
Bilaga 5

Bo Palmgren
Den högsta instansens uppgift

Överläggningsämne
vid det tjugofjärde nordiska juristmötet
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Av professor Bo PALMGREN

Allmänna utgångspunkter

Ju mer befolkningen inom ett rättsområde ökas, dess mer ökas ris-
ken för en alltför stor anhopning av mål och ärenden i den högsta
dömande instansen. Utvecklingen mot ett alltmer mångförgrenat
rätts- och samhällsliv kan också tänkas verka i samma riktning.

Den högsta instansens arbetskapacitet kan i viss utsträckning ökas
genom en utökning av antalet ledamöter och genom en uppdelning
i avdelningar. Av olika skäl är det dock icke anledning att använda
denna utväg i alltför stor utsträckning. Genom förenklingar i arbets-
sättet kan man måhända i vissa avseenden vinna tid, men möjlig-
heterna till sådana förenklingar är tämligen begränsade och i stor
utsträckning redan utnyttjade.

I den mån icke en tillräcklig återhållsamhet i ändringssökandet
uppkommer på grund av kostnadshänsyn eller andra orsaker, måste
man tillgripa något slag av begränsningar i den högsta instansens
arbetsuppgifter.

Detta kan i huvudsak ske på två sätt. Antingen kan man begränsa
det omfång, i vilket en ändringsansökan kan bli föremål för hand-
läggning och prövning, eller också kan man begränsa rätten till änd-
ringssökande.

Vid utformandet av sådana begränsningar gör sig två viktiga in-
tressen gällande — dels parternas intresse av att i det enskilda fallet
få sin sak prövad så grundligt och fullständigt som möjligt, dels det
allmänna intresset av att rättskipningen är enhetlig och av att rätts-
utvecklingen får en nödvändig fasthet.

Principiellt sett borde företräde ges åt parternas intresse i det en-
skilda fallet. Domstolarna har såsom innehavare av den dömande
makten i första hand till uppgift att ge riktiga avgöranden i enskilda
fall. Omsorgen om en enhetlig rättskipning och en fasthet i rättsut-
vecklingen betingas närmast därav, att de lagstiftande organens verk-
samhet aldrig kan uppnå en uttömmande fullständighet och icke en
tillräcklig anpassning efter livets mångfaldighet och föränderlighet.
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Den högsta instansens betydelse och uppgifter i det enskilda fallet
måste i hög grad vara beroende av det sätt på vilket rättegångsför-
farandet är ordnat i de lägre instanserna. Den högsta instansens in-
satser för rättsenheten och rättsutvecklingen måste åter ställas i sam-
band med det sätt på vilket lagstiftningsarbetet är anordnat och på
vilket sätt det i verkligheten fyller sin uppgift.

När man reser omkring i de nordiska länderna och följer med dom-
stolarnas arbete i högre och lägre instanser, så frapperas man av de
stora olikheter som trots den nordiska rättsgemenskapen finnes på
rättegångsväsendets område. Då olikheterna är betydande redan i
fråga om förfarandet i de lägre instanserna, är det knappast möjligt
att försöka uppdraga enhetliga riktlinjer för utformandet av den
högsta instansens uppgifter. Vissa gemensamma synpunkter kan lik-
väl framföras, vilka i sin tillämpning måste anpassas efter rättegångs-
väsendets utformning i övrigt. Också i förhållandet mellan lagstift-
ning och lagskipning finnes betydande olikheter mellan olika nor-
diska länder.

I min framställning har jag närmast de allmänna domstolarna i
tankarna. Mina synpunkter är endast delvis tillämpliga på den högsta
instansen i förvaltningsmål — framför allt därför att rättskipningen
i lägre instans i allmänhet icke är lika utvecklad i förvaltningsmål
som i civila mål och brottmål.

Begränsningarna i den högsta instansens arbetsuppgifter får en nå-
got annan karaktär i de länder, där man byggt upp rättegångsför-
farandet enligt ett treinstanssystem, än i de länder, där man genom-
fört ett tvåinstanssystem. Därför kommer vissa delar av min fram-
ställning att avse närmast Finland och Sverige, där en rättegång i tre
instanser framstår såsom huvudregel och en inskränkning till två
instanser framstår såsom ett resultat av en eller annan undantags-
regel.

