
Objektivt erstatningsansvar 143

niner for nye lægemidler, end de egentlig selv er klare over, og derfor kan
det også af denne grund tænkes, at man skal overveje det objektive ansvars-
spørgsmål for alvor på dette område.

Jeg må vist standse nu. Jeg har ikke nævnt atomskaderne, simpelthen
fordi jeg anså denne sag for nogenlunde afgjort, og jeg finder det aldeles
velbegrundet, at vi har det objektive ansvar, der nu er gennemført. Jeg har
heller ikke nævnt den lovpligtige ulykkesforsikring for de ansatte i forbin-
delse med principalansvaret, fordi jeg også anså denne sag for nogenlunde
afgjort. Der skal ganske vist foretages nogle justeringer, men det er en sag
for sig. Vi har i dag en lovpligtig ulykkesforsikring, som i virkeligheden vir-
ker som et objektivt ansvar, og i en form som den, professor Strahl anbe-
falede.

Endelig vil jeg blot til sidst sige, at når der er fremført en hel del tvivl
fra svensk og til dels finsk side, om principalansvarets hensigtsmæssighed, så
har der i dansk ret i den sidste menneskealder overhovedet ikke været den
mindste tvivl om, at det er en rigtig ansvarsordning. Det eneste man har
været i tvivl om, er, hvor langt man skulle udstrække principalansvaret.

I sektion B behandlades under ordförandeskap av sendiherra ÄRNI

TRYGGVASON ämnet

Den högsta instansens uppgift

Referenten, professor Bo PALMGREN, Finland:

Mina damer och herrar!

Rubriken för vårt överläggningsämne är ganska tänjbar. Under den
rymmes frågor av tämligen mångskiftande slag. I det tryckta refera-
tet har jag försökt begränsa diskussionen. Jag har lämnat bort den
högsta instansens uppgifter inom justitieförvaltningen; jag har läm-
nat bort den högsta instansens befattning med nådeärenden — ett
ämne som vore värt en särskild diskussion. Jag har också i huvudsak
ställt undan den högsta instansens befogenheter ifråga om de extra-
ordinära rättsmedlen. Slutligen har jag gjort en reservation ifråga
om den högsta instansen i förvaltningsmål.

Kvar blir i huvudsak två saker: dels den högsta instansens döman-
de verksamhet i tvistemål och brottmål; dels den högsta instansens
medverkan i lagstiftningen. Med denna begränsning kan diskussionen
hållas mera samlad men ändå ge rum för ett livligt meningsutbyte.
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En sak har jag inte kunnat eliminera: den mycket stora rättsolikhet
som föreligger inom ämnesområdet. I anslutning till ett par ord av
presidenten Petrén vid gårdagens öppningsmöte ville jag säga, att
rättegångsväsendet är ett av de fält, där ett samnordiskt lagstiftnings-
arbete egentligen inte har förekommit och inte heller är så lätt att få
i gång därför att man inom några av de nordiska länderna har täm-
ligen nya rättegångslagar, med vilka man var på sitt håll är tämli-
gen nöjd. De efterblivna får sköta sig själva!

Stora olikheter förekommer bl. a. just ifråga om rättegången i
högsta instans och ifråga om det inre arbetet där. Detta betyder att
det inte alls är samma problem som är aktuella i de olika länderna.
Så snart man kommer in på konkreta frågor kan det visa sig att man
talar om helt olika saker. Själv har jag haft förmånen att under någ-
ra dagar följa med den högsta instansens arbete i Sverige, Norge och
Danmark dels genom att åhöra muntliga förhandlingar, dels genom
att följa med det inre arbetet. I mitt eget hemland har jag en längre
tid tjänstgjort såsom extra ordinarie ledamot av högsta domstolen.
Islands högsta domstol har jag endast i annat sammanhang besökt —
dess arbete ligger utanför mina erfarenheter.

De skiftande intryck som jag har fått i de olika länderna har jag
inte kunnat sammanfoga till någon enhet. Jag förmodar att brokig-
heten också skall komma till uttryck i dagens diskussion. Var och en
måste mer eller mindre se ämnet från sina egna utgångspunkter —•
någon samstämmighet kan varken eftersträvas eller uppnås. Men jag
hoppas att de olika diskussionsinläggen tillsammans skall kunna bilda
ett dokument av värde med impulser för den fortsatta rättsutveck-
lingen inom de olika länderna.

Det vore förmodligen ganska orealistiskt att inom överskådlig fram-
tid förvänta sig samnordiska åtgärder i saken. Jag vill inte nu upp-
repa vad jag sagt i mitt tryckta referat utan vill endast fora fram
några käpphästar på arenan och låta dem stegra sig inför publiken.

Inom den högsta instansens dömande verksamhet fäster jag den
allra största vikten vid parternas intresse av att i de enskilda fallen få
en riktig dom. Detta gör jag inte enbart av det principiella skälet att
domstolarna är till för att döma. Det finns ytterligare åtminstone
två goda skäl: Domstolens arbete blir sundare och mera verklighets-
nära, om domarna verkligen tänker på vad deras dom kommer att
betyda för parterna i målet och om domen ges ett sådant innehåll och
en sådan avfattning, att parterna kan förväntas uppfatta domen såsom
ett genomtänkt ställningstagande till deras egen sak. Medborgarnas
förtroende för rättskipningen blir större, om de förstår att domstolen
strävar till att ge riktiga och rättvisa avgöranden i varje enskilt mål.
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sett såsom helhet. Jag menar, att domstolarna inte skall separera
grädden till prejudikat och ge parterna bara blåmjölken!

Av denna grundsyn följer att jag ser prejudikaten endast såsom en
biprodukt av den dömande verksamheten. Detta innebär emellertid
inte att jag skulle underskatta betydelsen av den prejudikatbildande
sidan av den högsta instansens arbete. Tvärtom vill jag gärna under-
stryka, att biprodukten kan utarbetas så att den blir av god kvalitet.
Med detta menar jag, att domstolens motivering borde utformas så
att det klart framgår vad det är som domstolen för fram såsom en
allmän regel och vad det är som betingas av omständigheterna i det
enskilda fallet.

Som ett konkret uttryck för min grundsyn ville jag beteckna tanken
att det vid sidan av den s. k. prejudikatdispensen skulle införas nå-
gonting som jag har kallat »rättssäkerhetsdispens»: en möjlighet att
undantagsvis ge prövningstillstånd i sådana fall, då ändringssökande
eljest inte vore tillåtet men sakfrågan ligger så till, att en prövning
av målet i högsta instans kan vara påkallad av hänsyn till den en-
skildes rättssäkerhet.

I linje med min grundsyn ligger också tanken om att man borde
återuppliva lagförklaringarna såsom ett led i den praktiska rätts-
utvecklingen. Jag förstår att detta är en tanke som är så ny och så
omstörtande, att den har svårt att snart slå igenom — men det kan
komma en tid, då lagförklaringarna står i förgrunden och de typiska
prejudikaträttegångarna närmast framstår såsom ett mindre sympa-
tiskt fiske med levande bete! Tidsfaktorn kommer dessutom med i
bilden. I vår tid händer allting så snabbt — men olika orsaker med-
för att rättegångsväsendet och lagstiftningsarbetet inte visar någon
ökad snabbhet. Snarare har utvecklingen gått mot en större långsam-
het och eftersläpning. Vi behöver någonting nytt, som kan hålla
rättsväsendet i takt med tiden. Lagförklaringarna kan vara ett sådant
medel. De behövdes i äldre tider i väntan på nästa riksdag — nu
behövs de i väntan på nästa lagkomplex!

