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Sammanfattning

Utgångspunkter

Utredningen hovrättens främsta uppgift efter kon-äratt att,anser en
troll den materiella riktigheten tingsrättsavgörande, rättaettav av
eventuella felaktigheter i avgörandet. bör kon-Därutöver hovrätten
trollera tingsrätterna handlägger målen formellt korrekt och ha ettom

för rättsbildningen. Från denna utgångspunkt konstateraskanansvar
det nuvarande hovrättsförfarandet med i princip fullständigatt en

prövning i många fall omfattande motiveras hov-är änmer som av
finns därföruppgifter. Det behov ändra handlägg-rättens ett attav

ningsreglema så dessa i utsträckning i dag tillstörre änatt anpassas
dessa uppgifter. förutsättning förDetta vid varje tidpunktär atten
tillgängliga bäst skall kunna utnyttjas för upprätthålla ochattresurser
stärka rättssäkerheten. Om hovrätten kan koncentrera sin verksamhet
och sina sådant direkttill motiveras hovrättenssomresurser av upp-
gifter blir hovrätterna effektivare och får förutsättningardärmed bättre

hantera uppgifter.sinaatt
Utredningen har funnit det inte möjligt inom nuvarandeäratt att

ordning tillräckligåstadkomma anpassning till hovrättens uppgifter.en
Utredningen föreslår därför med generellt krav på pröv-att ett system
ningstillstånd ledet mellaninförs i tingsrätt och hovrätt. viktigEn
fördel sådantmed kan för mål medär avsättasett system att resurser
krävande och sakfrågor, vilket torde bidra till ökadrätts- rätts-en

Ävensäkerhet. Vidare blir handläggningstiderna kortare. detta är
väsentligt rättssäkerhetssynpunkt inte minst eftersom den muntligaur
bevisningen blir mindre tillförlitlig med tiden. Därtill kommer att par-

i tvistemål snabbare kommer till sin och den tilltalade irättterna att
brottmål slipper i ovisshet utgången längre nödvändigt.sväva Iänom
de fall den tilltalade döms kommer också den straffrättsliga reaktionen

tidpunkten för brottet. i tvistemålnärmare För torde det ävenparterna
från rättegångskostnadssynpunkt fördelaktigt prövningstillståndattvara
inte meddelas i de mål tingsrättens avgörande inte skall ändras. Med

med generellt krav prövningstillstånd skulle dess-ett systern man
uppnå förskjutning tyngdpunkten i rättskipningenutom moten av

tingsrättema.
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arbetssituationhovrätternas sebakgrund närmareMot att av-av
inte kommer tillförasytterligaresnitt 2.2 och några attatt resurser

klartstår det enligt utredningens meninghovrätterna direktivense att
skulleprövningstillstånd totaltinförandet generellt krav settettav

för riktiga domstolsavgörandenkunna innebära garantier änstörre nu-
påmed generellt kravInförandet pröv-varande regler. ett systemav

betydligt förñnad regleringdockningstillstånd förutsätter änmeren
hand-för prövningstillstånd ochbeträffar grunderden gällande vadnu

läggningsregler.

prövningstillståndGenerellt krav på

Dispensgnmder

denprövningstillstånd får och hurmedVilken effekt storett system
något sådanti förhållande tillblir förpraktiska skillnaden attparterna

på vilka förutsättningarutsträckningkrav uppställs beror iinte stor
skall meddelas.prövningstillståndförställs attsom upp

krav påmed generelltdispensgrunden icentralaDen ett system
liksomtingsrätt och hovrätt kommer,prövningstillstånd i ledet mellan

ändringsdispens.dispensregler,nuvarandeenligt hovrättens att vara
medställda krav på rättssäkerhet iupprätthålla högtFör systemettatt

utredningen beviskravetprövningstillståndpågenerellt krav attanser
ändringskulle leda tillsaken i hovrättenför prövningatt en avaven

betviv-lågt. bör räcka hovrättentingsrättsavgörandet bör Det attvara
meddelas.prövningstillstånd skall Detförriktighetlar utgångens att

utgång tveksambedöms haavgöranden vilkainnebär alla äratt en som
kompense-till prövning. Därigenomskallhänförs till dem tas uppsom

tillståndspröv-förbunden medosäkerhetför den är ensomrar man
ning.

domskrivningsteknik saknas ofta referatMed modern utsagor.av
funnitsbedömningen vadrättsligaBevisbedömningen och den av som

omöjligt för hovrättendetofta görsättvävs ettutrett somsamman
förekommit i tingsrätten.vadfullständig bildskaffa sigatt av somen

bara detendentiöst skrivna;också domarnaDet förekommer äratt
till med itingsrätten kommitför den utgångskäl talar tassomsom

vissariktning inte redovisas. Iskäl talar idomen medan motsattsom
det slutomöjligt bedöma riktighetendetdessa fall kan att avvaraav
sådanabehöveromständigheternatingsrätten kommit till attutan vara

riktighet. Vidare före-betvivla utgångensfinns anledningdet attatt
ofullständigadomskälen påde egentligakommer det sätt ärannatatt

tingsrättensibland omöjligtkaneller oklara. Det att vetat.ex. omvara
omfattande be-i mål medriktig tingsrättenbevisvärdering är ettom
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för varförkortfattat redogjortendast mycketvisning i domen man
eller käro-åtalet styrktfunnitåberopade bevisningenden attgenom

såbevisningenmuntligafall kan denskall bifallas. I andramålet vara
bevisvärderingbedöma tingsrättensomöjligtomfattande det är attatt
övervägandenaochbevisningenhurtillståndsprövningvid oavsetten

mål därprövningstillstånd iinte skall vägraredovisats. För att man
i saktill prövningmålet tagitsändratsavgörandet skulle ha uppom

omständigheterna sådanaAtt ärmål hovrätten.bör dessa attprövas av
rik-bedömatillstândsprövningförinomdet omöjligtär att enramen

själv-därförkommit till börtingsrätten utgöradet sluttigheten enav
granskningsdispens.dispensgrundständig

enligtprövningstillstånd börgenerellt kravmedI ett system
viktdetkunna meddelasprövningstillstånd ärutredningen även avom

högreöverklagandet rätträttstillämpningen prövasför att av
synnerliga skälfinns prövadetellerprejudikatdispens attannars

dispens.extraordinäröverklagandet

biträdeTillgång juridiskttill

prövningstillstånd detgenerellt krav rätts-med ärI ett system av
omständig-debundenhovrätten inteväsentligtsäkerhetsskäl äratt av

skallprövningstillståndtill stöd föråberopatklagandenheter attsom
de dispens-fortsättningen,således ibörmeddelas. Hovrätten även om

meddelas,prövningstillståndmedförakanåberopas inteskäl attsom
grundtillmaterial legatundersöka det i detskyldig att somomvara

kan motive-omständigheteravgörande fimls andraför tingsrättens som
Även detsådan ordningmeddelas. medprövningstillstånd äratt enra

sådanapekaravgörande betydelsedock många gånger att partenav
prövningstillstånd.fråganbetydelse föromständigheter är omsom av

avgörandetingsrättens ärfall det finns anledningI de där att anta att
godaöverklagande harklaganden i sittockså troligtfelaktigt detär att

grundargumentation dettatillräckligframmöjligheter läggaatt om
med-skallför ändringsdispensuppställslåga beviskravdet attsomav

utbildatjuridisktadvokat ellervissa fall torde dockdelas. I annaten
självförutsättningar övertyga rättenombud ha änstörre attparten om

tingsrättendet slutbetvivla riktighetendet finns anledning attatt av
före-prejudikatfråga, domvillatill, målet innehållerkommit attatt en
ten-domskälenellervid handläggningen i tingsrätten ärkommit att

därförbrottmål börmissvisande. Iellerdentiöst skrivna sättannat
medi sambandbehov förordnas över-offentlig försvarare vid ett

omfatt-mindregällande regler. Imed stödklagande. kan skeDetta av
tilltalade behövertillräckligt dendetande brottmål torde att somvara

till råd-möjlighetenöverklagande använder sigförvägledning sitt av



18 SAMMANFATTNING SOU 1995: 124

givning enligt rättshjälpslagen. I många fall torde det lämpligt attvara
iäven tvistemål, inte har och inte heller kan allmänpart rätts-som

hjälp, utnyttjar möjligheten till rådgivning enligt rättshjälpslagen för
få hjälp utveckla skälen för prövningstillstånd.att att

