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Motivering av domar har på senare tid dryftats ganska livligt av nor-
diska jurister och bl. a. utgjort överläggningsämne vid 1948 års
nordiska juristmöte.1 När domars avfattning nu på nytt tas upp till
debatt inför samma forum, skall det enligt förhandlingsämnets for-
mulering ske med accent på redovisning av bevisbedömningen. Jag
har trott det vara lämpligt att söka bidraga till en sådan inriktning
av diskussionen genom att här helt lämna åsido sådana motiverings-
spörsmål som hänför sig enbart till rättsfrågor. Av utrymmesskäl har
också åtskilliga andra begränsningar påkallats. Bl. a. kommer i det
följande att bortses från de särskilda aspekter på domsmotivering
som sammanhänger med lekmäns medverkan i rättsskipningen eller
överhuvud med en kollegial sammansättning av rätten.

De huvudsakliga bestämmelserna om domsmotivering i de olika
nordiska processlagarna kan, såvitt nu är i fråga, återges som följer:

Danmark: »Domme og kendelser skal ledsages af grunde ...» (218 § Stk.
1 Rpl).

»Domfældes tiltalte, skal i domsgrundene de omstændigheder nøjagtig
angives, der som beviste lægges til grund for domfældelsen, og det eller de
lovbud anføres, som bringes i anvendelse.» (929 § Stk. 2 Rpl.)

»Frifindes tiltalte, skal de straffen betingende omstændigheder, som an-
tages at mangle eller ikke at være beviste, eller de straf utelukkende om-
stændigheder, som antages at foreligge, angives, og de anvendte lovbestem-
melser anføres.» (929 § Stk. 3 Rpl.)
Finland: »All dom bör fästas på skäl och lag och ej på godtycke och skall
däri tydeliga utsättas de huvudskäl och det lagrum, därå slutet grundas.»
(24: 3 p. 1 RB.)

1 Se Forhandlingerne på Det attende nordiske Juristmøde (København 1948)
s. 63 ff. med bil. 2 (Lindhagen). Förutom uttalanden om domsmotivering i
de processrättsliga standardverken må i övrigt särskilt följande litteratur om-
nämnas: Carlson i Defensor legis 1956 s. 15 ff., 47 ff., Ekelöf i SvJT 1947 s.
241 ff., v. Eyben i FJFT 1962 s. 83 ff., Frost i Juristen 1956 s. 195 ff. och
i Juridisk grundbog (1962) s. 146 ff. (särskilt s. 160 ff.), Gøtzsche i Juristen
1956 s. 283 ff. och i UfR 1963 B s. 54 ff., Hertzberg i FJFT 1962 s. 106 ff.,
Krog i Juridisk grundbog s. 180 ff., Lindhagen i SvJT 1947 s. 321 ff., Anders
Lindstedt i SvJT 1950 s. 663 ff., Palmgren i FJFT 1952 s. 82 ff. (jfr 1953
s. 227 f.) och 1963 s. 332 ff., Sjögren i TfR 1918 s. 28 ff., Sundström i SvJT
1957 s. 369 ff., Tamm i UfR 1947 B s. 241 ff. och Østlid i NRt 1955 s.
897 ff.
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Island: Enligt 193 § lagen nr 85/1936 (Lagen om rättegång i tvistemål i
härad) och 166 •§ lagen nr 82/1961 (Straffprocesslagen) skall i domen an-
ges »vad anses bevisat eller ostridigt», varförutom allmänt stadgas, att »do-
men skall i möjligaste mån vara tydlig». I 54 § lagen nr 57/1962 (Lagen
om Islands Högsta Domstol) anges, att Högsta Domstolen »skall motivera»
eventuell ändring av underrättens dom.
Norge: »En dom skal inneholde: . . . 4. avgjørelsesgrunner; de må bestemt
og uttømmende angi det saksforhold, som retten bygger sin avgjørelse på;
. . .» (144 § Lov om rettergangsmåten for tvistemål).

»Dommer og kjennelser avsies i rettsmøter og skal ledsages av grunner.»
(168 § 1 st. Lov om rettergangsmåten i straffesaker.)

»Domsgrunnene skal for skyldspørsmålets vedkommende, forsåvidt til-
talte domfelles, nøiaktig angi, hvilke omstendigheter der som grunnlag for
dommen antas bevist, og i tilfelle av, at tiltalte frifinnes, hvilke straffebe-
tingelser der antas å mangle eller ikke å være bevist, eller hvilke omsten-
digheter der antas å foreligge, som utelukker straffen.

Likeså anføres de betraktninger, som har vært bestemmende for straff-
utmålingen.» (375 § 2 och 3 st. Lov om rettergangsmåten i straffesaker.)
Sverige: »Dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar angiva:
. . . 4. domskälen med uppgift å vad i målet är bevisat; . ..». (17: 7 RB.)

Trots de inbördes skiljaktigheter som förefinnes mellan de åter-
givna stadgandena kan man konstatera en väsentlig överensstämmel-
se i så måtto, att intet av dem ger något större mått av vägledning i
sådana motiveringsfrågor, som kan te sig diskutabla. De preciserade
motiveringskrav, som för brottmål uppställts i danska och norska be-
stämmelser, synes i och för sig blygsamma och torde få anses inne-
fattade redan i ett allmänt krav på angivande av domskäl. Å andra
sidan kan det rimligtvis icke anses otillåtet att gå längre än som i
ifrågavarande bestämmelser föreskrives. En diskussion om tillfreds-
ställande utformning av domskäl förefaller därför redan de lege lata
kunna ske med utgångspunkt från i huvudsak samma förutsättningar
för de olika nordiska ländernas del. F. ö. synes skillnaden mellan lex
lata och lex ferenda på detta område vara föga markant. Det torde
inte vara möjligt att i lagtext ge några ens tillnärmelsevis uttöm-
mande och preciserade direktiv för hur en god domsmotivering skall
se ut. Man får räkna med att det måste förbli en uppgift för rättstill-
lämpningen att bestämma domskälens närmare utformning i olika
situationer med beaktande väsentligen av de funktioner en doms-
motivering har att fylla.

Domsmotiveringens funktioner har — i anslutning till vad som
anförts vid det adertonde nordiska juristmötet och i övrigt framhål-
lits i litteraturen — av Hertzberg sammanfattats i följande sex punk-
ter.2 Motiveringen vore, sägs det, av betydelse för

2 Hertzberg i FJFT 1962 s. 106 f.
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»1) parterna, enär de alltid måste anses ha ett skäligt anspråk på ett
klart och uttömmande besked om varför utgången bleve den ena eller den
andra, och den tappande dessutom för att kunna bedöma utsikterna för och
planera gestaltningen av ett överklagande,

2) rättsvetenskapen och juristerna i gemen, vilka hade ett starkt intresse
av att få veta vilket resonemang som låge bakom domslutet,

3) medborgarna i allmänhet, för vilka det ur rättspolitisk synpunkt vore
värdefullt att domstolarnas avgöranden gåves en fattbar och lättillgänglig
form, och

4) i första rummet domaren själv, i det att han vid avfattandet av dom-
skälen tvingades att allsidigt och ingående tänka igenom saken samt där-
med även pröva riktigheten av sina slutsatser, varigenom domsmotiveringen
komme att utgöra proberstenen på om han tänkt rätt eller inte.»

Vidare namnes, att
»5) utförliga domskäl göra det lättare för högre instans att överpröva en

dom» och att
»6) en ingående motivering skyddar domstolen mot misstanke och klan-

der för likgiltighet, vårdslöshet eller mannamån vid dömandet . ..».