Jag förbigår här vad jag har skrivit om summa revisibilis och
poena revisibilis — det är för all del saker av stor praktisk betydelse
men ändå bara tekniska frågor, där lösningen kan bli mycket olika i
olika länder.

Med min grundsyn sammanhänger min motvilja mot alltför
stränga regler om bevisbegränsning i högsta instans. Jag menar att
man i allmänhet hellre skall ta emot ny bevisning än låta bevis-
materialets läge leda till en orätt dom. Jag tror att man inte får
överdriva riskerna av att part av illojalitet eller försumlighet under-
låter att förebringa beviset redan i lägre instans. I det levande livet
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ser man dagligen och stundligen, att sanningen endast småningom
sipprar fram och att betydelsen av olika fakta först efter hand fram-
träder med tillräcklig klarhet. En öppen omprövning av bevisningen
i högsta instans framstår såsom särskilt naturlig i sådana fall, då de
avgivna vittnesmålen är av underordnad betydelse i förhållande till
urkunder och andra reella bevismedel. Framhävandet av partsintres-
set minskar inte mina sympatier för ett två-instanssystem. I två-
instanssystemet ser jag ett ändamålsenligt sätt att fördela målen, så
att de mindre viktiga behandlas i de två lägre instanserna och de
betydelsefullare får bättre rum i de två högre instanserna. Det är
särskilt i Finland och Sverige som man borde sträva att tillvarata
något av förebilderna från Danmark och kanske även från Norge.

Jag ville sluta med en rättshistorisk erinran: Då jag i mitt referat
föreslår, att man i Finland och i Sverige skulle införa möjlighet för
parterna att överenskomma om handläggning i hovrätt såsom första
instans, så är inte detta ens i dessa länder någon ny tanke. Den har
behandlats under reformarbetena i de båda länderna, men tanken
firar dessutom i år ett trehundraårs jubileum. I det förslag till sjölag,
som Johan Paulin Olivecrans författade 1666, hade han först tänkt
sig att parterna i sjörättsmål skulle få välja mellan underrätt och hov-
rätt. Men i sitt manuskript — som jag hade glädjen att återfinna för
några år sedan — hade han sedan strukit över detta stadgande. Lika
länge räcker det i allmänhet inte för en god idé att slå igenom — men
i varje fall är det med ett visst vemod som jag erinrar mig, att män-
niskor re'n i min ålder måste förstå, att de frågor som de behandlar
kanske inte kan bringas till sin lösning under ens egen verksamhetstid!
Detta sagt såsom ett komplement till ett något okynnigt citat i mitt
referat.

Korreferenten, justitierådet GUNNAR BOMGREN, Sverige:

Herr ordförande — mina damer och herrar!

För att ge en kort bakgrund till den kommande framställningen och
för Sveriges del ange vissa riktlinjer för problemens lösning skulle jag,
mot vad reglerna för god talekonst bjuder, vilja börja med att läm-
na några statistiska uppgifter.

År 1963 avdömdes av de svenska underrätterna cirka 31 000 tviste-
mål och cirka 113 000 brottmål. Samma år inkom till hovrätterna
cirka 1 800 tvistemål och cirka 4 000 brottmål. Ställer man siffrorna
i relation till varandra får man procenttalen 5,8 resp. 3,6. Till HD
inkom samma år cirka 320 dispensansökningar i tvistemål — något
under medeltalet — och cirka 600 — likaledes något under medel-
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talet — ansökningar i brottmål. Procenttalen blir då för tvistemålen
18 i förhållande till antalet av de till hovrätten inkomna målen och
1,1 i förhållande till de av underrätten avgjorda målen, medan siff-
rorna för brottmålen är 15 och 0,5. Nu är det klart, att siffrorna inte
är helt kommensurabla, men årsvariationerna är så små, att man kan
se bort från detta förhållande.

Gör man nu en jämförelse med tiden före 1948, då vi fick den
nya rättegångsbalken, kan man konstatera en märkbar minskning av
antalet till hovrätt fullföljda tvistemål, ner till cirka hälften, och en
märkbar ökning, med cirka en tredjedel, av antalet till hovrätt full-
följda brottmål. Jag kan tillägga — men då får jag använda siffrorna
för 1960 — att antalet fall, där dispens beviljats i Högsta domsto-
len, uppgick till 19,7 procent av samma år prövade dispensansök-
ningar i tvistemål samt till 5,3 procent av då prövade ansökningar i
brottmål. För 1959 var siffrorna 17 resp. 5,6 procent.

Siffrorna anger ju inte målens art, omfattning och beskaffenhet,
men det är anmärkningsvärt hur ringa antalet till hovrätt vädjade
mål är, trots att fullföljdsrätten dit är obegränsad. Vidare kan man
konstatera, hur obetydligt antalet är av de av underrätterna avgjorda
mål som fullföljas till Högsta domstolen. Slutligen kan man fästa
sig vid det ringa antalet beviljade dispensansökningar, trots att änd-
ringsdispens kan meddelas, om endast en ledamot av tre finner skäl
föreligga till dispens.

Man kan inför dessa siffror fråga sig, inte om det kan finnas an-
ledning att begränsa fullfölj dsrätten till Högsta domstolen, utan kan-
ske snarare om det finns tillräckliga juridiska och faktiska möjlighe-
ter för parterna att få sina mål prövade i Högsta domstolen.

Innan jag går in på den frågan, skulle jag vilja taga upp ett an-
nat problem, som referenten något berörde, nämligen vad jag med en
modern, ursprungligen från företagsekonomin lånad term skulle vilja
kalla »avnämarintressen». Det är klart, att använder man termen får
man inte med vissa övertoner, som man bör ha med vid behandling-
en av detta ämne, men jag tror inte att det skadar att någon gång
handgripligt ställas inför verkligheten. Jag tror man kan urskilja tre,
rätt skilda avnämarintressen: nämligen partens, underdomstolarnas
och lagstiftarens. Partens intresse är, med några få undantag, att få
löst en konkret, faktisk intressestrid som han för med rättsliga medel.
Underdomstolarnas intresse är att få ledning för avgörandet, om skil-
da fall skola behandlas likvärdigt. Lagstiftarens intresse slutligen är
att få motsägelser mellan olika lagregler eller mellan en lagregels
omfattning och innehåll undanröjda, få luckor utfyllda eller få reg-
lerna anpassade till ändrade förhållanden.
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Nu kan rnan nog utan vidare påstå, att ett tillfredsställande av un-
derdomstolarnas intresse, d. v. s. intresset av likvärdighetsbedömning,
lättare låter sig förenas med partens intresse än ett tillgodoseende av
lagstiftarens intresse. Med andra ord är det lättare att sammanjämka
partsintresset med underdomstolarnas intresse än partsintresset med
lagstiftarens intresse. Detta beror nog till stor del på att likvärdig-
hetsprövningen tenderar att vara statisk, medan den prövning, som
lagstiftaren är intresserad av, innebär en mer eller mindre dynamisk
verksamhet. För parterna är det däremot av högsta vikt och bety-
delse att kunna förutse utgången av en process. För parten framstår
väl just denna förutsebarhet såsom en del av rättsskyddet. Man kan
därför ställas inför den paradoxen, att eftersom den generella rätts-
säkerheten, åtminstone för framtiden, kan tillgodoses endast genom
en viss nyskapelse, innebär detta att man offrar den enskilda partens
anspråk på rättsskydd.

