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Debattledaren, f.d. ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher, 

Sverige, hälsade deltagarna välkomna, redogjorde för vad diskussionen skulle 

avhandla och gav ordet till referenten. 

 

Referenten, rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, Danmark, inledde med en 

genomgång av huvudpunkterna i den av honom utarbetade rapporten. 

 

Korreferenten, justitieråd Stefan Lindskog, Sverige, redogjorde för huvudpunkterna i 

den av honom utarbetade rapporten och då särskilt frågan om i vilken utsträckning 

förarbetsuttalanden bör följas.  

 

Korreferenten, akademiprofessor Kaarlo Tuori, Finland, redogjorde för 

huvudpunkterna i den av honom utarbetade rapporten. 

 

Korreferenten, høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, Norge, redogjorde för 

huvudpunkterna i den av honom utarbetade rapporten och då särskilt betydelsen av 

politiska signaler och uttalanden i anknytning till lagstiftningsprocessen. 

 

Korreferenten, professór Róbert R. Spanó, Island, redogjorde för huvudpunkterna i 

den av honom utarbetade rapporten.  

 

Jørgen Steen Sørensen: Jag har fått en fråga från debattledaren om det inte finns en 

konflikt mellan teserna 5 och 9 i min skriftliga rapport. Debattledaren har rätt i att det 

vid en anblick kan framstå som att det finns en konflikt mellan dessa teser. Teserna tar 

dock sikte på olika situationer. Det som jag anför i tes 9 tar sikte på situationer där det 

uppstår diskussioner i förhållande till konkreta mål. I dessa situationer tror jag att vi 

alla är eniga om att domstolen ska vara såväl döv som blind. Tes 5 berör i stället den 

situationen att det mer allmänt sker en förändring i den allmänna opinionen och 

medvetandet, en förändring som kan ske stegvis och glidande. I min rapport tar jag 

upp ett danskt exempel avseende straffnivån för mord på maka eller sambo 

(ægtefælledrab). Det säger dock sig självt att domstolens handlingsutrymme är mindre 

än lagstiftarens. Det kan t.ex. uppstå politiska önskemål om straffskärpningar som 

ligger långt utanför de ramar som domstolen kan tillämpa i gällande rätt. Dock kan 

domstolen nog skapa en större harmoni i rättsystemet genom att den försöker vara 

lyhörd för ändrade strömningar hos allmänheten. 

Jag vill härefter föra in ett annat perspektiv i debatten. Diskussionen har till 

stor del handlat om vem som ska ansvara för korrigeringen av straffnivåerna, ska det 

vara domstolen eller lagstiftaren. Oavsett vad svaret är på den frågan så är det viktigt 
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att man bevarar den samlade balansen i rättsystemet och mellan sanktionsnivåerna. 

Jag kan illustrera detta med ett aktuellt danskt exempel. Den danska lagstiftaren har 

nyligen genom lagstiftning, grovt sagt, fördubblat normalstraffen för de två brotten 

overfaldsvoldtægt och hjemmerøveri. Detta reser en problemställning, eftersom 

hänsynen till den samlade balansen nog kräver att om man höjer straffnivån för ett 

brott så bör nivån anpassas och relateras till andra brott och nivåer. Nu står man i 

Danmark inför en situation där normalstraffet för de nämnda brotten kommer att vara 

i stort sett detsamma som för försök till mord. Det är klart att det i den situationen 

uppstår en obalans i rättsystemet och mellan sanktionsnivåerna. Situationen hade nog 

kunnat undvikas om domstolarna ansvarat för skärpningen, eftersom domstolarna 

knappast skulle ha fördubblat straffnivåerna inom gällande lagstiftning och i vart fall 

inte utan att beakta näraliggande fall och sanktioner.  