Avgränsning av diskussionen

På det förestående juristmötets program finnes två överläggnings-
ämnen, som vartdera på sitt sätt berör den högsta instansens upp-
gifter. Diskussionen om principerna för domarutbildning och tillsät-
tande av domarämbete kommer förmodligen även att omfatta den
högsta dömande instansens medverkan vid utnämningen av domare.
Diskussionen om domstolarnas lagprövningsrätt hänför sig till ett
ämne, som är av särskild betydelse för den högsta instansens ställning
i samhällssystemet. Då dessa båda ämnen nu skares bort, vinnes en
betydande begränsning av diskussionen.
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Ett tredje ämne kan också lämpligen skäras bort — den högsta
instansens befattning med benådningsärenden. En särskild orsak till
denna begränsning är, att det endast är i Finland och Sverige som
den högsta instansens utlåtande inhämtas i benådningsärenden.

Ett fjärde ämne, som i huvudsak kan lämnas bort, är den högsta
instansen såsom rättsmedelsinstans vid vissa av de extraordinära rätts-
medlen. I fråga om dem är det måhända skäl att framhålla, att det
framför allt är rättshistoriska skäl som har medfört att en befattning
med extraordinära rättsmedel har kommit att i vissa länder ingå i
den högsta instansens verksamhet. Det är här fråga om några judiciel-
la delar av de maktbefogenheter som i tiden tillkom monarken så-
som främste bärare av rättsordningen.

En minskning av den högsta instansens befattning med extraordi-
nära rättsmedel kunde innebära en avsevärd arbetsbesparing. En än-
damålsenlig decentralisering vore det att till lägre instans överföra
frågor om resning och återställande av försutten tid. Dessa ärenden
är icke till sin beskaffenhet sådana, att deras behandling nödvändigt-
vis behöver förläggas till den högsta instansen.

Omfånget av handläggningen och prövningen i högsta instans
Om man vill begränsa den högsta instansens befattning med de mål,
som upptages till prövning och avgörande, så finnes det olika vägar
att välja på.

Man kan för det första tänka sig, att man försöker göra skillnad
mellan sakfrågan och rättsfrågan samt begränsar behandlingen i
högsta instans till rättsfrågan. Denna problemställning var föremål
för diskussion vid det nordiska juristmötet i Köpenhamn år 1928
med Karl Schlyter såsom inledare. Hans digra avhandling om rätts-
fråga och sakfråga i högsta instans är mycket upplysande, om också
tiden i mycket har hunnit rida förbi en hel del av de synpunkter som
då gjorde sig gällande. Problemställningen blev grundligt genom-
tänkt och prövad under förarbetena till den svenska rättegångsbal-
ken.

För egen del omfattar jag det resultat vid vilket Schlyter stannade
och vilket vann seger under arbetet på den svenska rättegångsformen.
Ett åtskiljande av rättsfrågan från sakfrågan är i många fall svårt att
genomföra och är dessutom i stort sett mindre lyckligt. En sådan upp-
delning vore ägnad att ge en alltför steril karaktär åt den högsta
instansens arbete. Dessutom skulle den illa tillgodose parternas in-
tresse av att i det enskilda fallet få sin rätt prövad i högsta instans.
I många rättegångsmål — kanske i de allra flesta •— är frågan om
parternas rätt väsentligen en sakfråga. Att knäcka rättsfrågor är i
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grund och botten icke något annat än att lappa luckor i lagstift-
ningen. Medborgarnas verkliga behov blir icke tillvaratagna om den
högsta instansen endast sysslar med sådant.

I brottmål kan man kanske i stället tänka sig att man gör skill-
nad mellan skuldfrågan och påföljdsfrågan. En sådan uppdelning
är vanlig — man brukar säga nödvändig — i de fall där man har
en jury som uttalar sig om skuldfrågan. Den enda avvikelse, som
man där kan tänka sig, är att högsta instansen har befogenhet att
underkänna ett fällande svar av juryn. I de länder, där man icke
har jury och icke vill införa jury, har uppdelningen i skuldfråga
och påföljdsfråga knappast någon aktualitet när det gäller att ut-
forma den högsta instansens uppgifter. Jag har icke nu anledning
att gå in på den inom kriminalistkretsar omdebatterade frågan, hu-
ruvida den dömande domstolen borde avgöra endast skuldfrågan och
överlämna påföljdsfrågan till en verkställande myndighet.

På ett annat plan ligger försöken att begränsa bevisförfarandet i
den högsta instansen. I allmänhet är man tämligen ense om att det
icke bör förekomma en upprepning av hela bevisförfarandet i den
högsta instansen. Likaså är man ense om att det icke bör vara tillåtet
för parterna ett medvetet spara bevisning för att framläggas först
i den högsta instansen — bevisförfarandet i lägre instans bör vara
uttömmande. Men man är i allmänhet obenägen att kategoriskt ute-
sluta varje slag av bevisning i högsta instans.