Möjlighet till sammanträde

Om klagande har svårt uttrycka sig i skrift saknar ombudatten som
eller offentlig försvarare och inte kan få juridiskt biträde i enlighet
med det sagda skulle möjlighet muntligen utveckla skälenattnyss en
för prövningstillstånd vid sammanträde, vid vilket också harett rätten
möjlighet ställa kompletterande frågor, minskaatt riskenavsevärt att

sådan klagande missgynnas krav prövningstillstånd. Ut-etten av
redningen föreslår det införs möjlighet för hovrätten hållaatt atten
sammanträde det finns särskilda skäl till hörs muntligenatt partom en
innan frågan prövningstillstånd En sådanavgörs. möjlighet fårom
också betydelse då enligt Europakonventionen har till för-part rätt

Ävenhandling i hovrätten. i vissa andra situationer torde möjligheten
till muntlighet kunna förbättra förutsättningarna för klarläggaatt om
det föreligger skäl för prövningstillstånd och därmed bidra till att
minska risken för prövningstillstånd nekas i fall skulle ha änd-att som

de tagits till prövning i sak.rats om upp

Förbättrade möjligheter bedöma tingsrättensatt överväganden i
sakfrågan

Det ibland förenatär med svårigheter på grundval domen ochatt av
de inlagor ingivits till hovrätten bedöma tingsrättens bevisvärde-som
ring. Om domskälen inte mycket utförligt redovisar omständigheter

talar till den dömdesförpliktades fördel, kan skälen för avgöran-som
det komma framstå betydligt övertygande de i självaatt änsom mera
verket Om domen inteär. innehåller utförliga referat vad vittnenav
och andra hörda uppgivit och tingsrätten lagt förhörsutsagorna till
grund för avgörandet bör hovrätten flertaleti fall komplettera besluts-
underlaget med ytterligare uppgifter dessa I syfte bl.a.utsagor. attom
underlätta denna komplettering föreslås den tilltalades skallatt utsaga
protokolleras och därmed kan på band. I normalfallet torde dettas upp

tillräckligt föredraganden del förhörsutskrifterattvara tarensam av
eller bandupptagningar och redovisar sammanfattning, referat,etten
vid föredragningen.
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tillståndsavdelningsärskildEn

generellt kravmedmeddetuteslutetinteDet systemettär att
tillståndsprövningenmisstankaruppståkanprövningstillstånd attom

där-Tillståndsprövningen börarbetsmängden.regleraanvänds för att
avgörandet,slutligadelta i detskulleandra demför utföras än somav

rationell handlägg-uppnåprövning. Förtillmålet att entas uppom
särskildsåpraktiskt lösaskan dettatillståndsprövningen attning enav

särskildminsta hovrätterna,i deeller,dispensavdelning gruppen
medsambandprövningstillstånd i attfrågorledamöter prövar om

påtillståndsprövningenOrganiserastill hovrätten.inmålet kommer
behandlingkonsekventochenhetligocksådetta sätt avengynnas

hovrätt.tillståndsfrågorna inom resp.

prövningstillståndPartiellt

med-skall kunnaprövningstillståndpartielltföreslårUtredningen att
innebärdom. Dettingsrättenssärskiljbar delbeträffandedelas aven

kumuleradeflerameddelasprövningstillstånd kanbl.a. ett avatt
full-skyldighetenbådefullgörelse, därmål attitvistemål och ett om
kanprövningstillståndettvistiga,storlekfullgörelsens ärochgöra

ikanVidarefrågan.förrainte dentill denbegränsas mensenare
några brottellertill något samtprövningstillståndet begränsasbrottmål

skadeståndsfrågan.tillellerpåföljdenenbarttillpåföljden eller

Domförhet m.m.

skallledamöter. Dettillståndsprövningen beståvidskallRätten treav
sådantförprövningstillståndfördessa atträcka med voteraratt en av

leda-bestårtillståndsprövningenvid tremeddelas. Attskall rätten av
målfärdigbereddaförförutsättningdessutom att somfirmöter en

föredragning.vidi sakprövningstillstånd kan avgörasbeviljas samma
avstårimligtgradi högstaframstår det attEnligt utredningen som

brottslighetallvarligbrottmåli rörsak,prövning ifrån även somen
hovrättsleda-inte någonvärden,tvistemål treoch rör stora avomsom

materialavgörande, dettingsrättensgrundvalpå sommöter av—
denbevisning,muntligreferatförgrund detta,ligger till argu-av
tillstånds-ibiträde förtjuridisktelleradvokatmentation annatensom

sammanträde däreventuelltvidframkommitvadfrågan ettsamt som
någotfinnakanprövningstillståndförförutsättningarna penetrerats -

betvivlas.avgörande kantingsrättensriktigheteninnebär att avsom
intedetsådantundantagsvisför prövningen attunderlagetSkulle vara
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går bedöma tingsrättsavgörandets riktighet, dettaatt enligtär även
förslaget skäl för prövningstillstånd.ett

Generellt påkrav prövningstillstånd i HD

Utredningen föreslår i huvudsak dispensregler före-att samma som
slagits för hovrätterna införs i ledet mellan hovrätt ochäven HD be-
träffande de domar och beslut för närvarande undantagna frånärsom
kravet på prövningstillstånd.

Ytterligare åtgärder för ändamålsenligtett
hovrättsförfarande

Omfattningen hovrättens prövning utgångspunktmed frånav
överklagandets utformning

Under förutsättning generellt krav på prövningstillstånd medatt ettav
möjlighet begränsa prövningstillståndet till särskiljbar del domatt av
införs föreslås nuvarande regler begränsningar i hovrättspröv-att om
ningen enligt kap.51 23 § heltRB avskaffas. Om ordning meda en
generellt krav pâ prövningstillstånd inte skulle genomföras föreslår
utredningen

kap.51 23 § RB justeras så det tydligare framgåratt i vilkenatta-
utsträckning den obligatorisk,är

brottsrubriceringen omfattas presumtionen i kap.att 51 23 §av a-
första stycket RB så skuldfrågan i sin helhet omfattasatt av presum-
tionen,

domstolen åläggs skyldighet denatt gärning denprövaatten om-
tilltalade dömts för brott,utgör

regel införs vilken framgår vilka försvårande för-att ochen av-
mildrande omständigheter omfattas den nämnda presumtionensom av
och

regel införs enligt vilken hovrätten blir bundenatt vad tings-en av-
funniträtten beträffande det i gärningsbeskrivningenutrett som upp-

givits gärningen i den utsträckning i överklagandet inte inväntpartom
detta.mot

För prövningen tvistemål i utsträckningatt större i dag skallänav
begränsas till det vill ha föreslåsprövat regel hov-parterna atten om
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skriftligfall börförberedelsen i vissai slutet görarätten sam-enav
ståndpunktermanfattning parternas m.m.av

Förnyad bevisupptagning, m.m.

föreslårandra stycket RBi kap. 13 §Såvitt gäller bestämmelsen 35
septemberföre denvad gällde 1utredningen återgång till somen