På det hela taget synes samtliga sålunda angivna funktioner beak-
tansvärda, även om det naturligtvis kan finnas olika meningar om
deras inbördes vikt. Såsom en generell kommentar synes det vara
anledning att starkt understryka vad v. Eyben framhållit därom, att
ett krav på ingående och begripliga domsmotiveringar står i sam-
band med den allmänna demokratiska utvecklingen.3 Vad särskilt
gäller bevisfrågor må här i övrigt tillfogas följande. Spörsmål om
bevis värdering har ju i allmänhet intet större prejudikatintresse. I
gengäld framstår emellertid ur andra synpunkter en redovisning av
bevisbedömningen såsom särskilt viktig i ett system med fri bevisvär-
dering. Utifrån den åtminstone i allmänhet antagna förutsättningen,
att fri bevis värdering skall baseras på objektivt godtagbara skäl till
skillnad från domarens rent subjektiva uppfattning,4 erbjuder sådan
bevisvärdering särskilda risker för att bedömningen kan komma att
influeras av s. a. s. otillåtna faktorer. Redan för domstolen själv måste
en redovisning i domskälen av bevisvärderingen kunna vara av störs-
ta värde såsom kontroll härvidlag, och detsamma gäller naturligtvis i
förhållande till parter och allmänhet. Det är härtill att märka, att
icke rättsbildade personer typiskt sett torde ha större möjligheter att
tillgodogöra sig ett resonemang rörande bevisbedömning än en fin-
slipad argumentation i en rättsfråga. Den stora betydelsen ur full-
följ dssynpunkt av ingående domskäl torde i princip icke behöva när-
mare utvecklas. Det förtjänar emellertid understrykas, att förekoms-
ten av s. k. tilltrosregler, d. v. s. regler som begränsar överinstansens

3 v. Eyben i FJFT 1962 s. 83 f.
4 Se t. ex. den svenska processlagberedningen, SOU 1938:44 s. 377 f.
30—653503
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befogenhet att utan förnyad bevisupptagning frångå underinstansens,
uppfattning om tilltron till viss bevisning/ ställer speciella krav på
redovisning av bevisbedömningen.

För att härefter övergå till själva problematiken beträffande redo-
visning av bevisbedömningen, kan man härvidlag lämpligen skilja
mellan sakliga och tekniska problem. Med sakliga problem menar jag
då frågor om hur mycket av domstolens bevisbedömning som bör
redovisas, eller m. a. o. hur ingående en domsmotivering i en bevis-
fråga bör göras. Med tekniska problem avses spörsmål om den språk-
liga och dispositionsmässiga presentationen av de ställningstaganden
och tankegångar som skall redovisas. Den fortsatta framställningen
skall i huvudsak inriktas på problem av förstnämnda slag. Också
några tekniska frågor kommer emellertid att uppmärksammas på.
spridda ställen i det följande.

Till en början må noteras, att en fullständig redovisning av dom-
stolens ställningstagande till fakta består av två olika huvudled? Det
ena av dessa är ett angivande av de rättsfakta, på vilka domslutet
grundas. Om man frånser ostridiga fakta, kan detta huvudled sägas
innefatta resultatet av domstolens bevisbedömning. Det andra huvud-
ledet är en redogörelse för hur domstolen kommit fram till detta re-
sultat.

Att domstolen alltid måste precisera de fakta, till vilka domslutet
anknyt es, torde kunna anses odisputabelt. Kravet på en dylik preci-
sering har också en negativ sida i så måtto, att det bör klart framgå,
i vad mån påståenden om i och för sig relevanta fakta icke blivit ac-
cepterade.7 Hur ingående preciseringen av domsgrunden bör göras
kan väl visserligen icke alltid antagas framstå helt klart. I allmänhet
torde emellertid frågan härom knappast erbjuda större svårigheter,
och den skall här lämnas åsido. En principiellt intressant frågeställ-
ning i detta sammanhang är, hur domstolen bör ställa sig till alter-
nativa grunder eller alternativa invändningar i fall, där åtminstone
en av dessa befinnes leda till målet. Också denna fråga skall emel-
lertid här förbigås, därför att den i första hand gäller inriktningen
och omfattningen av själva prövningen och för alltför långt bort
från de här närmast aktuella spörsmålen om redovisning av bevis-
bedömningen.
5 Se de svenska bestämmelserna i 50: 23, 51: 23 och 55: 14 RB, allmänt be-
tecknade »tilltrosparagraferna».
6 Palmgren framhåller i FJFT 1963 s. 337 f., att det är förhållandevis sällan
som man klart har fäst uppmärksamheten härvid. — Det må understrykas,
att det ovan i texten sagda icke i och för sig innefattar något ställningstagande
till frågan, huruvida en domsmotivering alltid bör vara i angiven mening full-
ständig.
7 Jfr de härvidlag explicita bestämmelserna för brottmål i 929 § 3 st. Rpl och
375 § 2 st. loven om rettergangsmåten i straffesaker.
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I vad mån bör då domstolen redovisa hur man kommit fram till
det händelseförlopp, pä vilket domen grundas? En första delfråga
aktualiseras här av bevisbördereglerna. Om ett visst faktum lägges
till grund för domen, kan det ju bero på endera att detta faktum
blivit styrkt (eller i allt fall stödes av ett tillräckligt mått av bevis-
ning) eller att dess motsats icke blivit styrkt. Det kan också tänkas,
att domstolen finner part ha styrkt ett faktum, för vilket han icke har
bevisbördan. Härtill må noteras en skiljaktighet mellan å ena sidan
den norska bestämmelsen för tvistemål och å andra sidan de svenska
och isländska lagarnas för sådana mål gällande bestämmelser. Me-
dan de sistnämnda föreskriver, att domskälen skall innehålla uppgift
på vad i målet är bevisat, säger den norska lagen visserligen, att
domskälen skall bestämt och uttömmande ange det sakförhållande,
på vilket domslutet grundas, men den kräver icke uttryckligen att
det anges i vad mån detta sakförhållande blivit bevisat eller antages i
brist på bevis om motsatsen. I realiteten torde man emellertid knap-
past komma till olika resultat på grund av denna skiljaktighet. I dis-
kussionen vid 1948 års juristmöte framhölls av Alten, att den norska
lagens rekvisit vore att uppfatta endast såsom minimikrav.8 I anslut-
ning härtill kan det säkerligen för Norges liksom för övriga nordiska
länders del hävdas, att där part styrkt fakta, för vilka han varit bevis-
skyldig, dessa fakta i domen bör anges såsom bevisade. Att motive-
ringen bör ange, att visst faktum icke blivit styrkt, då domstolen stan-
nat i ovisshet om faktum i fråga och låtit en bevisbörderegel fälla
utslaget, är enligt min uppfattning lika klart.9