Går jag därefter över till frågan om de fullföljdsmöjligheter, som
juridiskt och faktiskt nu står till buds, och då närmast de möjlig-
heter, som faktiskt står till buds, är tillfyllest, tror jag man kan kon-
statera, att man har flera bromsande faktorer att räkna med. I tviste-
målen har vi först att räkna med advokaternas verksamhet, deras
rådgivande och förlikande verksamhet; vi har här vidare att taga
hänsyn till rättegångskostnaderna och vi har slutligen att taga hän-
syn till det i svensk rätt gällande förbudet att förebringa ny utred-
ning och bevisning i Högsta domstolen och samtidigt till den s. k. till-
trosparagrafen, som ju innebär att man i stort sett inte får frångå
den bevis värdering som underdomstolarna har gjort, såvida utgången
är beroende på den tilltro, som man tillerkänner avgivna utsagor,
annat än efter ny bevisupptagning. En sådan bevisupptagning kan
dock i Högsta domstolen ske endast om särskilda skäl föreligger.

I brottmålen räknar jag med fyra bromsande effekter. Den mest be-
tydelsefulla är nog, att det är ett så stort antal brottsliga gärningar,
som faktiskt erkännas. Enligt en uppgift nyligen av en känd brott-
målsadvokat skulle det vara fyra femtedelar av alla gärningar, som
läggs en tilltalad till last, som faktiskt erkännas. Den andra brom-
sande effekten tror jag får tillskrivas det förhållandet, att det i syn-
nerhet efter den nya brottsbalkens genomförande kommer att visa sig
att påföljdsfrågan lämpligen bestämmes av underrätt. En tredje
bromsande effekt är att i Sverige nådeinstitutet har använts eller
uppfattats som ett extra rättsmedel. Och slutligen har man i fråga om
häktade den inte obetydliga bromsande effekt, som består i att häkt-
ningstiden i stor utsträckning icke får avräknas.

Man kan då fråga sig, i vad mån dessa faktorer verkar ändamåls-
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enligt. Enligt min uppfattning förhåller det sig så, att det mest ända-
målsenliga sättet är att låta avgörandet tillkomma advokaterna. Men
det är klart, att advokaterna måste, då de har att fatta beslut i dessa
frågor, taga hänsyn till rättsreglernas innehåll och till praxis, när-
mast kostnadsfrågan och förbuds- och tilltrosparagraferna.

•Det är rätt, att kostnaderna är höga, men jag tror att man i alla
fall får anlägga ett mer nyanserat betraktelsesätt än man vanligen
gör. Det är ju så, att en rättegång över huvud taget är en så impro-
duktiv uppgift och innebär sådana påfrestningar på parterna — inte
minst psykiska påfrestningar — och dessutom liksom krig skapar nya
problem i stället för att definitivt lösa de problem, som förelegat, att
det med hänsyn härtill kan vara lämpligt, att det finns ett medel som
mer eller mindre tvingar parterna att undvika eller begränsa proces-
ser. Däremot kan man med skäl göra invändningar emot, att detta
påtryckningsmedel är enbart ekonomiskt, när det gäller värden som
inte kunna evalveras i pengar. Vidare bör man nog reagera mot vad
en känd dansk advokat kallar »taxameterdebitering» — och det i alla
dess former.

Vad beträffar förbudsregelns inverkan på advokaternas beslut tror
jag inte, att den är så stor, som man kanske först skulle vara benägen
att tro. Dels tror jag inte, att kännedomen om dess verkliga innebörd
är så spridd, och dels är det nog så, att den insikten har vuxit sig
fram hos advokaterna, att efter ett ingående vittnesförhör lönar det
sig sällan att komma med ny bevisning. Bevisningsmöjligheterna be-
dömas m. a. o. såsom uttömda redan i underinstanserna.

Vad beträffar tilltrosparagrafen är det nog ännu mera tydligt, att
dess innebörd och dess verkningar inte är kända för advokaterna i
tillräckligt stor utsträckning och att den därför inte inverkar på deras
beslut att fullfölja ett mål.

För brottmålens del ligger saken annorlunda till. Där har vi ju inte
förbudsregeln och tilltrosparagrafens begränsningar gäller ju inte om
detta är till förmån för den tilltalade. Men detta innebär, att den till-
talade, om saken verkligen kommer till huvudförhandling, får en
extra favör. Han får nämligen den favören, att eftersom man tilläm-
par regeln in dubio pro reo och bevisningen har blivit svagare, har han
större möjligheter att undgå påföljd. Vad beträffar den nackdel som
råder i fråga om häktade, nämligen att de inte får avräkna häktnings-
tiden, kan den säkert mildras i praxis.

Resultatet av detta skulle bli, att det inte föreligger anledning till
att vidtaga större ändringar i lagstiftningsväg. Förutsättningarna för
detta påstående är då, att man har kvar den muntliga processen och
vidare treinstanssystemet. Beträffande treinstanssystemet skulle jag,
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om det tillätes, vilja säga, att jag ifrågasätter om man inte här i Sve-
rige försuttit tidpunkten att genomföra ett effektivt tvåinstanssystem.
Det har under senare år kommit fram vissa egalitetsanspråk, som
stöder sig på neo-naturrättsliga uttryck i »The Atlantic Charter» och
»The declaration of human rights» som gör att jag tror, att införan-
det av ett tvåinstanssystem skulle kunna uppfattas som att man ville
skapa en privilegielagstiftning. Däremot kan man av praktiska skäl
tänka sig, att man ändrar reglerna om summa revisibilis och dess-
utom värdet av det belopp, som skall nedsättas till säkerhet för mot-
parts rättegångskostnad. Och detta inte endast med hänsyn till pen-
ningvärdets fall utan kanske än mera med hänsyn till att motpartens
rättegångskostnader i Högsta domstolen är så mycket större än vad
de var, när dessa belopp ursprungligen fixerades.

En annan viktig fråga är, om det förut omnämnda förbudet samt
tilltrosparagrafen känns besvärande för parternas processföring i
Högsta domstolen. Jag tror, såsom referenten antydde, att förbuds-
regeln egentligen får motiveras inte så mycket med hänsyn till in-
tresset av att motparten inte överraskas som kanske snarare med hän-
syn till själva bevisläget i högsta instans. Det är så, att även om den
nya omständigheten och den nya bevisningen är skriftlig, kan den
svårligen kopplas loss från tidigare förd muntlig bevisning. Den munt-
liga bevisningen har åter under tidens gång blivit försvagad och miss-
visande. Det är då i och för sig inte lämpligt att sätta in ett försök
att rätta till saken på ett så sent stadium. Jag är klar på, att man här
stöter på en stor svårighet, därför att en principiellt riktig lösning
förutsätter såväl en grundlig förberedelse från advokatens sida som
en viss stabilitet ifråga om rättspraxis.

Beträffande tilltrosparagrafen tror jag det förhåller sig litet an-
norlunda. Man kan nämligen tänka sig, att TV-tekniken utvecklas
så, att man kan få ett återgivande, som är tämligen exakt, av vad
som har förekommit vid vittnesförhören och partsutsagorna under
sanningsförsäkran. Svårigheten ligger väl för Högsta domstolens del
i att man ju inte gärna kan ha en sådan TV-föreställning i varje dis-
pensärende !

Om det tillätes och jag får använda tiden ytterligare några minu-
ter, skulle jag vilja gå in på två frågor till, nämligen sakfråga contra
rättsfråga och partsintresse contra rättslikhets- och lagutfyllnadsin-
tresse.