Ändringen förnyad bevisupptag-begäraninnebär1989. att parts omen
prövning fråningåendenågoni allmänhet skall godtasning utan mer

tilltrosparagrafernautredningenVidare föreslårhovrättens sida. att
sedansketttekniska utvecklingtill denmjukas med hänsyn somupp
före-tillämpligatilltrosparagrafemakraft. de fall därRB trädde i I är

bevisetfår skebevisupptagning baraförnyadslås ändringatt utan om
tillförlitlig värderingpå sådantläggs fram i hovrätten sätt attett aven

beviset harsynnerliga skäleller det finnsdet ändå kan ettgöras attom
dess-brottmål fårkommit fram till. Itingsrättenvärde detänannat

tilltalades förmån.till denändring skeutom
dom-föreslår utredningenbevisupptagningVad i övrigt gäller att

ochsamtyckerskall hörasförutsättning denstolarna, under attav som
bevisningmuntligmöjlighetlämpligt,det i övrigt är att taatt ges upp
justeringföreslås vissrättegången iBeträffande HDpå videoband. en

tilltrosregeln.gällandeden därav

Skriftligt förfarande

målskriftlighet iochmellan muntlighetgäller avvägningenNär det
tillmöjlighetenföreslår utredningenbeviljatsprövningstillstånddär att

möjlighetgenerellhovrättenskriftlighet utökas attatt ges engenom
huvudförhandlingbrottmåltvistemål och parternaavgöra utan om

väcktsfrågaeller, sedanskallbegär målet det sättetavgörasatt om
måletinvändernågon demhandlingarna, inteavgörande mot attav

konventionsåtagandenSverigesanledningpå Meddet sättet.avgörs av
punkten RBfjärdeförsta stycketi kap. 13 §föreslås regeln 50att

tvistemålviljamöjligt avgöraenligt vilken det är partensatt mot ena
uppenbartöverklagandet gällervärdet detpå handlingarna, somom av

basbelopp, upphävs.inte uppgår till ett
saknasprövningstillståndpågenerellt kravInförs medsystemett

ogrundat.överklagandet uppenbartfallbehov särregler för de ärav
därför upphävas.kanDessa regler
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Domförhet

frågaI hovrättens domförhet i måldär prövningstillstånd beviljatsom
föreslår utredningen tvistemål och O-mål alltid skall fåatt avgöras av

lagfarna domare.tre

Ombudstvång

Utredningen föreslår klagande i tvistemål där förlikningatt etten om
saken tillåten skall kunnaär föreläggas anlita ombud, dettaatt ärom
nödvändigt med hänsyn till hur tidigare under målets handlägg-parten
ning utfört sin talan. Om det behövs får hovrätten föreskriva att om-
budet skall advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Följsvara
inte föreläggandet föreslås avvisning överklagandet får ske.att av
Reglerna bör inte gälla FT-mål.

Övriga förbättringar förfarandetav

Utredningen föreslår vidare del detaljbetonade förbättringaren mera
förfarandet. Genom generell regel det klart påföljd vidgörsav atten

undantag skall kunna tillämpasutevaro iutan de fall däräven ett
sammanträde ställs in i förväg på grund anmält förhin-att partav en
der. Kommer det inte in någon utredning det sannoliktgör attsom

hade laga förfall får hovrätten besluta påföljd.parten Utredningenom
föreslår vidare överklagande i tvistemål skall förfallaatt ett när en
klagande kallats personligen till huvudförhandlingen endast in-som
ställer sig ombud. Dessutom föreslås överklagande skallatt ettgenom
förklaras förfallet klagandeäven när uteblir från eller, hantrots atten
kallats personligen, endast inställer sig ombud vid ettgenom samman-
träde för muntlig förberedelse i hovrätten. Utredningen föreslår också

reglerna delgivning överklaganden ochatt resningsansökningarom av
i brottmål ändras så formell delgivning inte behöver ske med åkla-att
garen.

Åtgärder för begränsa flödet mål till hovrätternaatt av

Överklagandeförbud

Utredningen det beträffande de allra bagatellartadeattanser mest
tvistemålen inte rimligtär rättsordningen tillhandahåller prövning iatt

instans.än Utredningen föreslår därför det införs förbudmer en att ett
överklaga avgöranden i dispositiva tvistemålmot att där tvisteföre-

målets värde uppenbart inte överstiger tiondel basbeloppeten av
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sannoliktgjortmål däriAvgörandenår 1995. att ett3 570 kr part
prejudikatsynpunkt omfattasfrånbetydelsekan fåavgörandeframtida

överklagandeförbudet.dock inte av
ingås föredomöverklagaavtal inteföreslåsVidare attatt somen

FT-mål.igiltigaskalltvist ävenuppkomsten varaav en

Komplettering

kompletteraefterhandimöjligheterdomstolarnasBeträffande ettatt
kompletteringvilkentid inomden iutredningenföreslåravgörande att

lagaavgörandetfrån detmånadertillutsträckskan ske att vannsex
kraft.

prejudikatfråga till HDHänskjutande av

domöverklaga tingsrättensavtal intedetföreslårUtredningen attatt
preju-hänskjutaskall kunnatingsrättförförutsättningär att enensom

prövningstillståndmed villkoretfår förenastilldikatfråga HD att
meddelas.

Överklagandeavgift

föröverklagandeavgifter införsföreslår vidareUtredningen samt-att
Ö-mål ärendenhandlagtsi tingsrättenoch deliga tvistemål somsom

avgiftsförordningenden tillansökningsavgift utgår enligtvilkaoch för
Överklagandeavgift utgå vidförslagetskall enligtavgiftslistan.fogade

skyldighetenfrånUndantagenoch HD.till hovrätt attöverklagande
avgiftsskyl-regleringenÖverklagandeavgift och den nämnarebetala av

vidansökningsavgiftgäller fördesammadigheten skall somvara
omfattasochHDtill hovrättenAvgiften betalasdomstol.allmän resp.

Ö-mål ii flertalettvistemål ochrättshjälpen. Iden allmänna somav
föreliggeri vilka detärendenhandlagts motparts-tingsrätten ettsom

rättegångskost-ersättningsgillöverklagandeavgiftenförhållande är som
Ö-mål framgångleder varjeförslagetomfattasnad. övrigaI avsom

återbetalas.överklagandeavgiftentillmed överklagandet att

förlikningslikvidNedsättning av

förlik-nedsättninginstitut,föreslår utredningenVidare nyttatt ett av
förytterligare incitamentskapainförs förningslikvid, attparternaatt

avvisas.förlikningsbudseriösaförhindraföringå förlikning och attatt
detta innebärsvaranden,konstrueradesåReglerna ettattär utanatt

förlänsstyrelsenhosmedgivande, kan deponera attsumma pengaren
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tillmötesgå kärandens anspråk. Om käranden beloppet åter-accepterar
kallar denne målet och tillerkänns ersättning för sina rättegångs-
kostnader. fallI käranden inte det deponerade beloppetaccepterar
fortsätter rättegången. Om käranden vinner det deponeradeänmer
beloppet, får han ersättning för sina kostnader. Om käranden däremot
tilldöms lägre belopp det deponeradeänett eller beloppsamma som
detta, får han ersättning fram till tidpunkten för deponeringen men
måste svarandenersätta dennes rättegångskostnader uppkommitsom
efter denna tidpunkt. På yrkande skall besluta irätten huvud-partav
saken innan den informeras det nedsatta beloppets storlek ochom
fattar beslut i rättegångskostnadsfrågan.

Ekonomiska konsekvenser och ikraftträdande

Sammantaget uppskattar utredningen de reformförslag läggsatt som
fram frigör motsvarande 100 mkr år inom domstolsväsen-resurser per
det.