Något mera komplicerat är det tredje och sista av de ovan nämn-
da alternativen, nämligen att part styrkt ett faktum, för vilket han
icke haft bevisbördan. Om utgångspunkten verkligen är, att domsto-
len redan tagit ställning till både bevisbörda och bevisvärdering, före-
faller det visserligen svårt att finna något hållbart skäl, varför icke
ställningstagandena i båda dessa hänseenden också skulle redovisas.
En annan sak är emellertid, att man icke generellt kan kräva ett
ställningstagande i vidare mån än som erfordras för målets avgörande.
Låt oss antaga, att domstolen är fullt på det klara med att käranden
har styrkt sina påståenden beträffande samtliga i målet stridiga fakta,
medan domstolen finner det högst svårbedömbart, i vad mån käran-
8 Se Forhandlingerne s. 67.
9 Enligt Karlgren, SvJT 1946 s. 548, skulle visserligen »våra domare av olika
skäl ej sällan föredraga att formulera sina avgöranden så som om de på ob-
jektiva grunder blivit övertygade om vederbörande faktas existens, även när
en övertygelse, eller dock en objektivt grundad övertygelse i realiteten ej är
för handen utan bevisbördereglerna faktiskt fälla utslaget». Något hållbart
skäl för ett sådant tillvägagångssätt har jag svårt att finna. En allra första
regel för domsmotiveringar bör väl rimligtvis vara, att man icke medvetet an-
ger andra skäl för avgörandet än dem som verkligen ansetts utslagsgivande.
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den haft bevisbördan för vissa av dessa fakta. Här måste det i prin-
cip vara tillräckligt, att resultatet av bevisvärderingen anges.10 Vi kan
härefter vända på situationen och tänka oss, att domstolen finner det
klart dels att svaranden har bevisbördan för ett visst faktum, dels
ock att svaranden icke kunnat uppfylla sin bevisskyldighet härvidlag,
men att domstolen finner det svårbedömbart, huruvida möjligtvis
rentav kärandens motsatta påstående blivit styrkt. Här förefaller det
långt mindre givet, att ens en underinstans bör få följa minsta mot-
ståndets lag. Även om åtminstone de allra flesta parter kan beräknas
vara ganska nöjda bara de vinner målet, så lär det för mången vin-
nande part vara långt ifrån likgiltigt, om domstolen konstaterar, att
han styrkt sina påståenden om materiellt relevanta fakta, eller här-
vidlag nöjer sig med att falla tillbaka på bevisbörderegler. Åtminsto-
ne såvitt det icke föranleder en alldeles oproportionerlig arbetsinsats
i det konkreta fallet synes därför kunna krävas, att domstolen tar
ställning till och vid j åkande svar anger i vad mån part styrkt även
sådana fakta, för vilka han icke haft bevisbördan.11

Med avseende på förhållandet mellan bevisbörda och bevisvärde-
ring må slutligen tillfogas ett par anmärkningar rörande den tekniska
sidan av saken. Redan Sjögren har manat till undvikande av sådana
uttryck som »enär käranden icke mot svarandens bestridande och
vad till stöd därför förekommit gittat visa etc.» Sådana uttryck, som
lämnar utrymme för tvivel, huruvida det är bevisbördan i egentlig
mening eller den s. k. falska bevisbördan som åsyftas, torde ännu
i dag icke vara helt utrotade, och det finns skäl att upprepa önske-
målet om ett skrivsätt, som tydligt särhåller bevisvärdering och bevis-
börda. Det förefaller f. ö. finnas fog för att understryka vikten av
stringens i skrivsättet icke blott när det gäller vem av parterna som
bedömts ha bevisbördan utan även i fråga om den grad av bevis-
ning för ett visst faktum, som befunnits erforderlig respektive som
ansetts för handen. I svensk praxis torde termerna »bevisat» (eller
»visat»), »styrkt», »utrett» och »ådagalagt» allmänt uppfattas såsom
synonymer, svarande mot det traditionellt såsom konstant förutsatta
beviskrav, som brukar betecknas krav på »full bevisning» eller s. k.
juridisk (eller historisk) visshet. Man möter emellertid i svenska
domsmotiveringar härjämte uttryck såsom »framgår», »kan antagas»,
»får antagas», »måste antagas», »kan hållas för visst» etc. Stundom

10 Undantag bör dock möjligen göras för den högsta instansen, såvitt bevis-
bördefrågan har ett icke alltför ringa prejudikatintresse. Med hänsyn till den
högsta instansens prejudikatbildande funktion förefaller det kunna hävdas, att
minsta motståndets lag icke gäller för denna instans i fullt ut samma utsträck-
ning som för lägre instanser.
11 Jfr t. ex. Anders Lindstedt i SvJT 1950 s. 670 och Sundström i SvJT 1957
s. 381.
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stannar läsaren inför sådana och likartade uttryckssätt i undran, hu-
ruvida domstolen enbart känt behov av språklig variation, eller om
man räknat med ett lägre beviskrav än det normalt förutsatta kravet
på full bevisning. I den mån man för vissa typer av mål eller rätts-
fakta är benägen att antaga ett lägre beviskrav än för andra, är det
givetvis önskvärt att detta avspeglas i en begriplig och konsekvent
terminologi.12

Nästa led i den sakliga problematik, som en redovisning av bevis-
bedömningen erbjuder, är frågan, huruvida domstolen också bör
ange, på vilka grunder den stöder sin uppfattning, att visst faktum
blivit styrkt eller icke blivit styrkt (eller gjort sannolikt till den grad
som eljest må anses erforderlig). Ingen av de aktuella nordiska be-
stämmelserna kräver visserligen uttryckligen en redovisning av bevis-
värderingens grunder.13 Detta synes emellertid icke kunna i och för
sig motivera uppfattningen, att en sådan redovisning skulle vara otill-
låten eller ens att den skulle ha av lagstiftaren ansetts åtminstone
normalt obehövlig.14 Lämpligheten av att domstolen mer eller mindre
ingående redovisar grunder för bevisbedömningen har varit föremål
för mycket delade meningar. Åtskilliga röster har höjts för att rätten
i allmänhet icke skall inlåta sig på några resonemang härom,15 me-
dan andra har menat en dom utan redovisade skäl för bevisresultatet
normalt icke kunna anses tillfredsställande motiverad. Till dem som
framställt mera långtgående motiveringskrav hör Ekelöf, enligt vilken
en redovisning av bevisfakta bör vara regel, då det ej är uppenbart
att den ena partens uppgifter är oriktiga.16 I betraktande av vad

12 Behovet av information om domstolarnas terminologi begränsar sig f. ö.
ingalunda härtill. Jfr t. ex. diskussionen mellan Karlgren och Rodhe i SvJT
1963 (s. 220 respektive s. 374).
13 Andenæs, Straffeprosessen (1962) s. 404, framhåller härtill för norsk rätts
del, att det aldrig är »en prosessuell feil om retten nøyer seg med kort og
godt å si at den finner det og det saksforhold bevist.»
14 Såvitt gäller den svenska lagen förtjänar härtill framhållas, att dess för-
arbeten tvärtom synes giva intrycket, att man räknat med att ej blott bevis-
resultatet utan även grunderna för bevisbedömningen borde angivas. Se sär-
skilt processlagberedningen i SOU 1938:44 s. 378: »Det åligger domaren att
för sig själv och även i domskälen klarlägga de olika grunder, på vilka han
stöder sin övertygelse». — Angående förarbetena i övrigt till den svenska och
finska lagstiftningen i ämnet må hänvisas till Palmgren i FJFT 1963 s. 335 ff.
Om dansk rätt har Victor Hansen uttalat, att »det eneste, man kan udlede af
forarbejderne, er, at der kræves en så vidt mulig kortfattet begrundelse af
dommen med forbigående af alt, hvad retten anser for uvæsentligt». (For-
handlingerne s. 71.) — Angående betydelsen av lagtextens avfattning i före-
varande hänseende, se f. ö. Ekelöf i SvJT 1947 s. 249 f. i viss motsättning till
Olivecrona, Domen i tvistemål (1943) s. 128.
15 Hit synes bl. a. kunna räknas, i Danmark Victor Hansen (Forhandlingerne
s. 72), i Norge Augdahl (Norsk civilprosess, 2. uppl. 1951 s. 36) och Skeie
(Den norske civilprosess I s. 526) samt i Sverige Olivecrona (Domen i tviste-
mål s. 128, jfr Rättegången i brottmål enligt RB, 2 uppl. 1961 s. 125) och
Hassler (Svensk civilprocessrätt, 1963, s. 172).
16 Se Ekelöf i SvJT 1947 s. 249 f.
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ovan anförts om domsmotiveringens funktioner synes denna stånd-
punkt förtjäna instämmande. En annan sak, som också framhållits
av bl. a. Ekelöf, och som förtjänar starkt understrykas, är att doma-
ren under alla förhållanden icke skall behöva spilla många ord på
redovisning av bevisfakta i enkla fall.17 Det förefaller klart, att ju
svårare bevisbedömningen varit, desto mera ingående förtjänar dess
resultat att såvitt möjligt motiveras i domskälen, och att i de skäligen
okomplicerade fallen redovisning av bevisfakta bör kunna göras syn-
nerligen enkel. Med okomplicerade fall avses då icke blott mål, där
bevisbedömningen som helhet är enkel utan också enkla bevisfrågor i
mål, där bevisningen i övrigt må vara svårbedömd. En bevisbedöm-
ning, som domstolen för sin del finner enkel, kan dock förtjäna mo-
tiveras mera ingående än eljest, om rätten har särskild anledning för-
moda att detsamma icke gäller parterna, såsom då det ifrågavarande
bevisspörsmålet varit särskilt omstritt i målet.