Beträffande det första problemet skulle jag till en början vilja er-
inra om att tilltrosparagrafen inte i och för sig utgör hinder för en
viss nybedömning av sakförhållandet. Det är ju endast utsagor
om direkt iakttagna förhållanden eller direkt havda förnimmelser
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som är föremål för tilltrosparagrafens användning. Ju mer komplext
ett rättsförhållande är och ju mer indicieartad bevisningen är, dess
större utrymme finns det för domstolarna att utan att tillämpa till-
trosparagrafen verkställa en omprövning av sakförhållandet. Natur-
ligtvis föreligger svåra gränsdragningsproblem, men jag tror att de
hänför sig till vissa uppfattnings-, minnes- och återgivningsmekanis-
mer hos människan, som man lagstiftningsvägen inte kan göra mycket
åt. Jag förstår därför, att domstolarna kanske drar sig för att direkt
använda eller åberopa tilltrosparagrafen, men jag får säga, att åt-
minstone för en ledamot av Högsta domstolen skulle det vara mycket
intressant att veta, hur underdomstolarna i dessa fall verkligen för-
far.

Den andra fråga, som jag i detta sammanhang vill beröra, är att
jag tror, att med användande av en teleologisk lagtolkningsmetod
är det helt enkelt omöjligt att skilja på rättsfråga och sakfråga. Sak-
förhållandet kan inte bestämmas annat än i relation till en rättsregel,
men på rättsregelns innehåll inverkar även det sakläge, som man
subsumerar under rättsregeln. Här är det en mycket viktig uppgift
för advokaterna att belysa denna växelverkan mellan — om man
vill använda uttrycket — »universalvariabler och individualvari-
abler». Domstolens uppgift blir däremot att, sedan den fått denna er-
forderliga belysning av advokaterna, avgöra vilket innehåll rättsregeln
bör få.

Det sista leder mig över till frågan om partsintresse contra rätts-
likhets- och lagutfyllnadsintressen. Av vad jag förut har sagt fram-
går väl, att parten ger rättsregeln det innehåll, som befordrar hans
praktiska syfte — och något annat skall man inte begära. Men under-
domstolarnas och lagstiftarens intressen är mera abstrakta, nämligen
att få fram en generell, lämplig fixering av rättsregeln.

Beträffande likvärdighetsprövningen får nog domstolen kryssa mel-
lan Skylla och Gharybdis. En risk är att man, för att få en så enkel
rättsregel som möjligt, ser bort ifrån sådant som i det praktiska rätts-
livet anses vara en avgörande skillnad. Men det kan också vara så,
att man av teknisk lust att formulera regeln så exakt som möjligt
ser skillnader — tekniskt motiverade •— där det praktiska rättslivet
inte fäster avseende vid dem. Här blir det en viktig advokatuppgift
att ge domstolen upplysning!

(Beträffande lagutfyllnads- och lagkorrigeringsprövningen skulle
jag vilja fästa uppmärksamheten på att vi, såvitt jag förstår, kan
räkna med tre huvudgrupper. Vi har en grupp av fall, där det gäller
att avlägsna motsägelser. Det är en grupp som har till leda behand-
lats alltsedan de justinianska juristernas tid — och den skall jag gå
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förbi. Den andra gruppen innefattar fall, där det gäller att fylla i
en lucka. Här kan man tänka sig två underfall; det ena att det gäller
en något äldre lagstiftning och det andra, när det gäller en relativt ny
lagstiftning och där kan luckan bestå i själva det nya systemet eller,
kanske mer vanligt, ligga i skärningspunkten mellan det gamla
och nya systemet. Är det fråga om en äldre lag får man nog räk-
na med att det i mycket stor utsträckning har utbildats vissa vanor
i det praktiska rättslivet, och även om dessa vanor inte har fått
den styrkan, att man kan betrakta dem såsom sedvana, tror jag dock
att man får taga hänsyn till dem. Ifråga om ny lagstiftning är det en
öppen fråga, hur man egentligen skall förfara. Den tredje gruppen
av fall är kanske den på sätt och vis intressantaste. Det är här fråga
om att anpassa en befintlig rättsregel till nyare förhållanden eller att
göra en ren nyskapelse — alltså en nygestaltning eller en omgestalt-
ning av en befintlig rättsregel. Här tror jag, att man kan tänka sig
två rätt karakteristiska underfall. Det ena fallet skulle jag vilja, om
det tillåtes, beteckna så, att man gör en »extrapolering» av den rätts-
regel och den rättspraxis, som redan finns, medan det andra fallet
kännetecknas av att man mera fritt verkställer en omgestaltning eller
nygestaltning. Det är väl rätt uppenbart, att det första förfarings-
sättet har den enskilda parten i stort sett lättare att förstå och god-
taga än det senare.

Jag kanske nu måste sluta — och då vill jag säga, att det kanske
är många av mina åhörare som tycker, att jag intagit en alltför prag-
matisk attityd genom att jag lagt för stor vikt vid advokaternas över-
väganden och beslut och att jag kanske därför också visat mig allt-
för återhållsam gentemot nya reformförslag. Härtill skulle jag vilja
svara, att besluten i det verkliga rättslivet utspelas i huvudsak icke
inför domstolarna utan på advokatkontoren och, för brottmålens
del, hos polisen. Den inverkan som domstolarna kan ha på rättslivet
i allmänhet — alltså icke på det enskilda fallet — är en fj ärr verkan.
Vad domstolarna får se, är endast en del av den verkliga konflikten.
Advokaten får se mer, men jag skulle inte vilja säga, att han får se
hela sanningen, ty det förhåller sig väl så, som en känd amerikansk
författare har sagt: »Det finns en outrotlig instinkt hos människan
att fördölja en del av sanningen, till och med för sin läkare och sin
advokat.»

Mot denna bakgrund tror jag, att det kan vara förklarligt om man
ställer sig litet tveksam inför en alltför aktiv nyskapelseverksamhet
från Högsta domstolens sida. Jag hoppas, att detta inte tages som ett
uttryck för en statisk attityd; själv kan man åtminstone föreställa sig,
att det snarare är fråga om den ändamålet befrämjande betänksam-
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het; som fått ett klassiskt uttryck — och inför denna församling vå-
gar jag återge det — i Suetonius' kända ord: »FESTINA LENTE»!

Justitierådet, jur. dr. WALTER PALME, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar!

Det är alldeles utmärkt, att det nordiska juristmötet tagit upp till diskus-
sion en så betydelsefull och i synnerhet i Finland och Sverige aktuell fråga
som den om »högsta instansens uppgift». Spörsmålet torde även ha ett visst
intresse för Danmark, Island och Norge. Jag ber att få tacka ledningen för
nordiska juristmötet för detta samt referenten och korreferenten för de
intressanta synpunkter de kommit fram med här i dag. Särskilt intresserar
mig den av dem berörda gamla tanken på det i synnerhet i den kontinen-
tala rätten omhuldade tvåinstanssystemet. Det är verkligen på sin plats att
verkställa en noggrann undersökning, i vilken mån och på vilket sätt man
skulle genomföra ett sådant förutom i vårt land kanske även i de andra nor-
diska länderna.

Men jag har inte begärt om ordet bara för att tacka — litet kritik skall
det också vara mig tillåtet. Högsta domstolen i Finland och Sverige har som
känt så många arbetsdryga uppgifter, att det förefaller som om det knap-
past vore möjligt, om inte arbetskapaciteten ökades, att fullgöra dem alla
på ett sätt, som anstår en högsta instans. I dessa båda nordiska stater har
man för att öka arbetskapaciteten allt emellanåt inrättat nya justitierådsäm-
beten och sålunda gjort det möjligt för dessa domstolar att kunna utöva
den högsta domsrätten på flera divisioner än förut.