Av 1994952100 framgår utgifterna inom rättsväsendetattprop.
under perioden 1995-1998 skall minskas med 600 mkr. Ett ökat an-
vändande prövningstillstånd i hovrätterna nämns exempelav ettsom

hur dessa utgifter skall kunna minskas. Utredningens syfte med att
införa generellt krav prövningstillståndett emellertidär inomatt

för oförändrade skapa förutsättningar för hovrätternaramen resurser
ägna tid till de och kompliceradeatt målenstora till förmer gagn

kvaliteten i dömandet, förkorta handläggningstidernaatt och att
minska målbalanserna. förutsättningEn för detta och för uppnå deatt
övriga omtalade fördelarna med sådan reform deär atten resurser

frigörs i hovrätten inte förs från dessa. Desom frigörsresurser som
inom hovrätterna, 60 mkr, bör därför tills vidare bibehållas inomca
dessa. Detta innebär utredningens reformförslag leder tillatt netto-en
besparing på drygt 40 mkr. För det föreslagna medatt systemet gene-
rellt krav på prövningstillstånd skall bli riktigt effektivt rekommende-

utredningen tingsrätterna förstärks medattrar dettamerparten av
belopp.

Samtliga refonnförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 1997.
Med hänsyn till kravet på förutsebarhet för bör de regler-parterna nya

inte gälla för sådana mål och ärenden inletts ina tingsrätt föresom
ikraftträdandet.
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Författningsförslag

Förslag till lag ändring i rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs frågai rättegångsbalkenom
dels 9 kap. 9 kap.50 kap.11 51 och11 23 §§, 52 kap.att a

10 54 kap. 12 § 56 kap. 10 skall§ upphöra gälla,samt att
dels nuvarande kap.54 17 § skall betecknas kap.54 8 §att a
dels 2 kap. 4 3 kap. 6 kap.5 9 6 kap. 6 och 9 §§, 16att

kap. 3 17 kap. 18 kap.15 8 och 14 §§, 29 kap. 3 30a
kap. 13 kap.35 13 49 kap. 8 och 12-15 §§, 50 kap.
10, och13 21-23 §§, kap.51 10, 13, 17 och 23 §§, 52 kap.

6 och 7 §§, 54 kap. 10 och 13-15 §§, kap.55 6-8, 14
och 15 §§, 56 kap. 7 och 13 §§, 58 kap. 6 § 59 kap. 3 §samt
skall ha följande lydelse,

dels det i balken skall införas bestämmelser 12 kap. 25att nya
18 kap. 3 b 32 kap. 7 49 kap. och11a 14 §§, 50 kap. 7 ocha a
12 §§, 51 kap. 52 kap.7 6 kap.54 10 § 56 kap.samta a a a
6 § följande lydelser.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
4 §

Hovrätten domför medär Hovrätten domför medärtre tre
lagfarna domare. målI lagfarna domare. Fler femöver- änsom
klagats från tingsrätt skall lagfarnadock domare får inte delta i
minst fyra lagfarna domare delta hovrätten.

hovrättennär målet,avgör om
tingsrätten bestått lagfarnatreav
domare. Flera fem lagfarnaän
domare fär inte delta i hovrätten.

I brottmål gäller, i stället för bestämmelserna i första stycket, att
hovrätten domför med lagfarna domareär och två nänmdemän.tre
Flera fyra lagfarna domare ochän närrmdemän fär inte delta.tre
Förekommer anledning döma till svårare straff böter ochän äratt
det i målet inte fråga företagsbot, hovrätten dock domförär ävenom
med den sammansättning i första stycket. gällerDetsammasom anges
vid handläggning sker vid huvudförhandling.som
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prövningstillstånd skall hovrättenfrågorVid behandling omav
bestå lagfarna domare.treav

efter återkallelse hovrättenmålavskrivning ärVid beslut avom
lagfaren domare.domför med en

Åtgärder utförasmål fårberedandetendast ett av enavsom avser
sådant slag deinteeller, dei hovrätten ärlagfaren domare attom av

hovrättentjänsteman ilagfarna domare,bör förbehållas annanav en
bestämmelsererfarenhet. Närmareochtillräcklig kunskapharsom

meddelas regeringen.dettaom av
för andra tjänstemän§ gäller äni kap. 13Bestämmelserna 4 även

femte stycket.åtgärder enligtde utfördomare när

3 kap.
6 §

fem ledamöter.domför meddomstolenavdelning Högsta ärEn av
får sitta iledamöter inteFler sju rätten.än

domföravdelningenbeskaffenhet,enkel ärOm prövningen är av
vid prövningmed ledamötertre av

kap. 7mål enligt 14föreningfrågor aavom
kap.i 54avvisningsbesluthovrättsöverklagande2. som avsesav

17
domstolen,överklagande hos Högstaavvisningfrågor ettom av

8 §i 55 kap.reseförbudhäktning ochfrågor4. som avsesom
tredje meningen,andra stycket

tid elleråterställande försuttenresning elleransökningar avom
domvilla.klagan över

resning frånansökanlämnatdomstolen tidigareHar Högsta en om
och anförbifallavgörandesökande beträffande utansammasamma

ansök-för prövningenbetydelsesökanden inget ärnytt avsom av
ansökningenmed ledamot,domförningen, avdelningenär omen

avslås eller avvisas.
frågaVid avgörandeFrågor prövningstillstånd en omavom

prövningstillstånd fallifår Flerledamot.avgöras avsessomav en
§färsta14kap. 10 § ochledamöter inte delta. i 54fårän tre a

avdel-stycket andra meningenFrågor prövningstillstånd ärom som
leda-domför medhar förklarats enligt ningenvilande 54 tre

Övriga frågorkap. pröv-11 § stycketandra möter.avgörs om
fârningstillstånddock avgörasde ledamöter prövar av enav som

ledamöterledamot. Flermålet. än tre
Frågorfår inte delta. pröv-om

förklaratsningstillstånd harsom
andrakap. §vilande enligt 54 11

de leda-stycket dockavgörs av
målet.prövarmöter som
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Vid beslut avskrivning mål efter återkallelse och vid pröv-om av
ning frågor i 55 kap. 8 § andra stycket första och andraav som avses
meningarna avdelningen domförär med ledamot.en

Skap.
9§

Det ankommer Det ankommerrättens på rättens
ordförande upprätthålla ord- ordförande upprätthålla ord-att att
ningen vid sammanträden ningenrättens vid sammanträdenrättens
och meddela de föreskrifter och meddela de föreskrifteratt att

behövs. Han får utvisa den behövs. fårHan utvisa densom som
förhandlingen ellerstör förhandlingen eller påstörsom som
uppträder otillbörligt.sätt uppträder otillbörligt.annat sättannat

Han får också begränsa antalet Han får också begränsa antalet
åhörare i rättssalen för und- åhörare i rättssalen för und-att att
vika trängsel. Rätten får förbjuda vika trängsel. Rätten får förbjuda

förhör på fone- förhöratt fone-tar att tarannan upp annan upp
tisk kandetväg, tisk det kanväg,antas att antas attom om
upptagningen så besvärar den upptagningen så besvärar den

hörs det blir till för hörs det blir till förattsom attmen som men
utredningen. Fotografi får inte utredningen. Fotografering eller

i rättssalen. bildupptagning fârtas inte skeannan
i rättssalen falli änannat som

i 6 kap. 9 första§ stycket.avses
Om någon har utvisats tränger sig in i rättssalen ellersom om

någon i övrigt inte lyder tillsägelse har meddelats för atten som upp-
rätthålla ordningen får förordnarätten han omedelbart skall iatt tas
häkte och kvarhållas sådär länge sammanträdet dock inte läng-varar,

dagar.än trere
Om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar finns särskilda

föreskrifter.

6kap.
6§

I protokollet skall berättelser I protokollet skall berättelser
lämnas under förhör i bevis- lämnas under förhör i bevis-som som

syfte antecknas i den omfattning syfte antecknas i den omfattning
berättelserna kan berättelserna kanantas antasvara av vara av
betydelse i målet. Detsamma betydelse i målet. Detsamma
gäller vad iakttar vidrätten gäller vad iakttar vidrättensyn syn
på stället. stället.