I synnerhet bör det vara tillåtet för part att i den högsta instansen
förebringa sådan bevisning som först i detta skede står honom till
buds eller som först i detta skede har blivit aktuell. Hur bevisbegräns-
ningarna och bevismöjligheterna i högsta instans i övrigt skall utfor-
mas, måste i hög grad bli beroende av det sätt på vilket bevisför-
farandet är anordnat i de lägre instanserna. Av betydelse härvid
är bland annat det sätt, på vilket bevismaterialet konserveras, och det
sätt, på vilket domstolen i sin dom redogör för bevisningen. I den
förra frågan förekom en diskussion vid det nordiska juristmötet i
Köpenhamn år 1948, där mycket olika meningar gjorde sig gällande.
I den senare frågan är en diskussion utlyst såsom eftermiddagspro-
gram inom samma sektion vid det förestående nordiska juristmötet.

I största allmänhet ville jag mena, att man icke borde vara allt-
för restriktiv i fråga om ny bevisning i den högsta instansen. Det är
mången gång så, att parterna och deras advokater har svårt att på
förhand sätta sig in i domarnas tänkesätt och i deras sätt att tillgodo-
göra sig och uppfatta bevismaterialet. Det kan mången gång hända
att det först genom domstolens dom framgår, att en viss bevisning
ytterligare hade varit behövlig.
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Över huvud taget förefaller det mig som om man helst inte borde
sträva att lösa den högsta instansens arbetsproblem genom begräns-
ningar av det omfång, i vilket den högsta instansen skall taga befatt-
ning med det enskilda målet. Det föreligger här alltid en fara att
man hamnar in i konstlade gränsdragningar eller i situationer där
en vingklippt högsta instans saknar möjligheter att ge en riktig och
rättvis dom.

Tvåinstans principen

Ett sätt att åtminstone i betydande mån lösa den högsta instansens
arbetsproblem är att man, såsom framför allt i Danmark, bygger på
en sådan tvåinstansprincip, att ett mål som påbörjas i den lägsta in-
stansen får fullföljas i mellaninstansen, men att endast mål som på-
börjas i mellaninstansen får fullföljas i den högsta instansen.

Detta system förefaller att fungera bra i Danmark och har i sam-
verkan med andra faktorer lett till att den högsta instansen i Dan-
mark har ett förhållandevis litet antal mål att behandla. Men det
förefaller mig som om systemet icke för närvarande skulle kunna ge-
nomföras i Finland och Sverige. Dels blir avståndet i många fall
alltför långt för att ha den första handläggningen i hovrätt, dels med-
för hovrätternas nuvarande organisation och arbetssätt att en första
handläggning i hovrätt kan bli rätt tungrodd.

Ett tvåinstanssystem är i princip gott, men dess praktiska genom-
förande ställer höga krav på mellaninstansens anpassningsförmåga
när det gäller att i vissa mål handha den första handläggningen och
i vissa mål den sista. I längden måste ett tvåinstanssystem av detta
slag vara till stor nytta för arbetet i mellaninstansen — handhavan-
det av den första handläggningen för domstolen närmare det levande
livet och verkar därmed indirekt främjande även på handläggningen
av de mål i vilka domstolen är andra instans. Jag tror att det skulle
vara lyckligt om man i Finland och Sverige skulle på försök låta
parterna träffa överenskommelse om att deras mål skall behandlas
i hovrätt i första instans.

I de länder, där man såsom utgångspunkt har en rättegång i tre
instanser, kan det tänkas att rätten till ändringssökande begränsas till
två instanser enligt en konformitetsprincip — om de båda lägre in-
stanserna har dömt på samma sätt, skulle ändringssökande icke vara
tillåtet.

För egen del tror jag, att en sådan konformitetsprincip har någon-
ting gott i sig och att den kunde genomföras i vissa situationer, men
att den kanske icke borde göras tillämplig över hela linjen.
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Framför allt skulle jag önska se konformitetsprincipen genomförd i
brottmål för det fall att den åtalade har blivit frikänd i de båda
lägre instanserna. I ett sådant fall är det tämligen obilligt mot den
åtalade att åtalet skall föras vidare i ännu en instans — antingen
för att den åtalade där igen skall bli frikänd eller för att han där
efter två frikännanden skall få en fällande dom, i vilken det inte
finnes någon möjlighet att söka ändring.

Om man utnyttjar konformitetsprincipen endast i begränsad ut-
sträckning, kunde det vara anledning att jämsides i viss utsträck-
ning tvärtom tillämpa en diskonformitetsprincip — rätten till änd-
ringssökande skulle i vissa situationer utvidgas, om de båda lägre
instanserna har dömt olika.