Beträffande exemplet i min rapport om straffnivån i mål om mord på maka 

kan följande sägas. Situationen i Danmark var sådan att normalstraffet för mord eller 

försök till mord på maka eller sambo hade utvecklats till att bli lägre än för andra 

slags mord eller försök till mord. Denna straffrabatt hade ursprungligen utvecklats i 

praxis på grund av den starka affekt som kunde göras gällande i dessa mål. Det 

uppstod en diskussion om denna generella, och nästan automatiska, straffrabatt var 

rimlig. Regeringen tog ett initiativ och avsåg att lägga fram ett lagförslag genom 

vilket straffen skulle skärpas för dessa brott. Detta initiativ föranledde presidenten för 

Højesteret att kontakta justitieministern och ge uttryck för att en sådan ändring i första 

hand borde försöka genomföras genom domstolarnas och Højesterets praxis. 

Regeringen fogade sig och avvaktade med lagförslaget. Rigsadvokaten förde därefter 

upp ett relevant mål till Højesteret som i sitt avgörande uttalade att normalstraffet 

skulle vara detsamma i de olika fallen. 

 

Magnus Matningsdal: Jag har ingenting emot utgången i det sistnämnda danska 

exemplet, men det sätt som straffnivån korrigerades på är jag starkt kritiskt mot. Det 

är viktigt att domstolarna aldrig själva tar initiativ till att få konkreta mål eller 

måltyper framlagda inför sig. Om så sker kan det uppfattas som om domstolarna ger 

ett förhandsbesked om en viss förändring, t.ex. att straffen för en viss brottstyp ska 

skärpas. Ett sådant förfarande skulle allvarligt kunna skada tilliten för domstolarna. 

Vidare kan domstolarna misstänkas för brist i objektiviteten i den konkreta saken. Det 

måste alltid vara upp till åklagaren att ta initiativ till om ett mål ska prövas i domstol. 

 

Stefan Lindskog: Jag håller med Magnus Matningsdal beträffande det danska 

exemplet. Vad sedan gäller det exempel som Magnus Matningsdal har tagit upp i sin 

rapport, nämligen det i vilket Høyesterett genomförde en successiv skärpning av 

straffnivåerna för sexualbrott, är det min uppfattning att domstolen gjorde någonting 

annat än att följa lagstiftarens uttalanden i förarbetena. Lagstiftaren hade utnyttjat sitt 

lagstiftningsinstrument och stiftat en lag som skulle träda i kraft inom några år. Nu 

stod domstolen inför en av lagstiftaren inte övervägd situation och ställde sig frågan 

hur orättfärdiga resultat skulle kunna undvikas. En möjlighet var att domstolen, inom 

de ramar som lagen tillät, genomförde en successiv straffskärpning. Som jag ser det, 

agerade domstolen inom ramen för sin del av makten. Mot det har jag inget problem 

ur ett konstitutionellt perspektiv.  
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Magnus Matningsdal: Om man läser förarbetena till den aktuella norska lagen så 

framgår det rimligt klart att lagstiftaren önskade att en straffskärpning skulle ske 

omedelbart. 

 

Kaarlo Tuori: Jag tror att svaret på frågan också beror på hur vi egentligen förstår 

förarbetenas roll som rättskälla och om vi lägger vikt på den formella eller 

substantiella aspekten. Jag tror att den substantiella aspekten får mer och mer 

betydelse. Det vill säga, förarbetena har rättslig relevans om de är förnuftiga och väl 

argumenterade. Om förarbetena är det, spelar det kanske inte så stor roll om det är 

fråga om förarbeten till en lag som redan trätt i kraft eller inte. 

 

Advokat Harald Hove, Norge: Våren 1998 så lade Fremskrittspartiet fram ett förslag i 

det norska Stortinget som gick ut på att Stortinget skulle instruera Høyesterett att 

skärpa straffnivåerna inom ramen för den befintliga lagstiftningen. När förslaget blev 

behandlat i Stortinget uppstod en diskussion om i vilken form som Stortinget i 

realiteten skulle avvisa förslaget. Flertalet av Stortingets ledamöter menade att det låg 

utanför Stortingets konstitutionella mandat att utanför lagstiftningsarbetet upprätta en 

instruktion till Høyesterett och uttala sig om hur gällande lagstiftning skulle värderas. 