Första stycket gäller inte be-
rättelser tilltalade i brottmål.av
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huvudförhandling i hov-Vidi hov-huvudförhandlingVid
iakt-ellerberättelserbehövereller iakt-berättelser rättbehöverrätt

första stycketenligttagelserstycketförstaenligttagelser
anteck-endastantecknasanteck-endastantecknas omom

betydelsebliningen kanbetydelseblikanningen antas avantas av
till Högstaöverklagandeviddomstolen.högstafullföljd tillvid

huvudförhandlingViddomstolen.i högstahuvudförhandlingVid
behöverdomstoleni Högstasådanabehöverdomstolen an-

inteanteckningarsådana göras.inteteckningar göras.

9§
lämnasberättelserDelämnasberättelserDe somsom

får ibevissyfteiförhöri underbevissyfte fåriunder förhör
iantecknasstället föriantecknasför attstället pro-att pro-

tokolletstenografi stenogra-tokollet tas upp genomtas genomupp
deneller,fonetiskpå vägfonetisk Detsammaeller väg. om

det, påsamtycker tillhörssammanfattningsådangäller av som
gällervideogram. Detsammadetomfattarberättelse somsom

berättel-sammanfattningi sådanbetydelsekan avantas vara av
kanomfattar detmålet. somse som

målet.betydelse iantas vara av
tillämpligagäller ikapiteli dettastycketandrai 8 §Bestämmelsen

stenografi, och sådantagitsberättelse,delar samman-genomuppsom
Stenograffonetiskupptagits väg.berättelse, utsesfattning somav

eller tilltill sakenstenograf, vilkenanlitasmå denrätten. somav
tillförlitlighethansförhållande,står i sådantnågondera attparten

tolkstadgat§Vad i kap. 7förringad. 5 ärkandärigenom omanses
stenograf,beträffandetillämpningmotsvarande utsettsäger avsom

tids-för arbete,ersättningskäligtillstenograf harSådan rätträtten.
all-betalasErsättningenkrävt.uppdragetoch utläggspillan avsom

medel.männa
upptagitsvadvanlig skriftiåtergivandeBestämmelser somavom

regeringen.meddelasparagrafenligt denna av

12 kap.
§25

där sakenhovrätten ärmål iI
däromförlikning ärsådan att
föreläggahovrättentillåten får

förombudställaklaganden att
nödvändigt meddetsig, ärom

tidigareklagandentill hurhänsyn
utförtmålets handläggningunder
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sin talan. Om det behövs får
hovrätten förelägga denne att

ombud anlita advokat ellersom
biträdande jurist på advokatbyrå.
Följer klaganden inte sådantett
föreläggande får överklagandet
avvisas.

Första stycket gäller inte måli
i 1 kap. 3 d § förstasom avses

stycket.

16 kap.
3 §

Vid omröstning skall den Vid omröstning skall den
mening gälla, omfattats mening gälla, omfattassom av som av

hälftenän leda-rättens hälftenän leda-rättensmer av mer av
Om någonmöter. mening har Om någonmöter. mening har

erhållit hälften och erhållitrösterna hälften ochrösternaav av
ordförandens bland dem,röst ordförandensär bland dem,röst är
skall dock den meningen gälla. skall dock den meningen gälla.

Vid avgörande frågaav en om
prövningstillstånd enligt 49 kap.
13 54 kap. 10a § eller 14§

första stycket andra meningen
skall, ledamöterna villom en av
bevilja prövningstillstånd, hans
mening gälla domstolens be-som
slut.

17 kap.
15 §

Om finnerrätten dom eller beslut innehåller någonatt etten upp-
enbar oriktighet till följd eller någonrättens skrivfel, räkne-av annans
fel eller liknande förbiseende, får beslutarätten rättelse.om

Har förbiseenderätten Har förbiseenderättenav av
underlâtit fatta beslut underlåtit fattaatt beslutett att ettsom som
skulle ha meddelats i samband skulle ha meddelats i samband
med dom eller slutligt be- med dom eller slutligtett be-en etten
slut, får kompletterarätten sitt slut, får kompletterarätten sitt
avgörande inom tvâ veckor från avgörande inom månadersex
det avgörandet meddelades. frånatt det avgörandet lagaatt vann

kraft. En komplettering änsenare
två veckor qter det avgöran-att
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ske endastfår dockmeddelatsdet
det ochbegär motpartenpartom

komplette-siginte motsätter en
ring.

hafattas, skallkompletteringellerrättelse parternabeslutInnan om
Beslutetobehövligt.uppenbartdet intesig, ärfått tillfälle att yttra om

avgörandedetexemplarvarjeantecknasmöjligtskall somavom
rättats.

18 kap.
b §3

kärandevinnandeHar av-en
förlikningserbjudandevisat ett

1996.-enligt lagenavgivitssom
förlik-nedsättning000 avom

han inteoch vinnerningslikvid
detvadän motsvararsommer

skall hanbeloppet,nedsatta er-
dennessvaranden rätte-sätta

dag förlik-gängskostnadfrån den
Denningserbjudandet avgavs.

skallsvaranden ersättatappande
käranden hansvinnandeden

och medrättegångskostnad till
förlikningserbjudandetdagden

avgavs.
fallkäranden iVinner som av-

vadstycketförsta äni merses
be-nedsattadetmotsvararsom

svarandenskall ersättaloppet
rättegängskostnad.hanskäranden

§4
Äro skallvinnayrkanden och ömsom,mål flerai parternasamma

tilläggasersättningjämkadkostnad ellerbära sinvardera en-parten
kunnamåletolika delar sär-förkostnadernasåvittdera eller ock, av

Är vaddärefter bestämmas.ersättningsskyldigheten partenskiljas,
full ersättningerhålladockmå hanbetydelse,ringaallenasttappat av

för kostnad.sin
yrkandetillämpning,motsvarandeskallVad partsägasagts omnu

del.bifalles allenast till en
styckenaandraochFörsta

förlikningserbju-gäller inte om
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dande avgivits enligt lagen
1996:000 nedsättningom av

förlikningslikvid.

5 §
Avvisas talan, tappande.parts partenanses som
Avskrives mål grund återkallat sin talan elleratt part ute-av

blivit, skall han hansersätta rättegångskostnad,motparten sär-om
skilda omständigheter föranleda, ersättningsskyldigheten bestämmesatt
annorledes.

Har kärande godtagit etten
förlikningserbjudande som av-
givits enligt lagen 1996:000 om
nedsättning förlikningslikvidav
skall svaranden kärandenersätta
hans rättegångskostnad.

Förlikas skall Förlikasparterna, i fallparternavar- annat
dera bära sin kostnad,parten än i tredje stycket skallom som avses

avtalats. varderaannat bära sin kostnad,parten
avtalats.annatom

8 §a
målI där 1 kap. d3 § första stycket tillämpas gäller följande i

stället för bestämmelserna i 8
Ersättning för rättegångskostnad får inte kostnad föränannatavse

rådgivning enligt rättshjälpslagen 1972:429 vid tillfälle förett
varje instans,

2. ansökningsavgift, ansökningsavgift och över-
klagandeavgift,

och uppehälle för eller ställföreträdare i samband medpartresa
sammanträde eller, personlig inställelse föreskrivits, ochom resa
uppehälle för ombud,

4. vittnesbevisning,
översättning handling.av

Ersättning utgår endast i den mån kostnaden varit skäligen påkallad
för tillvaratagande rätt.partensav

Ersättning i andra stycket 3 utgår enligt bestämmelsersom anges
regeringen meddelar.som

Med kostnad i andra stycketsägs jämställs1 kostnad försom annan
rådgivning lämnas advokat eller biträdande jurist advokat-som av
byrå, i den mån den överstiger högsta avgift för rådgivning enligt
rättshjälpslagen.