I dét följande kommer jag att närmast beröra förhållandena i Finland
och i någon mån i Sverige.

Högsta domstolen i Finland har under sin snart ett halvt sekel långa
verksamhetstid — förutom under några kortare tidsperioder — varit belas-
tad med alltför många uppgifter och mål. Detsamma torde ju även ha va-
rit fallet rätt ofta — framför allt i vår tid — med Högsta domstolen i Sve-
rige under dess snart etthundraåttioåriga tillvaro. Även om Högsta domsto-
lens ledamöter ansträngt sig till det yttersta för att hindra att de oavgjor-
da målens antal bleve alltför stort, har det inträffat och senast under början
av år 1961 i Finland, att antalet steg över 3 000 eller domstolens normalt
högsta årskapacitet — om jag nu får använda ett sådant uttryck. Man fann
sig då nödsakad att skrida till extraordinära åtgärder, och jag understryker
särskilt ordet »extraordinära» — för att få målen avgjorda inom skälig tid.
Åtgärderna bestod närmast däri att några extraordinarie justitieråd utnämn-
des och domstolen med deras tillhjälp begynte arbeta på fyra divisioner el-
ler med en mera än förut. Vid utgången av år 1963 ansåg regeringen kri-
sen vara överstånden och föreslog — trots framställning av Högsta domsto-
len — icke anslag för avlönande av extraordinarie justitieråd för år 1964.

Regeringens åtgärd att förhindra tillkomsten av en fjärde division för år
1964 kan försvaras om man lägger vikt vid den synpunkten, att enhetlighe-
ten inom rättskipningen försvagas om en högsta domstol består av alltför
många divisioner. Givetvis vore det för rättskipningens enhetlighet ett ideal
att inga divisioner alls behövde inrättas — men då detta tyvärr inte går för
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sig vare sig i Finland eller i Sverige bör man eftersträva att hålla antalet
divisioner så lågt som möjligt. Ju flera divisioner en högsta domstol har —
desto svårare ställer det sig för domstolen att undvika att olikartade avgö-
randen ges i likadana och likartade mål. Detta beror ju dels på att alla av-
göranden inte redovisas som prejudikat och dels på det mycket kända för-
hållandet, att det tyvärr går utöver mänsklig förmåga — åtminstone efter
en tid — att komma ihåg ens alla de avgöranden man själv deltagit i. Även
om man kunde införa ett bättre system för redovisning av avgöranden av
principiell karaktär än för närvarande är brukligt, så är det likväl inte möj-
ligt att överlämna hur många mål som helst till plenum för avgörande.
Flera divisioner innebär ju också, att en divisions avgörande kan komma att
stå i strid med en annans — och om divisionerna inte sammanjämkar sina
åsikter bör ett avgörande av saken äga rum vid plenum.

Främst nu berörda skäl talar för att den högsta instansens uppgifter bor-
de begränsas mera än förut, då målen i det nuvarande rätts- och samhälls-
livet ökat såväl i antal som i svårighetsgrad. Inom Högsta domstolen i Fin-
land har denna fråga dryftats rätt utförligt, innan domstolen den 4 juni
1964 gjorde en framställning till regeringen rörande ändring av vissa lagar
med föreskrifter om ändringssökande i Högsta domstolen och handlägg-
ningen av målen därstädes. Denna framställning ledde till att den 10 feb-
ruari 1965 utfärdades vissa lagar med ändrade stadganden angående änd-
ringssökande i tviste-, brott-, skiftes- och utsökningsmål samt dessutom i vis-
sa socialskyddsärenden. Dessa lagändringar avsåg att i någon mån minska
Högsta domstolens uppgifter såsom t. ex. ifråga om underhållsskyldighet i
enlighet med äktenskapslagen — men huvudsakligen att begränsa ändrings-
sökande på likadana grunder som för närvarande är gällande i Sverige.

Tills vidare har man i Högsta domstolen inte erhållit tillräcklig erfaren-
het av, i vilken mån nu berörda lagändringar kommer att minska domsto-
lens arbetsbörda. Det är sannolikt att Högsta domstolen efter någon tid ser
sig nödsakad att göra en ny framställning till regeringen med förslag till
lagändringar, som ytterligare skulle begränsa domstolens uppgifter. Men
— nu kommer vi till svårigheterna! — meningarna i Högsta domstolen går
isär, såvitt det är fråga om på vilka linjer man skall slå in. Flera ledamöter
är rätt betänksamma, då det gäller att fortsätta på den linje, som man val-
de vid den senaste lagändringen. Denna leder nämligen till ett mindre lyc-
kat resultat, om t. ex. i brottmål huvudgärningsmannen blivit dömd till tio
månaders fängelse — han har, då nio månader är nämligen gräns, rätt att
söka ändring — medan en medhjälpare och en anstiftare, som blivit dömda
till lägre straff än nio månader, inte har rätt att söka ändring. Då uppstår
det väldigt svåra problemet: Om Högsta domstolen anser, att huvudgär-
ningsmannen är oskyldig eller att straffet borde sänkas, så borde åtmins-
tone i det förra fallet också anstiftarna och medhjälparna bli frikända och
straffdomen upphävas för dem och i det senare straffen sänkas även för
dem. Men det kan man ju inte göra, då de inte har rätt att söka ändring.
Man har i Högsta domstolen hos oss till och med varit så djärv, att man
ex officio i extraordinär väg tagit upp målet i den del det rör anstiftare
och medhjälpare, med avseende å vilka utslaget vunnit laga kraft. Men det
där är ju en delikat fråga och rätt så obehaglig också. Därför har man i
Högsta domstolen börjat fundera på om begränsningen av dess uppgifter
borde hänföra sig till specialmål, vilkas avgörande kräver utlåtande eller
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annars medverkan av sakkunniga, såsom t. ex. i skiftesmål och andra med
dem sammanhängande ärenden och i sådana mål rörande socialt skydd,
för vilka försäkringsdomstolen är behörig högre instans. Det bör nämnas,
att inom Högsta domstolen redan tillsatts ett utskott att bereda frågan, hu-
ruvida och under vilka förutsättningar försäkringsdomstolen skulle kunna
bliva sista instans i nyss angivna mål. Ifall detta bleve förverkligat och för
skiftesmålen och andra s. k. ägodelningsrättsmål skulle kunna inrättas en
sista instans — fristående eller särskild domstolsavdelning vid lantmäteri-
styrelsen — så skulle Högsta domstolens uppgifter rätt väsentligt begränsas
och dess överhövan stora arbetsbörda betydligt nedgå. Enhetligheten i rätt-
skipningen bleve knappast nämnvärt lidande, om en sådan reform skulle
genomföras, under förutsättning, att ändringssökande skulle få ske i Högsta
domstolen på grunder nämnda i rättegångsbalken för beviljande av s. k.
prejudikat- och intressedispens och att framstående domare skulle utnäm-
nas till ordförande och ledamöter i sådana specialdomstolar.

Emellertid måste man beklaga, att diskussionen om den högsta instan-
sens uppgift huvudsakligen måste röra sig om en begränsning av Högsta
domstolens domsrätt. I synnerhet de begränsningar, som står i samband
med tvisteföremålets värde och straffens storlek, motsvarar inte alltid rätts-
säkerhetens krav. Om en minskning av högsta instansens arbetsbörda bleve
genomförd på ett sätt nu anförts, vore det skäl att taga till omprövning frå-
gan om en utvidgning av Högsta domstolens skyldighet att pröva och av-
göra tviste- och brottmålen, som sedan gammalt ansetts utgöra dess egent-
liga uppgift, så att det kunde undvikas, att Högsta domstolen vore huvud-
sakligen en instans, såsom man med en viss överdrift plägar säga, för rika
och storförbrytare.