Stortinget, med undantag för Fremskrittspartiet, som statsorgan gav således uttryck 

för samma ståndpunkt som panelen synes stå bakom. För min egen del håller jag i 

stort med i det som Magnus Matningsdal gett uttryck för. Jag tror att domstolarna kan 

göra sig en björntjänst om de blir för avståndstagande till den allmänna opinionens 

synpunkter. Samtidigt är det nog så att domstolarna egentligen har en relativt god, 

kontinuerlig dialog med allmänheten genom det betydande inslaget av 

lekmannadomare i domstolarnas arbete.  

 

Professor Inge Lorange Backer, Norge: Jag vill gärna ta vid där Harald Hove slutade, 

men först en generell kommentar till diskussionen om maktfördelningen. Jag ser det 

som svårt att diskutera frågan enbart ur ett maktfördelningsperspektiv. Vad som också 

måste föras in i diskussionen är folksuveränitetsperspektivet. För min del vill jag 

också argumentera för att det i slutändan är lagstiftaren som i ett demokratiskt 

samhälle bestämmer straffnivåerna för olika brottsliga handlingar. Det hindrar dock 

inte att domstolarna i olika situationer gör ändringar i nivåerna och korrigerar 

uttalanden från lagstiftaren, t.ex. om det behövs för att förarbetena har blivit 

föråldrade eller inte har varit tillräckligt övervägda. 

Om jag sedan återgår till det som Harald Hove tog upp, och då i förlängning 

till det utmärkta referat som rigsadvokaten tagit fram, så är det nog inte alltid så enkelt 

att skilja mellan uttalanden i och utanför lagstiftningsprocessen. I vart fall är det nog 

så som Harald Hove var inne på att det finns uttalanden som hamnar i en 

mellanställning. Fremskrittspartiets förslag som lades fram var kanske inte formulerat 

som en instruktion från Stortinget, utan kanske snarare som ”Stortingets syn”. Mer 

aktuellt t.ex. kan vara att parlamentet i anknytning till en generell debatt om 

organiserad brottslighet uttrycker synpunkter på straffnivåerna inom ramen för 

gällande lagstiftning eller vid en debatt om narkotikarelaterad brottslighet uttrycker att 

det nu är på tiden att straffen sänks inom gällande straffsatser. Jag anser att det finns 

goda argument för att domstolarna inte ska bortse från sådana uttalanden, dock att de 

kanske inte ska få samma vikt som uttalanden i förarbeten. Om det däremot gäller 
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justitieministerns uttalanden om straffnivån för en viss brottstyp så har de uttalandena 

nog ingen särskild betydelse annat än att de kan värderas vid en generell bedömning 

av allmänhetens uppfattning. Jag tror med andra ord att det kan vara bra att lyfta fram 

att det kan finnas fler nyanserade gränszoner än de som man kan få intryck av i 

referentens rapport. 

 

Professor em. Madeleine Leijonhufvud, Sverige: Jag har undervisat i många år och 

också skrivit om förarbetenas betydelse. I straffrätten har jag menat, och jag undrar 

om det är uppfattningen även i de övriga nordiska länderna, att man måste göra en 

skillnad mellan uttalanden som innebär en mildring och sådana som innebär en 

skärpning. Det är enligt min mening inte rimligt att domstolarna sätter sig över 

uttalanden genom vilka lagstiftaren har markerat att man inte bör gå högre. 

 

Stefan Lindskog: Först en kommentar till det som Inge Lorange Backer tog upp om 

folksuveräniteten. Självfallet är folksuveräniteten oerhört väsentlig. Men 

folksuveräniteten kommer framför allt till uttryck genom lagstiftningen. När 

lagstiftningen har nått till vägs ände finns det en gräns, och på andra sidan gränsen är 

det domstolarna som har ansvaret. En domstol kan inte skylla ett dåligt 

ställningstagande på att den följt dåliga förarbeten, utan domstolarna har själva att 

värdera förarbetena.  