Det kan då vara skäl att något dröja vid frågan, vad som kan an-
ses utgöra ett acceptabelt minimum av redovisning för bevisfakta i
enkla fall. Där bevisningen är i huvudsak entydig och lättöverskåd-
lig, måste det rimligtvis kunna vara tillräckligt med en hänvisning till
vittnesutsagor, på vilka domstolen stöder sin uppfattning, att visst
faktum blivit styrkt. Däremot synes det angeläget att man så långt
möjligt undviker allmänna hänvisningar till »omständigheterna»,
»utredningen» eller »vad i målet förekommit». Är det — såsom här
förutsattes — fråga om en enkel bevisbedömning, vill det förefalla
som om man undantagslöst borde kunna ange bevisfakta åtminstone
något mera specificerat än enbart genom en dylik helt urvattnad fras.
Något mera tvivelaktigt är kanske, om icke hänvisningar av nämnda
slag bör anses acceptabla såsom komplettering till mera specificerat
angivna bevisfakta. Låt oss därvid till en början förutsätta, att de
specificerade bevisfakta icke bedömts ensamma tillräckliga för rät-
tens ställningstagande. Åtminstone om vi bortser från fall, där hän-
visningen skulle avse »atmosfären i målet» eller andra skäligen ogrip-
bara faktorer -—• till vilka fall jag återkommer i det följande — och
sålunda här räknar med endast situationer där hänvisningens funk-
tion skulle vara enbart arbetsbesparande, synes mig emellertid frågan
böra besvaras nekande. Är det fråga om bevisfakta, som kan specifi-
ceras och som endast tillsammantagna utgör tillräckligt stöd för be-
dömandet, bör de också specificeras. Detta innebär bl. a., att det
enligt min mening normalt icke kan anses tillfredsställande att — så-
som i praktiken icke torde vara ovanligt — en fällande dom i ett

17 Ekelöf a. st. Synpunkten har f. ö. särskilt framhållits av Lindhagen, For-
handlingerne s. 65 och bil. 2 s. 2.
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erkänt mål om grovt brott motiveras med hänvisning till den till-
talades erkännande jämte tillägg, att »erkännandet vinner stöd av ut-
redningen i övrigt». I ett erkänt brottmål saknar visserligen motive-
ringen i skuldfrågan normalt varje betydelse ur fullfölj dssynpunkt. I
gengäld föreligger i erkända mål en påtaglig risk för att en lokution
av nämnda slag användes slentrianmässigt även i fall, där det icke
finnes fog för att påstå annat än på sin höjd att erkännandets rik-
tighet icke motsäges av utredningen.18

Låt oss härefter antaga, att domstolen finner ett »överskott» av
bevisning föreligga. För sådant fall kan det naturligen icke krävas,
att domskälen specificerat anger samtliga de bevisfakta, som i och
för sig är ägnade att stödja bedömandet. Oavsett om domstolen här
anser sig böra antyda förefintligheten av ytterligare bevisfakta, synes
det emellertid väsentligt, att man undviker uttryckssätt, ägnade att
föranleda oklarhet eller missuppfattning i frågan, huruvida specifice-
rade bevisfakta befunnits i och för sig utslagsgivande eller icke.19

I detta sammanhang må beröras en omdiskuterad och praktiskt
betydelsefull teknisk fråga, som får aktualitet så snart domstolens
bevisvärdering helt eller delvis grundas på vittnesmål eller andra ut-
sagor. Jag syftar på spörsmålet, huruvida de berättelser eller delar av
berättelser, på vilka domstolen sålunda bygger, bör återges i själva
domen. Såvitt fråga är om utsagor, vilka icke vare sig återgivits i
ett utskrivet protokoll eller på annat tekniskt sett bevarats, synes sva-
ret icke kunna bli annat än jakande.20 Utan tillgång till primär-

18 Att det föreligger en icke oväsentlig skillnad mellan förhandenvaron av posi-
tivt stöd och enbart frånvaron av motstridande bevisfakta torde icke behöva
närmare utvecklas. Däremot förtjänar kanske understrykas, att det för fäl-
lande dom i mindre grova brottmål kan vara tillräckligt med ett erkännande,
vars riktighet icke motsäges av utredningen. Där det icke föreligger en ens
ytlig konflikt mellan skilda bevisfakta kan det naturligen icke begäras, att ett
dylikt negativt konstaterande i sin tur utvecklas.
19 Också för denna situation synes sålunda uttryckssätt som »med hänsyn till
A:s vittnesmål och bilens läge efter kollisionen samt vad i övrigt i målet före-
kommit» misslyckade. Formuleringen »med hänsyn till särskilt A:s vittnesmål
och bilens läge efter kollisionen» synes bättre ehuru icke alldeles tillfredsstäl-
lande. Skall man antyda förefintligheten av ytterligare, ehuru icke nödvändiga,
bevisfakta, synes det vara att föredraga att man skriver på ungefär följande
sätt: »Påståendet om . . . vinner stöd av åtskilliga omständigheter. Rätten an-
ser A:s vittnesmål och bilens läge efter kollisionen utgöra tillräcklig bevisning
härför och finner det sålunda styrkt att . . .». Jag är dock närmast böjd för
att antaga, att den bästa motiveringen också för den diskuterade situationen
är: »med hänsyn till A:s vittnesmål och bilens läge efter kollisionen». En så-
dan skrivning synes icke tillåta slutsatsen, att inga andra bevisfakta pekat i
samma riktning.
20 Jfr dock Alten, Forhandlingerne s. 67, som framhåller att »denne del av
dommen ikke bør inneholde referat av vitnenes forklaringer, uaktet de i Norge
regelmessig ikke protokolleres under hovedforhandlingen». Med »denne del av
dommen» avses visserligen enbart domskälen. Sakframställningen skall emel-
lertid enligt Alten, a. st. ej återge »partenes bevisoppgaver, enda mindre
gjengi de førte bevis». Jfr även Skeie I s. 526, som synes mena, att ett åter-
givande av utsagor i vare sig dom eller protokoll skulle automatiskt betyda en
tillbakagång till en skriftlig process.
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materialet, åtminstone sådant domstolen uppfattat det, blir det ju
helt omöjligt att bedöma hållbarheten av bevisbedömningen. Det har
emellertid från åtskilliga håll gjorts gällande, att domen åtminstone i
sammandrag skall återge även utsagor som protokollerats.21 Man
har därvid framhållit, att domen bör skrivas såsom en fristående
handling, som kan förstås och bedömas oberoende av protokollet. I
likhet med flera andra författare22 kan jag emellertid icke finna den-
na ståndpunkt välgrundad. Det förhållandet, att protokollet icke
äger vitsord, därest domstolen uppfattat vittnesmålet annorlunda än
protokollföraren, synes icke vara något argument för ifrågavarande
ståndpunkt. Det får givetvis förutsättas, att domaren har både rätt
och plikt att i domskälen ange sin uppfattning av utsagan, där i rele-
vanta hänseenden divergenser av detta slag föreligger. Att med tanke
på sådana rimligtvis sällsynta fall rekommendera rutinmässig rekapi-
tulering av vittnesutsagor förefaller emellertid vara att ordinera en
hästkur. I övrigt synes det härvidlag i första hand vara en fråga om
service. För en läsare av domen är det naturligtvis bekvämt, om han
alltid kan tillgodogöra sig den utan att därjämte gå till protokollen.
Särskilt om man betänker, att den intresserade läsekretsen sällan
torde omfatta mer än parter, ombud och möjligen ett begränsat antal
journalister, förefaller det emellertid kunna starkt betvivlas att ser-
vice härvidlag är värd priset av det synnerligen betydande dubbel-
arbete som ett referat i domskälen av protokollerade utsagor måste
innefatta.23 Ett av de skäl som — i och för sig förvisso icke utan visst
fog •— brukar anföras mot ett krav på ingående domsmotiveringar
är att de kräver mycket tid och arbete. Just genom att undvika en
dubbelredovisning av utsagor — som i och för sig knappast kan vara
ägnad att nämnvärt öka möjligheterna att förstå och kontrollera do-
men för den som verkligen är beredd att lägga ned möda härpå24 —