En sådan situation är särskilt den, då den åtalade har blivit fri-
känd i första instans, men dömd till straff i andra instans. I ett så-
dant fall synes det ganska rimligt att den dömde får söka ändring
i högsta instans, även om brottet icke är så svårt och straffet icke
så högt att ändringssökande eljest skulle komma i fråga.

En ändamålsenlig tillämpning av konformitetsprincipen å ena si-
dan och diskonformitetsprincipen å den andra kunde ge större av-
rundning och smidighet åt de eljest rätt schematiska och stela reg-
lerna om poena revisibilis.

Summa revisibilis

I fråga om summa revisibilis i civila mål är två frågor för närvaran-
de de mest aktuella. Skall man beakta motgångsvärdet eller tviste-
föremålets värde? Skall man hålla värdegränsen tämligen låg med en
sträng gallring vid beviljandet av fullföljdstillstånd eller skall man
hålla värdegränsen tämligen hög med en mera eftergiven tillstånds-
prövning?

Man har i Finland och Sverige varit benägen att gå efter mot-
gångsvärdet. Särskilt för vardera parten har man haft att räkna ut
värdet av det, vari hovrättens dom har gått parten emot.

I offentligheten har jag tidigare uttalat den uppfattningen, att en
anknytning till motgångsvärdet har vissa olägenheter. Framför allt
kan man framhålla, att den leder till sådana situationer där vardera
parten har förlorat i något avseende, men endast den ena har rätt att
söka ändring. Vidare kan man säga att en anknytning till motgångs-
värdet medför att man inte så länge rättegången i hovrätten pågår
kan med visshet veta, om hovrätten kommer att vara sista instans eller
icke.

Ibland, när hovrättens dom går någonstans emellan partenas stånd-
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punkter, t. ex. vid uppskattning av skadans belopp eller vid jämkning
av skadestånd, kan det vara retligt för den ena parten att han i hov-
rätten har vunnit just så mycket att han icke får söka ändring och
icke kan få ett enligt hans mening fullt skadestånd. Eller tvärtom —
att skadeståndet i hovrätten uppskattats så lågt, att den part, som
ålagts betalningsskyldighet, icke kan söka ändring och gå fri. Ibland
kan det kanske också vara psykologiskt förklarligt att hovrättens le-
damöter vid sin värdering av ett belopp i sitt undermedvetna sneglar
på reglerna om rätt att söka ändring i hovrättens dom.

Fortfarande är jag benägen att rekommendera en anknytning till
tvisteföremålets värde — värdet av det som varit föremål för rätte-
gången i hovrätten. Men jag är fullt medveten om att de båda alter-
nativen väger ganska jämnt — det finnes skäl för och skäl emot dem
vardera. Jag är också medveten om att olägenheterna av en anknyt-
ning till motgångsvärdet i betydande utsträckning kan motvägas av
att man har en väl utvecklad anslutningsrätt för den av parterna som
eljest icke skulle få söka ändring. Någon sådan rätt till anslutnings-
revision förekommer emellertid tillsvidare icke.

Värdegränsens höjd måste i mycket vara beroende av vad som i
varje land kan synas nödvändigt med beaktande av tillströmningen
av mål till den högsta instansen. Mycket beror också på hur mycket
tid och omsorg som man vill anslå för prövningen av fullfölj dstill-
stånd. Om tillståndsprövningen är tämligen snabb och summarisk,
kan man åtnöja sig med en lägre värdegräns. Men om redan själva
tillståndsprövningen innebär en avsevärd belastning av den högsta in-
stansens arbetskrafter, så måste värdegränsen hållas tämligen hög.

Lyckligast är det väl om man har en tämligen summarisk tillstånds-
prövning och ägnar ett mera inträngande arbete endast åt de mål,
i vilka fullföljdstillstånd beviljas. Då kan värdegränsen hållas så låg,
att den högsta instansen icke i civila mål blir en domstol endast för
de rika.

Poena revisibilis

I brottmål motsvaras summa revisibilis av någonting som jag har
kallat poena revisibilis. Också här kan man tänka sig två olika an-
knytningar -— dels till det straff som enligt straffskalan kan följa på
brottet, dels till det straff som har blivit ådömt. Likaså har man här
att göra med en avvägning av det straffmått, som vare sig i det ena
eller det andra avseendet skall vara gräns för rätten att söka ändring.