Debattledaren har frågat mig hur man kan bedöma om uttalanden i olika 

förarbeten bör följas. Frågan är vad som är dåliga förarbeten som domstolarna inte bör 

följa och vad som är goda förarbeten som domstolarna bör följa. Som vanligt är det ju 

så att bara för att det är svårt att dra en gräns, så saknas inte gränser. Vad som är 

dåliga förarbeten och vad som är goda förarbeten beror på vad för slags fråga det 

handlar om. Till exempel är vissa frågor av sådan karaktär att de är rättspolitiska. Som 

Magnus Matningsdal varit inne på är det inte så lätt för en domstol att bestämma om 

det objektivt riktiga straffet för en våldtäkt är tre år. Domstolarna måste vara mer 

lyhörda för sådana uttalanden i förarbetena än för många andra. Men återigen, detta är 

på domstolarnas sida av gränsen. Domstolarna har ett ansvar för att värdera 

förarbetena och kan inte bara krypa bakom dem. Det är det som är min huvudpoäng.  

 

Magnus Matningsdal: Jag vill gärna kommentera det som Inge Lorange Backer tog 

upp om uttalanden utanför lagstiftningsprocessen. Anledningen till att man ska vara 

särskilt försiktig och tänka sig för väl innan man beaktar uttalanden utanför 

lagstiftningsprocessen är främst att dessa uttalanden ofta saknar representativitet. 

Domstolarna har i många fall en bättre uppfattning av den reella allmänna 

uppfattningen än de folkvalda. Ett uttalande utanför lagstiftningsprocessen bygger inte 

på samma sakliga grunder som ett uttalande i lagstiftningsprocessen. Om domstolarna 

skulle lägga vikt vid sådana uttalanden skulle det även kunna skapa ett intryck av att 

domstolarna inte har den oavhängighet som de borde ha. Det sagda betyder dock inte 

att det inte finns situationer i vilka vikt bör läggas vid sådana uttalanden. Till exempel 

kan det i den allmänna debatten komma fram relevanta synpunkter för en justering av 

straffnivåer. Från Norge finns ett exempel beträffande våldsbrott inom familjen. 

Genom den allmänna debatten uppmärksammades domstolarna på att våldsbrott inom 

familjen var ett allvarligare problem än vad som tidigare var känt. Detta ledde 

sedermera till en skärpning av straffnivåerna. 
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Vidare bör diskuteras det som Madeleine Leijonhufvud var inne på, nämligen 

om uttalandena talar i mildrande eller skärpande riktning. Ett exempel från Norge är 

att den norska regeringen och Stortinget framförde önskemål om att domstolarna 

skulle bli mer restriktiva med att använda fängelse som påföljd för brott som 

narkomaner begår. Detta tror jag är en av anledningarna till att det blivit vanligare 

med s.k. samfunnstraff (ung. samhällstjänst) i dessa mål. Till exempel har påföljden 

bestämts till samfunnstraff i ett mål där den tilltalade befunnits skyldig till innehav av 

två kilogram amfetamin.  

 

Róbert R. Spanó: Jag har tidigare kritiserat det faktum att den nordiska rättskälleläran 

om förarbetenas betydelse ofta handlar om fråga om ja eller nej, dvs. har eller har inte 

förarbetena betydelse i en viss situation. Jag tror att frågan om förarbetenas betydelse 

i själva verket är en relativ fråga och att betydelsen beror på olika formella och 

substantiella aspekter. Man kan inte tala om förarbetenas betydelse som en ”brightline 

rule”, utan man måste inse att det är mycket svårt att svara på ett sätt för alla 

situationer. 

Vad gäller den offentliga debatten om straffmätning så är det viktigt att ha i 

åtanke att den offentliga opinionen ofta grundas på felaktig och missvisande 

information, vilken ibland förmedlas av massmedierna. Detta är en av de största 

svagheterna i en demokratisk institution. Opinionens felaktiga verklighetsbild kan 

också skada tilliten för domstolarna. Det måste därför vara en uppgift för domstolarna 

själva att vara proaktiva och förmedla relevant information.  

 

Kaarlo Tuori: Debattledaren har ställt mig frågan vad den ökade 

internationaliseringen har för betydelse för rättskälleläran, men jag skulle kanske 

hellre vilja tala om transnationaliseringens betydelse för rättskälleläran. Det är 

självklart att vår traditionella rättskällelära befinner sig i en viss gungning. Vi har fått 

nya rättskällor som på något sätt måste införlivas i den traditionella rättskälleläran. 