21 Se särskilt Anders Lindstedt i SvJT 1950 s. 667 f., Knut Elliot i SvJT 1958
s. 567 och Laurin i Heuman—Lassen, Brottets beivrande (1952) s. 212.
2 2 Se särskilt Ekelöf, SvJT 1947 s. 251 och Lindhagen, Forhandlingerne bil. 2
s. 3 samt Gøtzsche i UfR 1963 B s. 54 f.
23 Ett särskilt problem erbjuder utsagor, som upptagits stenografiskt eller på
fontetisk väg. Såvitt — såsom förhållandet är i Sverige enligt 11 och 12 § §
Protokollskungörelsen — dylika upptagningar skall bevaras oförändrade under
en icke alltför kort tid och under alla förhållanden till dess dom i målet vun-
nit laga kraft, samt part eller annan under denna tid äger få utskrift på be-
gäran, synes det emellertid knappast möta avgörande betänkligheter att i före-
varande hänseende jämställa dessa utsagor med sådana som i vanlig ordning
protokollförts.
24 Anders Lindstedt, SvJT 1950 s. 667 f. menar visserligen att referat av vitt-
nesutsagor skulle vara av betydelse, enär domen eljest lätt blir obegriplig och
oöverskådlig för läsaren, som tvingas att i protokollet försöka få fram något av
vikt ur de från stenogram eller fonogram stundom rörigt återgivna utsagorna.
Såvitt jag förstår kan emellertid den avsedda funktionen tillräckligt fyllas av
den analys av bevisningen, varom talas nedan i texten, och som även Lind-
stedt (a. a. s. 670) finner väsentlig.
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kan man emellertid göra en icke oväsentlig arbetsbesparing, möjlig-
görande en ökad kraftinsats där den ger större utbyte. Vad som be-
hövs i mål av mera komplicerad beskaffenhet är nämligen en redo-
visning för hur domstolen sammanställt och analyserat olika bevis-
fakta. En sådan redovisning kan förvisso behöva innefatta, att en-
staka uttalanden rekapituleras t. o. m. ordagrant. I princip är emel-
lertid en redogörelse för en dylik bearbetning av bevismaterialet nå-
got helt annat och mera kvalificerat än blott refererande av ut-
sagor.

Med hänsyn till det sist sagda innebär enligt min uppfattning me-
toden att med större eller mindre utförlighet återge protokollerade
utsagor i domskälen icke blott en onödig arbetsbelastning utan rentav
en fara på det psykologiska planet. Även i mål med komplicerad be-
visbedömning finner man icke så sällan domar, vilka under rubriken
»Domskäl» upptar referat av vittnesutsagor av betydande längd,
kanske endast obetydligt kortare än de protokollerade utsagorna, för
att därefter kulminera i: »På grund av vad sålunda upptagits finner
rätten styrkt» etc. Stundom ligger tanken nära, att domstolen varit
offer för ett självbedrägeri och trott sig ha ingående redovisat grun-
derna för sin bevisbedömning, när den i själva verket icke gjort nå-
got väsentligt annat än att sätta rubriken domskäl över upprepningen
av ett annorstädes redan tillgängligt primärmaterial.25 Det förefaller
icke uteslutet, att iakttagandet av en regel, enligt vilken återgivande
av protokollerade utsagor icke hör hemma bland domskälen, skulle
för en och annan domare avslöja torftigheten i hans tilltänkta moti-
vering och bidraga till att man i komplicerade fall i större utsträck-
ning redovisar en egentlig analys av bevismaterialet.

En sådan analys av bevismaterialet i domskälen, som i mera kom-
plicerade fall måste förutsättas för att dessa skall kunna sägas inne-
fatta någon egentlig redovisning av bevisbedömningens grunder, sy-
nes i första hand böra gå ut på att sammanställa de moment i mate-
rialet, som domstolen vid varje led av bevisprövningen funnit vara
av betydelse.26 Domstolen bör därvid icke med tystnad förbigå eller
med en intetsägande fras avfärda bevisfakta, som i och för sig talar
för en annan slutsats än den rätten stannat för. En tillfredsställande
motivering får icke lämna någon väsentlig del av bevismaterialet
oförklarat, utan samtliga bevisfakta av betydelse måste infogas i en
i och för sig motsägelselös bild av verkligheten.

25 Till förebyggande av missförstånd må understrykas, att ingen av de förfat-
tare, som pläderat för referat av vittnesutsagor i domskälen, ansett att man
härigenom skulle kunna undgå en egentlig analys av materialet i mera kom-
plicerade fall.
2 6 Jfr t. ex. Ekelöf i SvJT 1947 s. 251.
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Ett belysande exempel härvidlag utgör ett av Trankell refererat mål,27

där den springande punkten var, huruvida en person, A, fått idén till en viss
metod för golvläggning av en annan person, B, vid ett sammanträffande
med denne, eller — såsom han själv påstod — kommit på idén någon tid
senare, då han iakttagit ett arbete med stenläggning av en trottoar. Efter
det att A i ett civilmål såsom vittne gjort nyss angivna påstående, blev han
åtalad för mened. I menedsmålet förebragtes bevisning om att B vid det
nämnda sammanträffandet givit A uppslaget till ifrågavarande golvlägg-
ningsmetod, vilken bevisning hovrätten fann i och för sig övertygande. Till
stöd för sitt påstående kunde emellertid A åberopa vittnesmål av sin hustru
och sin fader, vilka sade sig ha varit närvarande, då A vid en senare tid-
punkt iakttog gatuarbetet, och då hört A yttra, att detta gav honom idén
till en ny metod för golvläggning. I hovrättens domskäl uttalas i denna del:

»Vidkommande . . . åtalspåstående ha i hovrätten A: s hustru och fader
omvittnat, att A söndagen den 26 augusti 19 . . i deras närvaro observerat
och kommenterat ett stenläggningsarbete på S-gatan. Huruledes därmed än
må förhålla sig, har A enligt vad som ovan upptagits vid avgivande av sitt
vittnesmål varit medveten om att han av B fått uppslaget till sandläggnings-
metoden . . .».

