiftande, att jag tyvärr sett mig vara ur stånd att uppsätta mitt
referat i form av korta teser, försedda med motivering. Jag vågar dock
hoppas, att vi på basen av denna min framställning får tillfälle till er
givande diskussion - pro et contra reformatio in pejus i brottmål.