Det har till exempel blivit mer komplicerat att definiera vad lagstiftning egentligen är. 

Lagstiftningen är fortfarande den viktigaste rättskällan, men hur ska vi definiera vad 

lagstiftningen är? En annan förändring som är på gång gäller prejudikatens betydelse. 

Det är mycket sannolikt att prejudikaten kommer att få en större betydelse än vad de 

traditionellt har haft i de nordiska länderna. Det är också sannolikt, tror jag, att 

förarbetenas roll som en formell rättskälla kommer att minska i framtiden. 

Vad gäller de mest fundamentala grundvalarna i rättskälleläran så förväntar 

jag mig ingen förändring beträffande dessa. Och med dessa grundvalar avser jag 

främst att det fortfarande finns en gräns mellan rättsliga och icke-rättsliga argument 

och att det är den främsta uppgiften för rättskälleläran att dra gränsen mellan dessa. 

Detta betyder i sin tur att vi inte kommer att anamma principen om att ”anything 

goes”. Ytterligare en fundamental grundval är att det finns en viss intern hierarki 

mellan olika rättsliga argument. Dock är det nog så att denna hierarki kommer att vara 

mera flexibel än vi kanske är vana vid. 

 

Jørgen Steen Sørensen: Harald Hove och Inge Lorange Backer reste en fråga om att 

gränsen mellan uttalanden i och utanför lagstiftningsprocessen inte är så skarp som 

jag nog har förutsatt. Att denna gräns inte alltid är så skarp kan bero bl.a. på vad 

lagstiftaren kan och får göra enligt landets författning och parlamentarismens ramar. 
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Jag tror att situationen som uppstod i det norska exemplet, nämligen att vissa 

ledamöter i det norska Stortinget lösryckt från lagstiftningen försökte diktera 

ändringar i straffnivåerna, skulle nog inte kunna uppstå i Danmark. I Danmark skulle 

nog en sådan förändring snarare åstadkommas t.ex. genom att Folketinget beslutade 

att ge regeringen i uppdrag att ta fram ett lagförslag med en viss effekt på 

straffnivåerna.  

Jag vill även ge tre kommentarer på det danska exemplet med korrigeringen 

av straffnivån i mål om mord på maka eller sambo. Först ska det framhållas att 

förändringen skedde på grund av en allmän debatt, och inte en diskussion kring ett 

konkret mål eller sak. Denna debatt föranledde sedan regeringen att ta beslutet att en 

förändring i första hand skulle försöka åstadkommas genom domstolarnas praxis. 

Därefter uppkom och prövades de konkreta målen som ledde till en praxisändring 

genom Højesterets avgörande. Diskussionen i Danmark handlade således inte om 

konkreta mål eller fall.  

För det andra måste man vara medveten om att exemplet framför allt handlar 

om i vilken ordning man ska använda sig av de olika lösningsalternativen. Højesterets 

synpunkt var att man först bör försöka domstolsvägen. Om Højesteret hade hållit fast 

vid den praxis som hade utvecklats – vilket domstolen alltså inte gjorde – så tror jag 

inte att någon hade protesterat mot att lagstiftaren hade skridit till verket och ändrat 

lagstiftningen. Konsekvensen skulle ju annars ha varit att man aldrig hade kunnat 

ändra rättsläget, vilket otvivelaktigt inte var Højesterets uppfattning. 

För det tredje lyfter exemplet även en mer generell problemställning. När det 

sker en straffskärpning genom rättspraxis och inte genom lagstiftning så kommer det 

alltid att finnas en person som får betala priset för det, nämligen den som blir 

försökskanin i det mål som straffskärpningen sker i. Detta kommer även att vara fallet 

så länge som man håller fast vid – vilket man traditionellt sett gjort – att domstolen 

inte kan pröva saken mer generellt. Denna fråga är i sig värd en närmare diskussion. 

 

Sten Heckscher avslutade mötet och tackade referenten, korreferenterna och de övriga 

närvarande för en intressant diskussion. 

 