Domen kommenteras, såvitt nu är i fråga, av Trankell på följande sätt:
»Det märkliga med A:s såsom brottsliga bedömda påståenden är att de,

trots att de sålunda enligt hovrättens tolkning var osanna, inte går att er-
sätta med en bättre beskrivning av verkligheten. Det är detta faktum, som
hovrätten kringgår genom att deklarera att A är skyldig »huruledes därmed
än må förhålla sig», vilket utan omskrivning betyder, att hovrätten inte bryr
sig om att den inte kan förklara vad den tilltalade har visat.»28

Hovrättsdomen synes i förevarande sammanhang av intresse just därför
att dess avfattning icke utesluter att Trankells tolkning kan vara riktig. Hov-
rättens skrivsätt kan emellertid också ges en annan och enligt min mening
mera plausibel förklaring,29 enligt vilken själva bevisbedömningen ingalunda
behöver ha varit bristfällig, ehuru i gengäld domsmotiveringen såsom ut-
tryck för domstolens tankegång då ter sig föga tillfredsställande. Om hov-
rätten — såsom tydligen varit förhållandet — icke ansett sig behöva räkna
med eventualiteten att A, därest han tidigare verkligen fått uppslaget av B,
glömt bort detta vid iakttagandet av gatuarbetena,29a synes den förklaring av
bevismaterialet, som måste ha legat närmast till hands, vara, att endera be-
visningen rörande vad som sagts vid sammanträffandet mellan A och B eller
hustruns och faderns vittnesmål icke förtjänade tilltro. I valet mellan dessa
alternativ har hovrätten gissningsvis funnit det senare mera sannolikt. Teo-
retiskt har det emellertid varit möjligt att tänka sig också, att A faktiskt i

2 7 Se Trankell, Vittnespsykologiens arbetsmetoder (1963) s. 107 ff. och s. 132
ff., där fallet behandlas ur företrädesvis andra synpunkter än de här aktuella.
Fallet kan här återges endast i största korthet i delar som ur motiveringssyn-
punkt har särskilt intresse.
28 Trankell, a. a. s. 135.
-29 fill förebyggande av missförstånd må understrykas, att vad här sägs icke
innefattar något ställningstagande till frågan, vilka slutsatser bevismaterialet
i och för sig rimligen kunnat berättiga.
29a Huruvida det i och för sig varit befogat att lämna denna eventualitet ur
räkningen skall här lämnas därhän. Anmärkas må emellertid, att det enligt
Trankell är just med hänsyn till nämnda eventualitet som bevismaterialet får
sin förklaring.
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sina närståendes närvaro kommenterat gatuarbetena på sätt påståtts, oaktat
han därvid varit medveten om att han fått idén av B. Säkerligen måste hov-
rätten, om den övervägt denna eventualitet, ha funnit den ytterligt lång-
sökt.30 Den kan emellertid ha utnyttjats som ett halmstrå för att undgå att
öppet stämpla hustruns och faderns vittnesmål såsom icke trovärdiga.

Om det sagda skulle innefatta en riktig förklaring till hovrättens skrivsätt,
kan det visserligen sägas, att hovrätten haft vällovliga skäl för att icke fullt
ut redovisa grunderna för sin bevisbedömning. Under denna förutsättning
visar emellertid fallet, att sådana skäl lätt kunna föra ur askan i elden.

Spörsmålet, hur domstolen bör i motiveringen förhålla sig till vitt-
nesutsagor, som den funnit osanna, hör till de mera omdiskuterade.31

Enighet synes emellertid råda därom, att man såvitt möjligt bör und-
vika att utpeka ett vittne som lögnare. Ofta torde det också vara
möjligt att lämna öppet åtminstone huruvida det rör sig om en med-
veten osanning utan att domsmotiveringen därigenom blir mindre
övertygande. Såvitt jag förstår måste emellertid hänsyn till vittnen
och andra få stå tillbaka i den mån det erfordras för att domstolen
skall kunna tillfredsställande motivera sitt avgörande. Det bör här-
vidlag understrykas, att tillämpningen av s. k. tilltrosregler förutsät-
ter, att en domsmotivering icke lämnar utrymme för ovisshet i vad
mån ett domstolens ställningstagande beror av bristande tilltro till ett
vittnes uppgifter eller hänför sig till de slutsatser, vartill dessa upp-
gifter i och för sig ansetts berättiga.

I ett mål med komplicerad bevisbedömning torde det emellertid
•ofta vara nödvändigt att gå längre än till en redogörelse för hur dom-
stolen fått de olika bevisfakta att ge en i och för sig motsägelselös bild
av verkligheten. Ej sällan kan samtliga bevisfakta tänkas inpassade i
flera alternativa sådana bilder utan att det ligger i öppen dag, att
endast den av domstolen antagna bilden kan vara den riktiga. I si-
tuationer av denna typ framstår det som önskvärt, att domstolen så-
vitt möjligt anger, varför man accepterat just en viss version bland
flera tänkbara. Det finns anledning att härtill erinra om Sjögrens
uttalande om dåtida svenska domskäl, att dessa vore »angivna i sådan
knapphet, att man ofta måste fråga sig, varpå de i undersatserna ned-
lagda omdömena i sin ordning bero».32 Enligt min tro ligger en av
huvudorsakerna till att man alltjämt icke så sällan möter otillfreds-
ställande domsmotiveringar just däri, att det är mycket lätt att förbi-
se, att vad som anföres som förklaring ofta ger upphov till en ny

30 Eventuellt skulle då A:s beteende kunna ha utgjort ett led i en plan att
olovligen utnyttja B:s idé och därvid på förhand skaffa sig någon form av
återförsäkring för ett påstående, att han själv kommit på idén.
31 Se härtill Palmgren i F JFT 1963 s. 343 med hänvisningar samt i övrigt
bl. a, Ekelöf i SvJT 1947 s. 253, Lindstedt i SvJT 1950 s. 670 och Elliot i
SvJT 1958 s. 568 f.

r 3 2 TfR 1918 s. 75.
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fråga.33 Stundom kan det rentav behövas en förklaringskedja med
åtskilliga led, innan man kommer fram till ett omdöme, som icke
fordrar — eller till äventyrs icke kan ges — någon vidare förklaring.
Insikten härom är dock naturligtvis intet universalmedel. Det måste
ofta finnas betydande utrymme för olika meningar om vad som är
klart nog.

Man måste emellertid nu fråga sig, i vilken utsträckning det är
möjligt att motivera bedömningen av vittnesmål eller andra bevis-
fakta. I många lägen torde detta icke erbjuda några särskilda svårig-
heter, exempelvis då ett vittnesmåls bevisvärde påtagligt förringas
eller förstärkes av omständigheter, hänförliga till vittnets synförmåga,
placering i förhållande till en omvittnad händelse eller liknande. Ofta
torde emellertid en domstol kunna finna det svårt eller rentav ogör-
ligt att sätta på pränt vad som gjort den benägen att tillmäta exem-
pelvis en vittnesutsaga ringa eller intet bevisvärde. Bakom domstolens
bedömning kan tänkas ligga en uppfattning av själva »atmosfären»,
ett allmänt intryck av vittnets uppträdande och personlighet. Det har
ifrågasatts, att sådana moment i bevisvärderingen verkligen kan redo-
visas på annat sätt än genom en allmän hänvisning till »vad i målet
förekommit» eller liknande.34 Såvitt jag förstår, erbjuder förevarande
problem särskilda svårigheter först och främst därför att det icke är
en renodlad motiveringsfråga utan också en fråga om vad som utgör
beaktansvärda faktorer vid fri bevisprövning. Såsom redan antytts,
har i förarbetena till den svenska RB framhållits, att domstolen icke
får grunda sitt avgörande på en rent subjektiv uppfattning rörande
de olika bevisens värde utan måste ha skäl som kan godtagas av and-
ra förståndiga personer. Jag har svårt att tro, att man härvidlag tänkt
endast på sådana praktiskt sett helt betydelselösa fall, som då en
domare medvetet bygger på en uppfattning, som han vet icke delas