Har målet till början handlagts i ordning gälleränen arman som
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kostnadförersättningparagraf, utgåri dennaför mål somavsessom
gällerkostnadsreglerdeenligthandläggningentidigareden somavser

för denna.
handräckningeller över-betalningsföreläggandemålHar ett om

tredskodomdäreftermålet avgörsfår,tingsrätttilllämnats genomom
rättegångs-kostnad förskäligersättningsvaranden, även enmot avse

Sådaninförsammanträde rätten.vid ytter-inställelseförskrift eller ett
bedöm-föranlederskälsärskildainteutgår,ersättningligare annanom

meddelar.regeringenbestämmelserenligtning, som

14§
ersättningvill haEnersättningvill ha part,En sompart, som

skall fram-rättegångskostnad,förskall fram-rättegångskostnad,för
hand-yrkande innanställa sitthand-innanyrkandeställa sitt
skallHanavslutas.läggningenskallavslutas. Hanläggningen

kostnadernavaridärvidkostnadenvaridärvid uppgeuppge
förlikningserbju-består. Omfram-harinteOm han ettbestår.

enligt lagenavgivitsdandedenyrkande inomställt sitt an-
nedsättning1996:000därefterfår han intetiden,givna avom

får dockforlikningslikvid rättenharkostnadföra talan somom
hanmedgeyrkandepåEn attvid partuppkommit rätt. avsamma

yrkandeframställer sitt ersätt-han intedock,får även ompart om
försträttegångskostnadföryrkande, ningnågotframställthar

meddelats. Handomefter det§i 8erhålla attränta avsessom
yrkandetframställadockmåsteförersättningstycketandra samt

efterdagen rättensellerdomexemplar rättens senast av-ett av
gorande.beslut.slutliga

framställt sittharinteOm part
stycketförstayrkande den iinom

där-intefår hantiden,angivna
kostnadföra talanefter somom

viduppkommit rätt.har samma
han intefårEn ävenpart om

erhållayrkande,någotframställt
andra8 §iränta avsessom

förersättningstycket ettsamt
ellerdomexemplar rättensav

beslut.slutliga
självmantskall prövaRättenskall självmant prövaRätten

be-tillämpningenfrågorbe-tillämpningenfrågor avomavom
och121-10stämmelserna ioch12 samti 1-10stämmelserna samt

prövninginte sådan är§§,13prövninginte sådan är13 §§, omom
särskildapå grundobehövligsärskildagrundobehövlig avav
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omständigheter. Beslut sådani omständigheter. sådanBeslut i
kostnadsfråga dettai kostnadsfråga i dettasom avses som avses
kapitel meddelas kapitel meddelasnär rätten avgör när rätten avgör
målet. Ingår i ersättning för målet eller fallrätte- i isom avses
gångskostnad arvode till ombud första stycket tredje meningen
eller biträde, skall arvodets be- vecka efter det domsenast atten
lopp meddelats. Ingår i förersättninganges.

rättegångskostnad arvode till om-
bud eller biträde, skall arvodets
belopp anges.

29 kap.
3 §

Vid omröstning skall den mening gälla omfattas änsom av mer
hälften ledamöterna. Om någon mening har fått hälften rösternaav av
och denna den lindrigaste eller minst ingripande för den tilltalade,är
skall den meningen gälla. Kan ingen mening lindrigare elleranses som
mindre ingripande, gäller den mening fått hälften rösterna,som av
bland dem ordförandens.

Om det framförs flera meningar två någon dem skallän utan att av
gälla, skall de för den tilltalade läggasröster är ogynnsammastsom

med de därnäst minst förmånliga för honom.röster ärsamman som
Om det behövs, skall sammanläggningen fortsätta till dess någon
mening skall gälla. inte någonKan mening anses som ogynnsammare
för den tilltalade, skall den mening gälla har fått flest Harröster.som
flera meningar fått lika många gäller den biträtts denröster, som av
främste bland dem för någon dessaröstat meningar.som av

Ingen mening skall lindrigare eller mindre ingripande ånanses
någon mening vid omröstning enligt 2 § tredje stycket.annan

Vid avgörande frågaav en om
prövningstillstånd enligt 49 kap.
13 kap.54 10a § eller 14 §

första stycket andra meningen
skall, ledamöterna villom en av
bevilja prövningstillstånd, hans
mening gälla domstolenssom
beslut.

30 kap.
13 §

Om finner dom eller besluträtten innehåller någonatt etten uppen-
bar oriktighet till följd eller någon skrivfel, räknefelrättensav annans
eller liknande förbiseende, får besluta rättelse.rätten om
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förbiseendeHarförbiseende rättenHar rätten avav
beslutunderlåtit fattabeslutunderlåtit fatta ettattett somatt som

sambandiha meddelatsskullesambandimeddelatsskulle ha
slutligt be-dom ellermedslutligt be-dom ellermed ettett enen

sittkompletterafårslut,sitt rättenkompletterafårslut, rätten
månaderavgörande inomfrånveckortvåavgörande inom sex

lagaavgörandetdetfrånmeddelades.avgörandetdet att vannatt
kompletteringkraft. En änsenare

veckor efter dettvå avgöran-att
endastdock skemeddelats fårdet

ochbegär det motpartenpartom
komplette-siginte motsätter en

ring.
ellersittuppgifteroriktigadömde lämnatdenHar per-namnom

påfårrättegången,under rättenavslöjatsdettaattutansonnummer
avgörande.sitträttelsebeslutabegäranåklagarens avom

haskallfattas,kompletteringellerrättelsebeslut parternaInnan om
Beslutetobehövligt.uppenbartdet intesig,fått tillfälle äratt yttra om

avgörandeexemplar detvarjeantecknasskall möjligt somavom
rättats

32 kap.
§7

sammanträde ställs in iOm ett
någondärförförväg att som

anmältsammanträdettillkallats
ändå be-förhinder, kan rätten

påföljdrörandesluta upp-som
instäl-föreläggandetitagits om

efterhandhan inte ilelse, om
med utredninginkommer som

hadesannolikt handetgör att
tredskodomföifall. Förlaga att

meddelas krävsskall att ett yr-
framställs.kande därom

35 kap.
13 §

huvud-upptagitsbevisskall dehuvudförhandlingenVid utomsom
betydelsedettafinnerförhandlingen rättennytt,tas avvaraomupp

beviset.hinderinte föreliggeri målet och det mot att ta upp
målitingsrättenHarmåltingsrätten iHar ett somett som

tagitöverklagats till hovrättentagitfullföljts till hovrätten upp
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muntlig bevisning eller hållit muntlig bevisning eller hållitsyn upp
på stället, behöver beviset på stället, behöver bevisettas tasupp syn
på endast hovrätten på endast hovrättennytt nyttom upp om
finner detta betydelse för finner detta betydelse förvara av vara av
utredningen. I högsta domstolen utredningen eller någon partom
får de bevis tagits yrkar det och hovrätten intesom upp av
lägre på endast finner det skulle sakna be-rätt tas nytt attupp

det föreligger synnerliga skäl. tydelse. domstolen fårI Högstaom
de bevis tagits lägresom upp av

på endast deträtt tas nyttupp om
föreligger synnerliga skäl.

Om bevis påinte påOm bevis inteett tas ett tasupp upp
skall förebringasdet skall det läggas framnytt, nytt,genom genom

protokoll eller på lämpligt protokoll eller lämpligtannat annat
sätt. sätt.