Det ligger nästan i sakens natur, att man för åklagarens och måls-
ägandens del söker anknytning till det straff som kan följa på brottet,
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medan man i fråga om den åtalade har visat en tendens att jämsides
därmed eller allena för sig söka en anknytning till det straff som har
blivit ådömt.

I den mån åklagaren och målsäganden alls bibehålles vid sin rätt
att söka ändring i den andra instansens dom, är det helt säkert rik-
tigt att såsom hittills anknyta till latitudens straffmaximum — det
straff som högst kan följa för det brott som åtalet gäller. Men över
huvud taget ville jag ställa mig mycket restriktiv till åklagarens och
målsägandens möjligheter att söka ändring. När det gäller att be-
gränsa tillströmningen av mål till den högsta instansen, synes det mig
ligga allra närmast till hands att man låter åklagaren och målsägan-
den åtnöja sig med att målet har behandlats i två instanser. I fråga
om det offentliga åtalet vinner man mycket, om man lägger avgö-
randet i fullföljdsfrågan i handen på en av de högsta åklagarna, så
att icke vilken ivrig underåklagare som helst kan taga sig för att i
ovist nit belasta den högsta instansen med mindre nödvändiga saker.

Även för den åtalades del skulle jag vara benägen att hålla mig
till straffmaximum — icke till det ådömda straffet. Om två personer
är åtalade för samma brott, finner jag det vara mindre tillfredsstäl-
lande om det går så att rätt till ändringssökande endast tillkommer
den som ådömts det strängare straffet — kanske därför att han haft
ett sämre förflutet. Jag finner det också mindre tillfredsställande att
hovrätten genom sin straffmätning skall kunna inverka på rätten att
söka ändring i dess dom.

När det för brottmålens del gäller att fastställa, hur högt gränsen
skall dragas för poena revisibilis, har man att beakta synpunkter som
påminner om dem som man har att beakta vid fastställandet av sum-
ma revisibilis, med som dock icke är analoga. I brottmål gäller det
framför allt att se till att den högsta instansen icke blir en domstol
endast för de grövsta brottslingarna. Därför borde själva gränsen
hållas förhållandevis låg och sorteringen ske vid en förhållandevis
snabb och summarisk tillståndsprövning.

Viktigt är bland annat, att återfallsförbrytarna icke får bilda en
alltför stor kontingent av de brottmål, där fullföljdstillstånd beviljas.
Återfallsförbrytare begår ofta sådana brott, där straffet blir högt men
där både sakfrågan och rättsfrågan kan vara ganska enkel och klar.
I sådana fall borde man kunna åtnöjas med att målet handlägges i två
instanser. Det måste inom den högsta instansens arbetsfält finnas ett
tillräckligt utrymme för vanliga människor, som kanske för första och
enda gången i sitt liv har ställts under åtal och som med skäl kan
göra gällande att antingen sakfrågan eller rättsfrågan kan vara före-
mål för olika meningar.
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Med tanke på dessa vanliga människor och deras ovanliga ange-
lägenheter vore det anledning att vid sidan av den s. k. prejudikat-
dispensen införa någonting som kunde kallas rättssäkerhetsdispens.
I enskilda mål, där det icke är fråga om en tveksam lagtolkningsfråga
utan om en tveksam sakfråga, där rättssäkerheten och individens
rättsskydd står på spel, borde den högsta instansen ha befogenhet att
meddela prövningstillstånd enligt det slags undantagsregler som gäller
i fråga om prejudikatdispens.

Om det finnes möjligheter till en sådan rättssäkerhetsdispens, så
bör man kunna med gott samvete hålla gränsen för poena revisibilis
något högre än annars.

Särskilda begränsningar

Oberoende av de allmänna begränsningar, som åstadkommes genom
reglerna om summa revisibilis och poena revisibilis, kan man tänka
sig att vissa grupper av mål generellt undandrages ändringssökande.
Här är det knappast anledning att försöka uppräkna och analysera
de grupper som kunde komma i fråga. Jag hänvisar närmast till de
grupper som redan har beaktats i positiv lagstiftning i de olika län-
derna.

Rättsutveckling genom prejudikat

Den högsta instansens ställning måste i betydande mån bli beroende
därav, i vilken mån rättsutvecklingen i ett land sker genom lagstift-
ning eller genom rättspraxis. De nordiska länderna intar i detta av-
seende en mellanställning. Till betydande del bygger rättsordningen
på skriven lag. Men rättspraxis har en anmärkningsvärd roll vid sidan
av lagstiftningen — dock så att det inbördes förhållandet mellan dem
kan vara rätt olika inom olika delar av rättsordningen.