33 Såsom ett typiskt exempel på en ur denna synpunkt enligt min mening
otillfredsställande motivering i en renodlad rättsfråga må anföras en hov-
rättsdom, återgiven av Sohlberg i SvJT 1963 s. 222 ff. Tvisten avsåg återvin-
ning i konkurs av inbetalning till kronan av medel, som innehållits för arbets-
tagares källskatt. Hovrättens motivering till käromålets ogillande lydde som
följer: »Ifrågavarande inbetalning avser jämlikt uppbördsförordningen inne-
hållna skatter för arbetstagare och har skett i anslutning till vederbörlig upp-
bördstermin. Sådan inbetalning kan icke anses vara föremål för återvinning
enligt 30 § KL.» Det är att märka, att 30 § KL efter orden omfattar alla
slag av gäld, och att skyldigheten att inbetala källskatt för arbetstagare otvi-
velaktigt är en skyldighet att betala gäld. (Det är alltså icke fråga om redo-
visningsmedel.) Hovrätten har därmed tillämpat lagen mot dess ordalydelse
utan att ge ens en antydan till skäl härför, och detta trots att frågan härom
var föremål för omfattande plädering från båda parters sida. (I sakfrågan se
Welamson, Konkurs (1965) s. 73 ff. med hänvisn.)
34 Se särskilt Ekelöf i SvJT 1947 s. 252. Jfr t. ex. Lindhagen, Forhandlingerne
bil. 2 s. 4, Laurin i Heuman—Lassen, Brottets beivrande s. 213 och Hertz-
berg i FJFT 1962 s. 110 f.



Domars avfattning beträffande redovisning av bevisbedömningen 17

av andra förståndiga personer, exempelvis uppfattningen att alla röd-
håriga är otillförlitliga. Är det icke sannolikt, att man med en rent
subjektiv uppfattning menat en uppfattning, för vars grund man icke
kan redogöra? Det förefaller därför finnas anledning sätta ett fråge-
tecken inför att såsom bevisfaktum överhuvud utnyttja något så för-
tunnat som »atmosfären» i målet och redovisa det ännu mer förtun-
nat genom hänvisning till »vad i målet förekommit».35

Härmed är förvisso icke sagt, att icke en parts eller ett vittnes upp-
trädande inför domstolen skulle kunna förtjäna beaktas vid bevis-
värd eringen. Enligt Hertzberg tycker sig den som länge sysslat med
domarverksamhet finna »några återkommande drag, man kunde kal-
la dem varningssignaler, som kunna tyda på subjektiv inställning hos
eller obehörig påverkan på ett vittne, såsom t. ex. sturska svar, irri-
terat tonfall, envist fasthållande vid vissa ord och uttryck eller viss
ordningsföljd i berättelsen, särskilt framträdande då vittnesmålet av-
brytes genom frågor, lust att polemisera med parter och ombud samt
rikta frågor till dem, benägenhet att halka över vissa fakta av central
betydelse, korresponderande med överbetoning av andra, betydelse-
lösa fakta, ett påfallande lågmält tal och vägran att höja rösten trots
upprepade anmaningar, kallsvett och darrning».36

Är det sådana, i och för sig gripbara faktorer som domstolen lagt i
vågskålen, bör emellertid enligt min mening domskälen ge en åt-
minstone något tydligare antydan härom än som innefattas i en hän-
visning till »vad i målet förekommit». Även om man icke rimligtvis
kan begära en fullständig specifikation av suspekta detaljer i vittnets
uppträdande och kanske redan en exemplifiering kan te sig alltför
motbjudande, bör man enligt min uppfattning kunna begära, att
domstolen framhåller, att det är vittnets uppträdande och sätt att
besvara framställda frågor, som föranlett domstolen att icke fästa till-
tro till vittnesmålet. En särskild anledning härtill utgör det förhållan-
det, att det i dagens läge synes råda delade meningar om i vad mån
iakttagelser som de nyss antydda ger någon användbar information
för bevisbedömningen.37 Trankell har sålunda hävdat icke blott att
frågan, huruvida en viss person överhuvud är trovärdig eller icke,
är en psykologiskt orimlig frågeställning, utan även att frågan, huru-
vida en viss utsaga är trovärdig eller icke, måste bedömas väsentligen

3 5 Jfr härtill särskilt Anders Lindstedt i SvJT 1950 s. 671 och Sundström i
SvJT 1957 s. 380.
36 Hertzberg i F J F T 1962 s. 114. (Tilläggas bör dock att Hertzberg manar till
försiktighet med att draga slutsatser av sådana tecken.)
37 Se sålunda Trankell, Magi och förnuft i människobedömning (1961) s.
125 f.
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genom en analys av utsagans uppkomstbetingelser.38 Med hänsyn:
härtill synes det önskvärt, att domstolen icke döljer sina bedömanden
på förevarande plan bakom ogripbara hänvisningar till utredningen
i största allmänhet utan så långt möjligt gör dem tillgängliga för de-
batt.

Det har också hävdats, att det icke skulle föreligga någon annan
möjlighet än att hänvisa till »omständigheterna i målet», om det är
fråga om ett flertal sammanstötande omständigheter, vilka var för sig
har ett mycket ringa bevisvärde men som tillsammantagna förtjänar
beaktande, då de alla kan åberopas för existensen av ett och samma
sakförhållande.39 Det är förvisso möjligt, att man tvingas resignera
härvidlag, om det rör sig om ett stort antal faktorer. Å andra sidan
synes det kunna hävdas, att det icke minst är i fall av denna typ som
en långt driven redovisning av länkarna i domstolens resonemang kan
vara behövlig för förståelse av bedömningen. Också i berörda hän-
seende synes man därför böra försöka att så långt möjligt i domskä-
len återge en diskursiv bearbetning av bevismaterialet.

Jag har fullt klart för mig, att ett önskemål om redovisning av be-
visbedömningens grunder i den utsträckning som här förordats mö-
ter åtskilliga invändningar. Till en början märkes, att en långt driven
motivering kan vara mycket arbetskrävande. Naturligen kan dom-
stolarnas arbetsbelastning göra det nödvändigt att sätta ned sina an-
språk. Det förefaller mig emellertid vara en angelägenhet av yttersta
vikt för statsmakterna att skapa sådana arbetsförhållanden för dom-
stolarna, att icke domskäl av tidsbrist måste bli mer summariska än
som eljest ter sig försvarligt. Man torde f. ö. böra akta sig för att
överskatta den arbetsinsats, varom här är fråga. Också enligt min
uppfattning måste, som nämnts, bevisbedömningen i enkla fall kunna
redovisas med synnerligen enkla medel. Och beträffande de verkligt
komplicerade fallen bör hållas i minnet, att det gäller nedteckning i
skrift av en analys av bevismaterialet, som domstolen förutsattes ha
utfört, innan den kommit fram till sitt avgörande. Att så långt möj-
ligt analysera det material, som givit ett totalintryck av bevisningens
styrka, kan förvisso kräva mycket tid och arbete. Denna arbetsinsats
är emellertid oundviklig för själva ställningstagandet och bör icke in-
räknas i det merarbete som ett krav på en ingående motivering för-
anleder. Det bör också understrykas, att en ingående motivering i och
för sig icke är detsamma som en utförlig sådan. En skicklig och om-
sorgsfull penetration av även ett omfattande och komplicerat bevis-
material torde ofta kunna redovisas i förhållandevis få pregnanta

38 Se även a. a. s. 136 ff.
39 Se Ekelöf i SvJT 1947 s. 252.
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satser.40 Jag tror emellertid, att Palmgren41 pekat på ett väsentligt
förhållande, då han hävdat, att ett strängt fasthållande i domsskriv-
ningen vid en traditionell fraseologi — även om denna ursprungli*
gen må ha uppkommit för att främja stringens och koncentration —•
kan vara ägnat att försvåra återgivandet av domstolens tankegång på
ett begripligt och övertygande sätt.