49 kap.
2 §

Har skriftligen avtalat skriftligen avtalatHarparterna parterna
inte överklaga dom inte överklaga domatt atten som en som

meddelas med anledning meddelas med anledningav en av en
uppkommen tvist eller fram- uppkommen tvist eller fram-en en
tida härledas tilltvist kan tida tvist kan härledas tillett ettsom som
visst rättsförhållande,angivet visst angivet rättsförhållande,
gäller förlikningavtalet, gäller avtalet, förlikningom om omom
saken tillåten. avtalEtt saken tillåten.är ärsom
ingåtts före uppkomsttvistens
gäller dock mål iinte i som avses

kap. första1 3 d § stycket.
utfästelse inteEn överklaga har gjorts efter domen gäller,att som

förlikning saken tillåten.ärom om

8 §
Om tingsrätten förklarat domare jävig eller bifallit begäranen en
rättshjälp misstänkt i brottmål eller målsägandebiträde, fårutsettom

tingsrättens beslut inte överklagas.
beslut hänskjutaEtt att en

fråga till Högsta domstolen enligt
56 kap. 13 § eller avslå be-en

fårdärom inte överklagas.gäran

11 §a
eller beslutEn tingsrätts dom i
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förlikning sakentvistemål där om
får överklagastillåten inteär om

dkap. 3 §det värde i 1sägssom
uppenbart intetredje stycket

basbe-tiondelöverstiger en av
1962:381loppet enligt lagen

försäkring.allmänom
stycket gäller inteFörsta om

överklagandet avser
eller beslut idom ettetten

med stödmål tingsrättensom av
stycketkap. d§ andraI 3av

med tillämpninghandlagts av
allmänna regler,

vilketbeslutett genom
ogillat jävtingsrätten mot en

domare,
utdömandebeslutett avom

förelagt vite,
vilketbeslutett engenom

återvinning avvisatsansökan om
eller

någonbeslut rörett som
eller inter-än part enannan en

venient.
stycket gäller inteFörsta

gångenförstaheller partom en
målet yrkarhan skall föra talan i

skallbestämmelse intedennaatt
sannolikttillämpas och gör att

för ledningdet viktär avav
måleträttstillåmpningen prö-att

talanhögre Harrätt.avvas
betal-ansökanväckts omgenom

skall denningsföreläggande, part
målet överlämnasbegär attsom

sambandtill itingsrätt senast
yrkandedärmed framställa som

sagts.nyss
dom itingsrätten iHar en

enskilt anspråkbrottmål prövat
avseendeoch överklagas domen

får domen,ansvarsfrågan utan
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hinder första stycket, över-av
klagas avseende enskiltäven an-
språk i anledning gärningen.av

12§
I tvistemål där förlikning Prövningstillstånd krävs för attom

saken tillåten krävsär prövnings- hovrätten skall tingsrättenspröva
tillstånd för hovrätten skall dom eller slutliga beslut.att

tingsrättens dompröva eller be-
slut i mål handlagtssom av en
lagfaren domare enligt 1 kap.
3 d första§ stycket och i annat
mål där det värde i 1sägssom
kap. 3 d § tredje stycket uppen-
bart inte basbeloppetöverstiger
enligt lagen 1962:381 all-om

försäkring.män
Prövningstillstånd behövs inte
överklagandetom avser

avgörande måliett som
skall handläggas tingsrätt iav
särskild sammansättning,

beslut någonrörett som
ellerän inter-partannan en en

venient,
beslut vilketett genom

tingsrätten ogillat jäv mot en
domare, eller

beslut vilketett genom en
missnojesanmälan eller ansö-en
kan återvinning eller över-ettom
klagande avvisats.

frågaI meddelade pröv-om
ningstillstånd skall kap.54 11 §
tredje stycket tillämpas.

13 §
I brottmål krävs prövningstill-

stånd för hovrätten skallatt
pröva tingsrätts domen genom
vilken den tilltalade inte dömts
till påföljd böter elleränannan
frikänts från för brott föransvar
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vilket det föreskrivet svå-inte är
må-straff fängelse iänrare sex

nader.
domOm i itingsrätten en

brottmål enskiltäven prövat an-
språk den tilltalade, gäller imot
den delen bestämmelserna 12i
Krävs prövningstillståndinte en-
ligt första stycket, eller meddelas
sådant prövningstillstånd, och av-

överklagandet frågan denser om
tilltalade skall dömas för den
åtalade behövsgärningen, inte
prövningstillstånd för överkla-ett
gande anspråkangående enskilt
med anledning gårningen.av

stycket gällerFörsta inte om
domen överklagas Riksåklaga-av

Justitiekanslern eller någonren,
Riksdagens ombudsmän.av

på prövningstillståndKrav en-
ligt första eller andra stycket om-
fattar beslut fåräven över-som
klagas endast i samband med
överklagande dom.av

I fråga meddelade pröv-om
ningstillstånd skall kap.54 11 §
tredje stycket tillämpas.

14 § 13 §
Prövningstillstånd får med- Prövningstillstånd får med-

delas endast delas endastom om
det vikt för ledning det finns anledningär attav av

rättstillämpningen överklagan- betvivla riktigheten det slutatt av
det högre tingsrätten kommit till,prövas rätt,av som

anledning förekommer till det inte prövningutan en
ändring i det slut tingsrätten målet möjligt bedömaär attav
kommit till eller riktigheten det slut tings-av som

det finns synnerliga kommit till,rättenannars
skäl överklagandet. det för ledningviktpröva äratt av av

rättstillämpningen överklagan-att
det högre ellerprövas rättav

det finns synnerligaannars
skäl överklagandet.prövaatt
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14 §
Prövningstillstånd får begrän-

till gälla viss särskiljbarattsas
del ellerdomen det slutligaav
beslutet.

prövningstillståndEtt som
meddelas sådan begränsningutan

första gälleri stycketsom avses
domen eller det slutliga be-

slutet den utsträckningi parten
har överklagat avgörandet,

överklagade beslut som
domen eller det slutligatagits in i

beslutet och inte angår ettsom
ombud, sakkunnigvittne,ett en
eller någon inteannan som var

eller intervenient i tings-part
rätten,

överklagade beslut fårsom
överklagas endast samband medi

domen eller det slutliga beslu-att
överklagas.tet

14 §a
överklagandet beslutAvser ett

slutligttingsrätten inte ärav som
skall 12-14 tillämpas. Detta

dock hovrättengäller inte om
med anledning talan motav

eller slutligatingsrättens dom
beslut har meddelat prövningstill-
stånd enligt 14 § andrasom
stycket gäller beslutet.även

15§
prövningstillståndi hov- Om dom eller beslutKrävs etten
skall dom enligt II § inte får överklagastingsrättensrätten, a

eller beslut innehålla uppgift skall avgörandet innehållaom upp-
detta och innehållet i 14 gift det.om om

Får dom eller beslutetten
överklagas skall avgörandet inne-
hålla uppgift prövningstill-attom
stånd innehålletkrävs och iom
13
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50 kap.
4 §

Överklagandet skall innehålla uppgifter om
den överklagas,dom som
i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som

yrkas,
grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens

domskäl enligt klagandens mening oriktiga,är
de4. omständigheter åbe- 4. de omständigheter åbe-som som
till stöd för prövnings- till stöd för prövnings-att attropas ropas

tillståndtillstånd meddelas, så- skall meddelas ochskall när
dant tillstånd krävs, och

de bevis åberopas och vad skall styrkas varjemed be-som som
VIS.

Har omständighet eller bevis åberopas i hovrätten inteetten som
lagts fram tidigare, skall klaganden i mål där förlikning saken ärom
tillåten förklara anledningen till det. Skriftliga bevis inte lagtssom
fram tidigare skall in samtidigt med överklagandet. Vill klagandenges

det skall hållas förnyat förhör med vittne, sakkunnig elleratt ett ett en
eller förnyad på stället, skall han det och skälen tillparten syn ange

detta. skallHan också han vill skall infinna sigatt motpartenange om
personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

7§
Uppfyller överklagandet inte Uppfyller överklagandet inte

föreskrifterna i § eller det på4 föreskrifterna i 4 § första stycketär
ofullständigt, skall hov- 1-3 eller ellersätt 5 andra stycketannat

förelägga klaganden ellerrätten det ofull-äratt sättannatav-
hjälpa bristen. ständigt, skall hovrätten förelägga

klaganden avhjälpa bristen.att
Detsamma gäller föreskrivenom
överklagandeavgift inte har be-
talats.