Rättspraxis är icke liktydig med den högsta instansens avgöranden.
I själva verket är det väl så, att rättspraxis på de flesta områden
framför allt kommer till uttryck i utomrättsliga ställningstaganden
och i de lägre instansernas avgöranden. I många frågor kan det upp-
stå en fast rättspraxis utan att frågan alls drages till den högsta in-
stansen. Men såsom en del av och såsom ett uttryck för rättspraxis
har den högsta instansens avgöranden ovedersägligt en icke obetydlig
roll.

När det blir fråga om den högsta instansens bidrag till ett utbyg-
gande av rättsordningen, kan man fatta den högsta instansens upp-
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gift på två olika sätt, vilka sammanhänger med olika sätt att se på
lagtolkning och rättstillämpning över huvud taget. När en domstol
står inför en rättsfråga, som lagstiftaren icke har tänkt på och som
lagstiftaren icke medvetet har tagit ställning till, så kan domstolen
antingen hålla sig närmare den lagtext, som finnes att tillgå, eller
närmare de allmänna rättsgrundsatser, på vilka rättsordningen i stort
sett bygger. Domstolen kan kanske finna, att man icke ur lagtexten
kan läsa ut ett svar, som kunde anses stå i överensstämmelse med den
allmänna rättfärdighet och rättvisa, som rättsordningen och lagstift-
ningen i allmänhet vill tillgodose. Om domstolen då anser sig vara
tvungen att stanna inför ett otillfredsställande resultat, så får man
ett prejudikat, som i det enskilda fallet visar en svaghet och bristfäl-
lighet i lagstiftningen. Men rättsutvecklingen föres icke framåt. Om
domstolen åter i en sådan situation anser sig kunna frigöra sig från
vad som synes stå i lagtexten, så kan domstolen genom ett ledande
avgörande skapa någonting nytt och göra rättsordningen bättre.

Om den högsta instansen fattar sin uppgift på det förstnämnda
sättet, så blir det någonting formellt och sterilt över dess prejudikat-
bildande verksamhet — någonting som är främmande för de förhål-
landen inom den mänskliga samlevnaden, som rättsordningen borde
kunna ge en rättvis och ändamålsenlig lösning. Om åter den högsta
instansen fattar sin uppgift så, att domstolen skall låta allmänna rätts-
grundsatser och allmän rättfärdighet komma till uttryck i sina avgö-
randen, så blir den högsta instansens prejudikat ett värdefullt element
i rättsutvecklingen.

För egen del menar jag att det senare alternativet är det riktiga —
icke minst i vår tid, då den lagstiftande folkrepresentationen i så hög
grad har att tänka på ekonomiska och sociala eller rent partipolitiska
frågor, att det i allmänhet blir förhållandevis litet tid till övers för
egentliga lagstiftningsfrågor. Den högsta dömande instansen bör icke
göra sig till lagstiftare och icke åsidosätta den lagstiftande folkre-
presentationens verkliga vilja. Men i sådana rättsfrågor, som man icke
har haft i tankarna vid lagens tillkomst, bör den högsta instansen
kunna utfylla lagen med en regel som är rättvis och saklig — »ändock
att beskriven lag efter orden synes annorlunda lyda».

Jag har det intrycket, att de högsta instanserna i de olika nordiska
länderna har en något olika inställning till frågan om domstolens
bundenhet vid det som lagtexten synes innehålla och domstolens möj-
lighet att utfylla rättsordningen i sådana fall då lagen tiger. Detta
har bland annat kunnat leda till att konkreta rättsfrågor har blivit
avgjorda på olika sätt i de olika länderna i sådana ämnen där man
har en gemensam samnordisk lagstiftning att tillgå.
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Då man vid ett nordiskt juristmöte behandlar frågan om den högsta
instansens uppgift, tror jag att det kan vara av väsentligt värde att
man understryker särskilt denna sida av den högsta instansens upp-
gift — att utfylla lagstiftningen och föra rättsutvecklingen framåt
med allmänmänskliga synpunkter och allmän rättfärdighet för ögonen.

Rättsutveckling genom lagförklaringar

Vid sidan av de prejudikat, som uppkom vid den högsta instansens
dömande verksamhet, förekom i äldre tider ett annat slag av ledande
avgöranden — de lagförklaringar som tillkom såsom svar på förfråg-
ningar från lägre domstolar och myndigheter. Dessa lagförklaringar
hade sitt ursprung i de befogenheter som tillkom monarken såsom
högste bärare av rättsordningen, särskilt under den tid då riksdagen
icke var samlad.