En annan invändning mot en verkligt ingående redovisning av be-
visbedömningens grunder, som väl mera sällan framföres men som
dock säkerligen ligger bakom mången domares obenägenhet härför,
är att en sådan redovisning lättare utsätter domstolen för kritik.42

Det är nog riktigt, att domaren lättare går skottfri efter en intet-
sägande domsmotivering än efter en upplysande sådan. Delvis torde
detta få ses just mot bakgrunden av att stark återhållsamhet i fråga
om domskäl länge varit fast tradition inom domstolarna. Redan
nu har emellertid utvecklingen åtminstone på åtskilliga håll gått
långt i motsatt riktning, och möjligheten för den, som redovisar sin
bevisbedömning i skäligen intetsägande fraser, att s. a. s. försvinna i
mängden torde bli allt mindre. Att verkliga svagheter i domstolens
tankegång icke skall avslöjas är naturligtvis intet legitimt skäl för re-
striktivitet. Däremot är det naturligen olyckligt om, såsom Lind-
hagen åtminstone för egen del förmenat, en precisering på papperet
av de olika moment som ingår i bedömandet ofta kommer att fram-
stå som ett »förgrovat tillrättaläggande, som alls icke utgör något
adekvat uttryck» för domarens inre reaktioner. Mot de fall, där detta
kan inträffa, tror jag emellertid att man har att väga bl. a. icke så få
fall, där en precisering i skrift innan det slutliga avgörandet givits
kan innebära ett tillrättaläggande av ett förgrovat och ohållbart be-
dömande.

Det bör i detta sammanhang nämnas, att ingående bevismotive-
ringar är ägnade att avslöja också de riskmarginaler i bevisbedöm-
ningen som domstolarna accepterar och måste acceptera. Lekman-
nen torde mycket ofta ha en överdriven föreställning om den grad av
säkerhet, som i rättstillämpningen överhuvud är möjlig att uppnå,
och räknar med att domstolen, när den betecknar ett förhållande som
styrkt, kommit fram till en nära nog matematisk visshet.43 En ingå-

4 0 I likhet med Sundström, SvJT 1957 s. 378, har jag alltså icke mycket till
övers för vad som kan kallas »den pratsamma domen». Detsamma gäller emel-
lertid den hittills väl mera frekventa företeelse, som må kunna kallas »orakel-
språksdomen».
4 1 F J F T 1963 s. 341 ff.
42 Jfr särskilt v. Eyben i F J F T 1962 s. 84 f.
43 Mig förefaller det som om exempelvis vissa av Trankells uttalanden angå-
ende underrättens dom i det s. k. Möllermålet skulle kunna ha haft en sådan
bakgrund. I domstolens tankekedja, som förklaras vara »i övervägande grad
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ende redovisning av grunderna för domstolens bevisbedömning är
ägnad att krossa illusioner av detta slag. Enligt min tro är emeller-
tid en öppen debatt i domskäl och annorstädes om den grad av risk
för misstag, som vid bevisbedömning måste accepteras i olika sam-
manhang, på längre sikt ägnad att snarare stärka än försvaga till-
tron till domstolarnas arbete.44

Vad i det föregående anförts innebär emellertid ingalunda något
krav på att en motivering av domstolens bevisbedömning skall vara i
alla dess led möjlig att följa och bedöma rent rationellt. Det vore
enligt min åsikt en stor illusion att tro något sådant vara möjligt.
Detta sammanhänger med den roll intuitionen spelar vid fri bevis-
värdering. Frågan härom är omstridd,45 och trots betydelsefulla un-
dersökningar av den fria bevisvärderingens innebörd46 kan väl ar-
ten av de operationer, som ingår eller bör ingå häri, ännu icke sägas
vara fullständigt klarlagd. Ehuru jag i det föregående ställt mig skep-
tisk mot att man faller tillbaka på intuitionen i några av de sam-
manhang, där dess utnyttjande stundom angivits såsom legitimt eller
rentav ofrånkomligt, tror jag emellertid att det är omöjligt att för-
visa den från en mycket betydelsefull sektor av bevisbedömningen.
Jag vill därvid anknyta till vad nyss sagts om de risker för misstag,
med vilka man vid bevisbedömning alltid medvetet måste arbeta och
som gör sig gällande beträffande varje led i en kanske mångförgrenad
beviskedja. Kanske är det möjligt att genom en åtminstone i huvud-
sak diskursiv analys icke blott utkristallisera de faktorer som över-
huvud bör tillmätas betydelse utan även finna de skäl som talar för
att tillägga dem ett större eller ett mindre bevisvärde i den ena eller
den andra riktningen. Att ens tillnärmelsevis fixera hur stort eller
hur litet detta bevisvärde är, låter sig emellertid svårligen göra med
sådana medel. Sällan eller aldrig kan man annat än intuitivt upp-
skatta storleken av den riskmarginal man accepterar i varje led av en

byggd på nonsensresonemang» förekommer bl. a. (i Trankells återgivande)
ledet: »Eftersom Möller bara uppehöll sig en kort stund på lasarettet och
därvid sågs se sig omkring, måste hans avsikt med besöket ha varit att söka
efter något föremål eller någon person». Trankell knyter härtill endast konsta-
terandet, att ledet är ofullständigt, eftersom det »bortser från en rad andra
tänkbara alternativ». (Se Trankell, Magi och förnuft i människobedömning
s. 113 ff., särskilt s. 116—118.) Att ett led i en beviskedja bortser från andra
tänkbara alternativ kan enligt min mening i och för sig icke vara något fel,
långt mindre göra resonemanget till nonsens. I dömandet finns det praktiskt
taget alltid andra alternativ, som är tänkbara. Den praktiska problemställ-
ningen är, huruvida något annat alternativ är så sannolikt, att det icke får
lämnas ur räkningen. Denna fråga har Trankell, såvitt jag kunnat finna, över-
huvud icke diskuterat med avseende på ifrågavarande led i bevisresonemanget.
44 Jfr Bolding i SvJT 1965 s. 472 f.
4 5 Se härvidlag hänvisningar hos Palmgren, F J F T 1963 s. 340.
46 Från nordisk doktrin må härvidlag nämnas Bolding, Bevisbördan och den
juridiska tekniken (1951) s. 55 ff. och Ekelöf, Rättegång IV (1963) s. 17 ff.
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beviskedja. Och då man kommer till den slutliga totalbedömningen
av en beviskedjas olika riskmoment, synes det oundvikligt att be-
dömandet under alla förhållanden blir utpräglat intuitivt.47 En dy-
lik uppskattning kan i och för sig näppeligen motiveras. Även om
man principiellt rör sig på området för vad som kan vara sant eller
falskt, är de erfarenhetssatser som ingår i bedömandet så ytterligt
vaga, att uppskattningen måste praktiskt sett te sig som en ogripbar
värdering. Huruvida en utomstående blir övertygad av domstolens
ställningstagande i en bevisfråga måste därmed till avsevärd del
bero av dennes egen intuitiva bedömning. Detta förhållande synes
emellertid snarast accentuera det angelägna i att domstolens tanke-
gång kan i motiveringen följas till s. a. s. det rationellas gräns, och
att sålunda domstolens och läsarens intuition sätter in på samma sta-
dium.

47 Se härtill särskilt Ekelöf, Rättegång IV s. 31.
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