Landsretssagfører KNUD EHLERS, Danmark.

På grund af fejl i båndoptagningen er referatet blevet ufuldstændigt.

Landsretssagfører Knud Ehlers fremhævede bl. a. betydningen af, at der
er to parter, der står overfor hinanden, og som begge fremdrager alt, hvad
der taler for deres standpunkt. Denne gensidige prøvelse vil det være svært
at få indbygget i systemet, hvis man skal indhente responsa. D. v. s. man
mister den kontrolfunktion, der ligger i den contradiktoriske behandling af
de almindelige sager ved domstolene. Derved mister man en meget væsent-
lig funktion. Det kan være meget væsentlige oplysninger, man ikke får
frem, og det kan derfor være meget vanskeligt for retten at overse konsek-
venserne. Man kan måske enklest udtrykke det ved et af retspræsident Bang
i Danmark flere gange brugt udtryk, at »livet er mangelunde». Det er jo
netop dette, som viser sig, når vi har de konkrete omstændigheder. Fore-
lægger man det teoretiske spørgsmål: hvorledes er retsstillingen på dette
punkt? — så vil der være mange forhold, som man måske ikke får taget
med i overvejelserne. Det vil være svært at få alle de mange nuancer med,
og derfor mener jeg, at det ud fra rent processuelle synspunkter er betæn-
keligt at gå ind på denne tanke om en responderende virksomhed. Hertil
kommer så de konstitutionelle, politiske og andre betænkeligheder, som re-
ferenten selv har nævnt. Det skal jeg ikke gå nærmere ind på. Jeg har blot
villet føje disse processuelt prægede bemærkninger til.
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Professor JOHS. ANDENÆS, Norge:

Herr Ordförande, mine Damer og Herrer!

I professor Palmgrens meget opplysende og interessante referat er der et
par prinsipielle synspunkter som jeg ikke fullt ut kan slutte meg til. Han
fremhever i det trykte referat allerede på side 1, at domstolene har som
innehavere av den dömmende makt »i första hand till uppgift att ge rik-
tiga avgöranden i enskilda fall». Han gjentok og understreket det her i dag,
og tilföyet at prejudikatsvirksomheten blir så og si bare et biprodukt av
denne dömmende virksomhet i de enkelte tilfelle. Det er naturligvis en
forferdelig besnærende formulering at domstolens oppgave i förste rekke er
å treffe riktige avgjörelser i det enkelte tilfelle — man kan jo i grunnen
ikke opponere mot det — men det bör iallfall kvalifiseres. For det förste
uttrykksmåten »riktige avgjörelser», den leder tanken litt vel meget hen
på den gammeldagse oppfatning av rettsavgjörelsen som en slags erkjen-
nelsesprosess, hvor det er ett riktig resultat som man kan erkjenne, hvis man
bare er skarpsindig nok, og det forutsettes man å være når man er kommet
i Högsta Domstolen! I virkeligheten er det jo slik i de aller fleste av de
tilfelle som er tilstrekkelig tvilsomme til at de fortjener å komme for
Högsta Domstolen, at det ikke er spörsmål om en slik objektiv erkjennelse
av et riktig resultat, men det er spörsmål om höyst menneskelig skjönn og
vurdering, og man mangler i grunnen en fast, sikker målestokk til å be-
dömme hva som nu er riktigst, underinstansens avgjörelse eller den som
överinstansen blir stående ved.

Men det var ikke först og fremst dette jeg ville feste meg ved. Etter min
oppfatning er den höyeste domstols oppgave fundamentalt en annen enn
for de underordnede domstoler. For de underordnede domstoler består
oppgaven — jeg underskriver det fullt ut — i å treffe riktige avgjö-
relser i det konkrete tilfelle; for Höyesterett ser jeg det slik, at det er
domstolens oppgave som varetager av rettsenheten og rettsutviklingen
som er det viktigste. Man legger for små mål på den höyeste dom-
stols oppgaver, hvis man anser dem uttömt med å rette feiltagelser i
konkrete tilfelle, som underordnede domstoler har gjort. En hel avde-
ling i Höyesterett avgjör kanskje ikke så mange saker i löpet av et år
som en enkelt dommer i underrett, og de sakene som blir avsluttet med
dom i underrett, griper kanskje like alvorlig inn i de enkeltmenneskers
skjebne som saken gjelder, men likevel er det klart at Höyesteretts virksom-
het har helt andre og mere vidtrekkende samfunnsmessige funksjoner. Det
fölger av dette at jeg har sympati for en ordning som mest mulig avlaster
Höyesterett fra å sitte og beskjeftige seg med saker som ikke har noen be-
tydning utover det enkelte tilfelle. For Höyesterett å sitte og grave seg ned
i bevisbedömmelse i den konkrete sak, det er stort sett etter min mening
et misbruk av domstolens tid. Den eneste grunn til å pålegge domstolen
denne oppgave, er vanskeligheten ved å skille mellom bevisbedömmelse og
rettsanvendelse (rättsfråga og sakfråga) — derfor er man nödt til å la
Höyesterett ha også bevisprövelsen, iallfall i sivile saker. Men dersom en
vesentlig del av Höyesteretts tid blir opptatt med å sitte og overpröve un-
derinstansenes bevisbedömmelse så betrakter jeg det som en lite rasjonell
ordning. Det mest ekstreme eksempel på en annen ordning har vi i De
Forente Staters Höyesterett, hvor jeg har inntrykk av at det fungerer slik
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at av det store antall saker som stadig strömmer inn, tar domstolen ut og
pådömmer til enhver tid akkurat de tilfelle hvor domstolen finner det på
sin plass att man nu får en rettsavgjörelse. Det kan da være avgjörelser
som griper inn i millioner av menneskers skjebne, som f.eks. avgjörelsen
i en enkelt skoleelevs sak, som fastslår et likhetsprinsipp i skolelovgivningen
og derved nödvendiggjör omlegning av skolevesenet i en lang rekke en-
keltstater. Selv om dimensjonene ikke er de samme her i Norden, synes
jeg det er vanskelig å opprettholde noen tese om at en slik prejudikatvirk-
ning bare er et slags biprodukt av den Högsta Domstolens virksomhet.

Professor Palmgren er i sitt referat inne på dette med rättsfråga og sak-
fråga, og han tillegger ikke sondringen megen verdi. Han sier i den forbin-
delse et sted, at i land som ikke har jurysystem, har oppdelingen i »skuld-
fråga och påföljdsfråga knappast någon aktualitet» — det er især når det
gjelder skyldspörsmålet at man har foretatt denne sondring mellom retts-
anvendelse og bevisprövning. Det er vel en sats scm vanskelig kan opprett-
holdes. Om jeg tenker på forholdene i Norge, har vi der i straffesaker gjen-
nomfört det system, at Höyesterett bare kan pröve lovanvendelsen med
hensyn til skyldspörsmålet; derimot kan Höyesterett pröve påföljdsfrågan
fullt ut. Selv om sondringen mellom bevisspörsmål og rettsspörsmål av og
til kan volde vanskeligheter, må man si at ordningen stort sett fungerer bra.
Om nu resultatet av den pågående revisjon av straffeprosessen hos oss
skulle bli at man avskaffet jurysystemet, er det liten grunn til å tro at man
vil foreta noen forandring av Höyesteretts kompetanse i straffesaker. Van-
skeligheten ved å trekke grensen mellom bevisspörsmål og rettsspörsmål er
jo så meget mindre i straffesaker, fordi man der har det bestemte straffe-
bud som handlingen skal henföres under.