Systemet med lagförklaringar har småningom dött ut. I Sveriges
regeringsform finnes ett stadgande som medger högsta domstolen be-
fogenhet att meddela sådana lagförklaringar, men stadgandet har
helt råkat ur bruk.

Det är kanske helt otidsenligt att försöka återuppliva dessa lagför-
klaringar. Måhända skulle ett sådant försök även stöta på starka
konstitutionella betänkligheter — man skulle kanske i lagförklaringar-
na se ett intrång från den dömande maktens sida på den lagstiftande
maktens verksamhetsområde. Men jag tror likväl, att det kan vara
anledning att nu eller i en framtid upptaga till prövning, huruvida
icke lagförklaringar av detta slag kunde ha en praktisk uppgift att
fylla och huruvida de icke kunde komma till användning utan att
man därmed rubbar eller stör grunderna för statsskicket.

I själva verket är den reella betydelsen och de praktiska verkningar-
na av den högsta instansens ställningstagande de samma, vare sig den
högsta instansens mening kommer till uttryck i ett avgörande av en
enskild rättsfråga, som rättegångsvägen har kommit under den högsta
instansens prövning, eller i en förklaring angående samma rättsfråga,
om denna genom en officiell förfrågan har kommit under den högsta
instansens behandling.

Mången gång förefaller det mig som en onödig teater att en åklaga-
re driver ett åtal mot en domare eller annan tjänsteman — eller kan-
ske mot en vanlig enskild medborgare •— »för att man skall få ett
prejudikat». Genom en lagförklaring skulle samma fråga kunna
bringas till lösning på ett snabbare, enklare och värdigare sätt. Vid
en lagförklaring kan också själva rättsfrågan framföras mera renodlad
än vad detta alltid är möjligt i ett rättegångsmål. Jag vill endast
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erinra om hur svårt det ofta kan vara att hänskjuta en rättsfråga i ett
rättegångsmål till avgörande i plenum, därför att samtliga ledamöter
då blir tvungna att sätta sig in i och taga ställning till icke blott den
tveksamma rättsfrågan utan till målet i dess helhet med alla de andra
frågor, som förekommer i målet och som kanske icke alls har någon
allmän betydelse. Den helhetsbedömning, som ofta förekommer i ett
rättegångsmål, kan ibland vara ägnad att påverka och förskjuta ställ-
ningstagandet till en tveksam rättsfråga.

Jag inser att min tanke om återinförande av lagförklaringarna kan
verka överraskande och att mången kanske skall var benägen att av-
färda den med en axelryckning såsom oöverlagd och omogen. Men
jag tror att det skall komma en tid, då lagförklaringarna tillerkännes
en uppgift vid sidan av lagändringar och prejudikat. Lagändringar är
i vår tid ofta rätt arbetsdryga, kostsamma och tidsödande. Prejudi-
katen kräver också arbete, pengar och tid. Samma resultat — eller
kanske t. o. m. bättre resultat — kunde uppnås säkrare och snabbare,
enklare och billigare genom att motsvarande rättsfråga i det enskilda
fallet får sin lösning genom en lagförklaring.

Förmodligen måste lagförklaringarnas försvinnande ses mot bak-
grunden av den övertro på lagstiftningens möjligheter och på rätts-
ordningens »Lückenlosigkeit», som gjorde sig gällande för snart två-
hundra år sedan och som alltsedan dess har utövat ett stort inflytande
på det juridiska tänkesättet. Nu är tiden inne att börja tänka om.
Rättssamhället behöver ett komplement till de arbetsformer som fun-
gerar alltför långsamt och tungrott.

Med användande av ett modeord kunde man säga att lagförkla-
ringarna kunde utgöra rättsväsendets konsumentupplysning. I tvek-
samma fall borde man inom rimlig tid och utan stora kostnader få
veta vad som är gällande rätt — så att man kan följa den gällande
rättsregeln utan att en lång tid behöva leva i ett osäkerhetstillstånd
i väntan på en rättegång och ett prejudikat.

Det kan måhända invändas, att en sådan upplysningsverksamhet
lämpligen kunde anförtros en annan myndighet än den högsta dö-
mande instansen. Men just i tveksamma fall kan det vara vanskligt
för en annan myndighet att ge ett besked — det kan icke bli annat
än ett mer eller mindre osäkert antagande om hur den högsta instan-
sen i sinom tid kan tänkas komma att döma.