Det var et par andre ting jeg kunne ha lyst til å nevne. Professor Palm-
gren er inne på spörsmålet om forskjell mellom de nordiske lands höyeste
domstoler med hensyn til deres innstilling til nye rettsspörsmål som dukker
opp. Han konkretiserer det ikke, han sier ikke at i det og det land holder
Höyesterett seg strengere til lovens ord og i det og det land har Höyeste-
rett en mer frirettslig innstilling. Vi har vel alle föleisen av at der er visse
slike forskjeller — det har nylig vært hevdet i Norge av en kjent historiker,
professor Jens Arup Seip, i en avhandling med tittelen »Höyesterett som
politisk organ», at Norges Höyesterett har vist en ekstremt frirettslig inn-
stilling, en innstilling i retning av å la sine egne vurderinger av hva som er
hensiktsmessig og rettferdig slå igjennom overfor lovens ord. Man kan
kanskje ha et visst inntrykk av at dette kan stille seg annerledes i enkelte
av de andre nordiske land. Men slike generelle inntrykk er vanskelige å
bygge på. Det ville være en interessant oppgave for en yngre vitenskaps-
mann å ta for seg dette spörsmål, og kanskje illustrere det på områder
hvor vi har fellesnordisk lovgivning, hvor altså den lovtekst som domsto-
lene har å gå ut fra i de forskjellige land er den samme, og hvor man der-
for kunne få et visst grunnlag for å se forskjeller i maten de griper saken
an på.

Det siste jeg skal nevne er lovgivningsinitiativ. Professor Palmgren etter-
lyser i sitt referat — han var ikke inne på det i sitt muntlige foredrag her
i dag — et sterkere lovgivningsinitiativ fra den höyeste domstols side. Han
tenker åpenbart på et formelt initiativ — slik har jeg iallfall oppfattet det
•— at domstolen altså skulle rette en formell henstilling om at det og det
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rettsspörsmål blir löst ved lov. Det ville hos oss, tror jeg, virke nokså frem-
med. Men Höyesterett kan som et ledd av sin dömmende virksomhet ut-
foide et slags uformelt lovinitiativ, nemlig ved at domstolen i sin begrun-
nelse gir uttrykk for at den rettstilstand som vi her har og som vi nu må
bygge på, ikke er tilfredsstillende, og i mer eller mindre klare ord gir ut-
trykk for at her er en lovgivningsoppgave som bör tas opp. Jeg kunne fra
de senere år nevne flere tilfelle fra Norge hvor dette faktisk er skjedd, og
hvor lovgivningsspörsmål er blitt tätt opp og löst med utgångspunkt i slike
uttalelser under voteringen.

Professor PER OLOF EKELÖF, Sverige:

Mina damer och herrar!

I frågan om Högsta domstolens uppgift delar jag den uppfattning, som
professor Andenæs här givit uttryck åt. Särskilt synes mig denna stånd-
punkt vara den enda rimliga, om man som i Sverige har den ordningen att
ett mål når Högsta domstolen först sedan såväl sak- som rättsfrågan hand-
lagts i två instanser. Men jag är så radikal, att jag menar det i förmögen-
hetsrättsliga mål borde finnas tillgång till ett eninstanssystem, med enbart
möjlighet till prejudikatdispens samt till överprövning av sakfrågan, då det
finns någon resningsgrund.

Korreferenten berörde Högsta domstolens uppgift med avseende på »luc-
korna i lagen». Detta är en viktig fråga eftersom ingen lagstiftare kan för-
utse alla de skiftande fall som kommer att dyka upp i praktiken. Jag skulle
emellertid vilja göra gällande att lagstiftaren inte heller bör uppställa som
ett mål för sig att ge klara och entydiga stadganden för så många dylika
fall som möjligt. Med en sådan ambition kommer lagen nämligen att bli
så omfattande och svåröverskådlig, att den på grund därutav ger dålig väg-
ledning. Man får åtnöja sig med att reglera de vanligt förekommande fal-
len och överlåta bedömningen av de mera speciella och sällsynta åt rätts-
tillämpningen.

Men om en god lag sålunda bör innehålla många luckor, måste Högsta
domstolen här ha en speciell uppgift som inte ankommer på de lägre dom-
stolarna. Detta medför i sin tur att domskälen måste tillfredsställa andra
krav och sålunda utformas på ett annat sätt, då det är fråga om ett preju-
dikat än då det gäller en dom i lägre instans. I det följande skall jag be-
röra denna problematik på tre olika punkter.

Den första av dessa vill jag demonstrera med ett exempel. Vi antar att
det i ett mål finns två rättsfrågor — jag kallar dem A och B — som är
självständiga i förhållande till varandra. Vidare antar vi att det förhåller
sig på det sättet att om A besvaras jakande, så skall käromålet ogillas.
Men utgången blir densamma även om A besvaras nekande. Då får nämli-
gen frågan B aktualitet och den måste i det föreliggande fallet uppenbar-
ligen besvaras jakande, varvid käromålet skall ogillas. Låt oss nu anta att
Högsta domstolen ogillar käromålet på den grund att den besvarar frågan
B jakande. Då finns det två möjligheter i vad angår dess uppfattning i
A-frågan. Endera har domstolen gått förbi A-frågan eller också har den
besvarat denna nekande och av den anledningen fattat ståndpunkt även till
B-frågan.
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Självfallet kan man inte begära att Högsta domstolen i ett sådant här
fall alltid skall knäcka A-frågan. Vad man däremot kan begära är att det
fullt klart framgår om domstolen gått förbi A-frågan eller fattat stånd-
punkt till densamma, ty detta blir ju avgörande för om domen har något
prejudikatvärde med avseende på denna fråga. Enligt min erfarenhet läm-
nas läsaren emellertid stundom i tvivelsmål härom.

Den andra punkten, som jag skall beröra, har en viss släktskap med den
förra. Det kan hända att Högsta domstolen i ett visst mål anser sig böra
avstå från att ge något generellt uttalande om hur ett lagstadgande skall
tillämpas. Anledningen kan vara bristande tid, att frågan är mycket in-
vecklad eller att tidigare prejudikat inte ger tillräckligt material för frå-
gans bedömande. Man vill alltså inte för närvarande genom ett prejudikat
fixera gränserna för lagstadgandets tillämpningsområde — t. ex. inte uttala
sig om i vilka avseenden stadgandet skall tillämpas ex analogia och e con-
trario. Samtidigt finner domstolen det däremot uppenbart att stadgandet
bör tillämpas på det föreliggande fallet och dömer i överensstämmelse där-
med. Det måste då klart framgå av domskälen att domstolen velat begränsa
sig till denna fråga. Uttrycker man sig mera vagt, kan detta medföra att
prejudikatet tillmäts en mer generell betydelse än som varit avsett. Vi har
alla erfarenhet av hur frestande det kan vara att pressa innebörden av ett
prejudikat för att på så sätt få stöd för sin egen bedömning av en inveck-
lad rättsfråga.