Lagstiftningsinitiativ

Även om den högsta instansen utnyttjar alla sina möjligheter att ge-
nom prejudikat och eventuellt även lagförklaringar bidraga till rätts-
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utvecklingen, så återstår ett vidsträckt fält där dessa möjligheter icke
står till buds. Mången gång finner domstolen, att gällande lagstift-
ning leder till ett otillfredsställande resultat, men att det icke finnes
någon möjlighet att döma i strid mot lagtexten. I sådana fall före-
ligger det anledning för domstolen att göra framställning om en lag-
ändring. Den högsta instansens ansvar för rättsutvecklingen fram-
häves ofta i grundlagarna genom ett stadgande om den högsta in-
stansens lagstiftningsinitiativ.

Dessvärre förekommer lagstiftningsinitiativ från den högsta instan-
sens sida tämligen sällan. Vanligen gäller initiativen endast sådana
ämnen som direkt berör den högsta instansens eget arbete, men icke
sådana rättsfrågor som förelegat till behandling och avgörande i en-
skilda mål.

Det är väl framför allt två orsaker som har lett till att den högsta
instansen så sällan begagnar sin initiativrätt. Den ena är påtagligen
en resignation inför de vanskligheter som ofta möter förverkligandet
av ett sådant initiativ. I många fall kan det dröja åratal förrän ett
initiativ i en enskild rättsfråga kan leda till resultat. Det går ofta så
att ett sådant initiativ stannar någonstans i lagstiftningskvarnen i av-
vaktan på större reformer. Den andra och kanske avgörande orsaken
är den, att den högsta instansens flesta ledamöter i allmänhet har upp-
nått den åldern, då intresset för reformer och förnyelse vanligen bör-
jar avtaga hos människorna. »Vad gott man än kan säga om Høje-
steret, reformvänlig har den icke varit» — så säger Stephan Hurwitz
i en artikel med anledning av den danska högsta instansens 300-års
jubileum. Hans iakttagelse, som framföres i all vänlighet, torde äga
en sådan allmängiltighet att man antagligen kunde säga detsamma om
den högsta instansen i vilket land som helst. Det är här fråga om ett
rent mänskligt drag, som man kan beklaga, men som man måste taga
med i räkningen.

Vid den diskussion, som nu skall hållas vid det nordiska juristmötet,
vore det värt att ge de högsta instanserna en viss uppmuntran och
påstöt — betydelsen av deras lagstiftningsinitiativ borde framhävas så
klart och eftertryckligt, att man i förekommande fall lättare övervin-
ner de hämningar och betänkligheter, som så ofta förkväver sådana
initiativ i deras linda.

En praktisk detalj är den, att sådana lagstiftningsinitiativ borde
kunna göras av den avdelning som handlägger det mål som ger an-
ledning till ett sådant initiativ — utan att frågan om initiativet behö-
ver hänskjutas till plenum. Om en sådan fråga måste gå till plenum,
så kan hela initiativet stranda redan på den kollegiala obenägenheten
att belasta de andra avdelningarnas ledamöter med extra arbete.

26—653503
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Utlåtanden i lagstiftningsfrågor

Tidigare var det rätt vanligt att den högsta instansens utlåtande in-
begärdes om viktigare lagförslag före det de förelades riksdagen. För
att spara på högsta domstolens arbetskraft har man i Sverige infört
en granskning i lagrådet. Finland har nyligen följt exemplet och till-
satt ett laggranskningsråd, men fortfarande förekommer det dock då
och då att utlåtande inbegäres av högsta domstolen såsom sådan,
varvid utlåtandet kan avges antingen i plenum eller av någon av-
delning.

När det gäller lagförslag, som direkt angår den högsta instansens
arbete, är ett inbegärande av dess utlåtande en rätt naturlig sak. Men
när det gäller andra lagförslag, kan man med vissa skäl göra gällande,
att det innebär en belastning och ett hinder på vägen, om den högsta
instansens utlåtande inbegäres — en belastning för domstolen och ett
hinder för ett snabbt genomförande av nyttiga reformer. Redan av
andra orsaker är lagstiftningsarbetet i vår tid en tämligen trög och
omständlig procedur. Om ett lagförslag dessutom måste genomgå en
skärseld av bristande reformvänlighet i den högsta dömande instan-
sen, så kan det hända att en god och nyttig reform blir nedskuren
till en förkrympt halvmesyr.

I stort sett kunde man säga, att den högsta instansens medverkan
i lagstiftningsfrågor borde inskränkas till initiativ i de frågor, för
vilka ett positivt intresse har gjort sig gällande inom dess egen krets.
Däremot innebär det en tidsbesparing både för lagstiftningen och för
den högsta dömande instansen, om dennas medverkan icke påkallas
i sådana reformfrågor, för vilka den icke kan antagas hysa ett särskilt
intresse.