Den tredje punkten skall jag också be att få demonstrera med ett ex-
empel. Vi antar att det är en majoritet på fyra justitieråd, som bestämt
utgången och motiveringen, och att det sålunda finns en dissiderande leda-
mot. Det är då vanligt att denne utvecklar sin uppfattning så utförligt,
att man med lätthet kan följa hans tankegång. Däremot är det tyvärr inte
sällsynt att majoritetens motivering vållar svårigheter, enär denna är betyd-
ligt knappare till sin formulering och stundom även ganska vag i utform-
ningen. Härvidlag skulle jag särskilt vilja understryka, att en kortfattad
motivering — denna må vara aldrig så genomarbetad — inte alltid kan
klargöra en invecklad tankegång för läsaren. Vårt språk är nu en gång så
beskaffat att ord och uttryck är mångtydiga och vaga. Utförligheten be-
fordrar klarheten, bland annat av det skälet att de olika satserna så att
säga stöder varandras innebörd. Man får en vidare språklig kontext, i vil-
ken man kan sätta in de olika orden och uttrycken, och härigenom klargö-
res den mening som dessa har just i det föreliggande sammanhanget.

Självfallet är det majoritetens och inte dissidentens mening som har det
största intresset ur prejudikatsynpunkt. Men hur kan det då komma sig att
majoritetens motivering ofta är den knappare och dunklare? Ja, en anled-
ning härtill kan vara att de fyra justitieråd, som utgjorde majoriteten, inte
var eniga i alla detaljer. För att de samtliga skulle kunna skriva under
samma motivering, fick man lov att jämka och uttunna denna och så kvar-
stod någonting, som var skäligen urvattnat och som i framtiden skulle kom-
ma att uppfattas på olika sätt.

Då den svenska processreformen skulle genomföras, föreslog jag det att
man här i landet skulle övergå till det norska systemet, enligt vilket en le-
damot i Høyesterett, som voterar efter »förste voterende», kan åtnöja sig
med att förklara att han instämmer med denne i vad angår slutet och i det
väsentliga av motiveringen. Man framhöll emellertid då för mig att det
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inte stod i överensstämmelse med en svensk domares tjänsteplikt att ge en
så obestämd motivering för sitt domslut. Jag invände å min sida att då
man i praxis ansåg sig kunna godta så svårbegripliga och vaga motiveringar
som var fallet, så borde väl också det norska systemet kunna accepteras.
Detta hade i alla fall den fördelen, att man vid utnyttjandet av prejudika-
tet kunde bygga på förste voterendes oftast ganska utförliga motivering. Jag
hade emellertid ingen framgång med mitt förslag.

Men förhåller det sig inte på det sättet att ju utförligare Högsta dom-
stolen avfattar sina domskäl, ju oftare kommer domstolen att bli tvungen
att ändra sin praxis? Jo, det är nog riktigt. Men jag tror man överdrivit
den fara för rättssäkerheten som det innebär att den högsta instansen någon
gång då och då ändrar ståndpunkt i en rättsfråga. Åtminstone skadas rätts-
säkerheten långt mera av att prejudikaten förhållandevis ofta har en så obe-
stämd avfattning att det finns skäl både för den ena och den andra tolk-
ningen. I sådana fall kan det dessutom vara omöjligt att avgöra om dom-
stolen i ett senare avgörande avvikit från sin tidigare ståndpunkt eller vid-
hållit densamma.

Professor Bo PALMGREN:

Herr Ordförande!

Det är ju en tradition vid de nordiska juristmötena att referenten säger nå-
gonting sist och då skall jag försöka fullfölja den traditionen. — Vad först
beträffar den högsta instansens huvuduppgift, vare sig man vill kalla den
till den enda uppgiften eller den viktigaste uppgiften, vill jag framhålla
att förhållandena är så olika i olika länder att man inte kan jämställa dem.
Jag menar att en jämförelse med Amerika inte passar i våra förhållanden.
Amerika är så pass mycket större än våra länder och var och en av de
amerikanska staterna har en egen högsta domstol, som fullgör samma funk-
tioner som våra högsta instanser. Vi kan också inom det nordiska rättsom-
rådet tänka på Island med dess något mindre befolkning. Där måste högsta
domstolen praktiskt sett ha en annan funktion än i de länder, som har ett
större befolkningstal. Det är detta som jag framhåller i början av min upp-
sats — att framförallt rikets befolkningstal är bestämmande för den praktis-
ka utformningen. Jag menar att de nordiska länderna — också de större —
ännu befinner sig på den storleksnivå att man kan ge högsta domstolen
också andra funktioner än enbart den prejudikatskapande.

Ifråga om två-instanssystem eller kanske ett-instanssystem kan sägas, att
de har prövats på olika håll. Ett-instanssystemet har man länge haft i
Frankrike i grova brottmål — där cour d'assises är den enda instansen, som
handlägger målet från början till slut. Man kan bara söka ändring i Cour
de cassation, om det finns något extraordinärt skäl. — De synpunkter som
framhölls här — att ett-instanssystem eller två-instanssystem kan uppfattas
som en privilegielagstiftning — kan kanske ha en viss relevans när det gäl-
ler tvistemål. Men jag tror inte att ett införande av ett två-instanssystem i
brottmål kan av någon uppfattas såsom en privilegielagstiftning, om det
inte är förmögenhetsvärdena utan brottets svårighetsgrad som är bestäm-
mande.
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Beträffande den olika inställningen i olika länder till utfyllnad av lag-
stiftningen, vill jag säga att mina uttalanden närmast föranleddes av att
jag under den tid jag tjänstgjorde i högsta domstolen i Finland ibland kom
att sitta över sådana mål, där det var fråga om tolkning av en gemensam
nordisk lagstiftning. Det hände ibland att det resultat, som föredraganden
hade kommit till, inte överensstämde med de avgöranden, som man kunde
hitta till exempel i Nytt Juridiskt Arkiv. Detta gav ofta anledning till en
diskussion och omprövning av målet, som oftast utmynnade i att man an-
slöt sig till den tolkning som hade gjort sig gällande i Sverige. — Jag tror
att det är oerhört viktigt att man beträffande de nordiska domstolarna till-
lägger — utöver vad som har framhållits i mitt referat — att en av de
högsta instansernas uppgift är att se till att rättstillämpningen inom Norden
såvitt möjligt blir enhetlig i de fall där man har en samnordisk lagstiftning.

I sektion G behandlades under ordförandeskap av professor ARNHOLM

ämnet

Know-how — noen aktuelle rettsspørsmål

Referenten, universitetslektor BIRGER STUEVOLD LASSEN, Norge:

Herr ordfører, mine damer og herrer.

En emneangivelse som »Aktuella rättsfrågor beträffande know-how»
gir jo rom for å ta opp mange slags problemer. Selve ordet »know-
how» er nok mere et moteord som brukes i vekslende betydninger, enn
en fagterm som angir et bestemt begrepsinnhold. Og selv om man
får gitt uttrykket et noenlunde fast betydningsinnhold, er det vel klart
at svært mange sider av dette kan karakteriseres som »aktuella rätts-
frågor». Først og fremst den tekniske know-how er jo etter hvert kom-
met til å spille en overordentlig stor økonomisk og praktisk rolle,
samtidig som de rettsproblemer den reiser neppe på noe område kan
karakteriseres som avklarede.

For meg har det stått som lite sannsynlig at en alminnelig mobilise-
ring av aktuelle know-how-rettslige problemer kunne danne utgångs-
punkt for en givende diskusjon. Jeg har derfor foretatt en ganske sterk
begrensning av det oppgitte emne, idet jeg har lagt hele hovedvekten
på know-how-overdragelsens problemer. Som det fremgår av det tryk-
te referat — jeg må dessverre være så brutal å anta at man har lest
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