Följer klaganden inte före- Följer klaganden inte före-
läggandet skall överklagandet läggandet skall överklagandetav-
visas, sådet ofullständigt avvisas,är det så ofullstän-ärom om

det inte väsentlig olägen- digt det inte väsentligatt utan att utan
het kan läggas till grund för olägenhet kan läggas till grunden
rättegång i hovrätten. för rättegång i hovrätten elleren

underlåtenheten betal-om avser
ning éverklagandeavgifterz.av
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7a §
Om överklagandet inte avvisas

enligt 7 § andra stycket skall
hovrätten besluta prövnings-om
tillstånd skall meddelas. Om det
behövs skall beslutet föregås av
skriftväxling.

Om det firms särskilda skål att
höra muntligen innanparten
frågan prövningstillståndom av-

får hovrätten beslutagörs att
hålla sammanträde. Till så-ett
dant sammanträde skall parterna
kallas.

Vad sagtssom om samman-
träde på telefon i 42 kap. 10 §
skall gälla vid sammanträdeäven
enligt andra stycket.

8§
Om följer andrainte Efter det prövningstillståndannat attav

stycket skall överklagandet delges meddelats skall skriftväxlingom
med föreläggande inte enligt 7a §ägt över-motparten att rum

skriftligen inom viss tid. klagandet delges medmotpartensvara en
Om det uppenbart föreläggandeöver- skriftligenär att att svara

klagandet fårogrundat, hov- inom viss tid.är en
meddela dom irätten genast

målet.
Har tingsrätten avslagit yrkande kvarstad eller någonett om annan

åtgärd enligt 15 kap. eller beslutupphävt sådan åtgärd, fårett om en
hovrätten omedelbart bevilja åtgärden gälla tills vidare. Har tings-att

beviljat sådan åtgärd eller förklarat domen fårrätten verkställasatten
den inte har laga fåräven kraft, hovrätten omedelbart besluta attom

tingsrättens beslut tills vidare inte får verkställas.

l0 §
Hovrätten skall sända svarsskrivelsen till klaganden.över
Om det behövs, får hovrätten besluta ytterligare skriftväxlingom

förberedelsen.under Hovrätten får också meddela bestämrnel-närmare
skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende partenser om

skall sig. fårEn föreläggas in skrivelseänyttra part att ge mer en en-
dast finnsdet särskilda skäl.om
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förberedelsen fårUnderfårförberedelsenUnder sam-sam-
det behövsmanträde hållas,det behövshållas,manträde omom

handlägg-ändamålsenligförhandlägg-ändamålsenligför enen
kallelsemålet. [fråganingning målet. omavav

sammanträde,till sådant utevaro
infinna sigunderlåtenhetoch att

såvittpersonligen gäller, avser
detta kapi-vad iklaganden, som

huvudförhandling itel sägs om
delar.tillämpliga

VadVad sagtssagts samman-omsomsamman-omsom
telefon kap. 10 §på i 42trädekap. 10 §telefon i 42träde per

sammanträdegälla vidskallsammanträdevid ävenskall gälla även
paragraf.enligt dennaparagraf.dennaenligt

§12 a
Är hand-fördel fördet till

hov-målet, börläggningen av
förberedelseninnanrätten av-

skriftligslutas göra samman-en
ståndpunk-fattning parternasav

hov-de uppfattassåter, avsom
innehållabörDennarätten. upp-
yrkande,gift klagandens mot-om

grunderinställning,partens som
klagandenstill stöd föråberopas

inställ-yrkande och motpartens
ostridigt i måletvadning, ärsom
bevisning,vadsamt, upp-avser

medskall styrkasvadgift somom
förhör åbe-och,varje bevis om
gäller.förhöret Par-vadropats,
tillfälleskall beredas attterna

sammanfattningen.sig överyttra

l3§
måletfårmålet Hovrätten avgörafårHovrätten avgöra

kla-huvudförhandlinghuvudförhandling, utanutan om
harändringsyrkandegandensändrings-klagandensom

medgetts.medgetts,yrkande har
uppenbartdet är attom

ogrundat,överklagandet är
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båda har begärtparterom
målet skall avgörasatt utan

huvudförhandling eller förklarat
de inte har något invändaatt att
det ellermot

värdet det över-om av som
klagandet gäller uppenbart inte
uppgår till det basbelopp enligt
lagen 1962:381 allmänom
försäkring gällde vid tid-som
punkten för tingsrättens dom och

bådainte har begärt hu-parter
vudförhandling.

Vid beräkningen värdet Kan saken utredas tillfreds-av en-
ligt första stycket 4 bortses från ställande får hovrätten iäven
rättegångskostnader och sådan andra fall måletavgöra utan

tid efter det huvudförhandling,ränta attsom avser
talan väckts. har begärtparterna attom

målet skall huvud-avgöras utan
förhandling eller

parternasingenom av
sedan fråga väckts avgörandeom

huvudförhandling, haftutan
någon invändning häremot.

Ett mål får alltid huvudförhandling, detavgöras ärutan om uppen-
bart sådan förhandling obehövlig.äratt

För prövning inte själva saken behöver huvudförhand-som avser
ling inte hållas.

2l§
Uteblir klaganden från Uteblir klaganden frånsam- sam-

manträde för huvudförhandling, manträde för huvudförhandling,
förfaller överklagandet. förfaller överklagandet. Detsam-

gäller, klagandema om en som
förelagts infinna sigatt person-
ligen inställer sig endast genom
ombud och hovrätten inte anser
sig ändå kunna målet.avgöra

Uteblir klagandens och har vite förelagts honom, får hov-motpart
förlikning saken interätten, tillåten, i stället förnär före-är attom

lägga vite besluta han skall hämtas till antingen omedel-rättennytt att
bart eller till dag.en senare

Om inställer sig endast förelagtsombud han vidnärparten genom
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tillåten,saken inteförlikningpersonligen ochsigvite infinna äratt om
tillskall hämtasbesluta hanvite ellerföreläggafâr hovrätten attnytt

dag.tillomedelbart ellerantingenrätten senareen
till ochhämtaseller skall rättenförelagtsHar vite partenparten

inställt sigmåletfår dockhämtas, avgöraskan han inte trots att parten
uteblivit.ombud ellerendast genom

22§
förfallitöverklagandetförfallit HaröverklagandetHar

påskall hovrättenenligt 21 §påskall hovrättenenligt 21
klaganden återupptaansökanklaganden återupptaansökan avav

för sinmålet, hanför sinhanmålet, utevaroutevaro omom
infinna sigunderlåtenhethan inte ellerförfallhade laga attsom
förfallpersonligen hade lagaanmäla i tid.kunde som

anmäla i tid.kundehan inte
åtempptagandeAnsökanåtempptagandeAnsökan omom

skriftligen inomskallskriftligen inom göras treskall göras tre
beslutetdag dåfrån denbeslutet veckordag dåfrån denveckor

sedanklagandenmeddelades. Omklagandenmeddelades. Om ute-
ellerutebliråterupptagitsmålethar han inteblir på rätt attnytt,

föreläggandeföljerintefâ målet âterupptaget. attett
personligen, har haninfinna sig
få målet âterupptaget.inte rätt att

23§
huvudförhandlingdet vidHarhuvudförhandling ividHar

vissrörandetingsrättenirörande visstingsrätten omstän- en
medförhöromständighet hållitsellersakkunnigdighet ellervittne
sak-ellervittnesanningsförsäkranunder part, ett enpart en

hållitseller har detpå kunnigellerinförhörts rätten synsyn
avgörandetpå stället ochberor ävenstället hållits och äravgöran-

tilltronberoendetilltilltron i hovrättendet hovrätteniäven avav
får tings-den bevisningen,får tillden bevisningen, tingsrättens

ändrasdom den delenden delen idom ändras iinte rättensutan
påpå vid bevisetbeviset tagits nytttasnytt utan attatt uppupp

barahuvudförhandlinghovrätten. En vidhuvudförhandling i om
läggsbeviset i hovrättenfår docksådan ändring göras,

till-skäl för fram på sådantsynnerligadet finns sätt attett enom
ändåbevisetförlitlig värderingvärdebevisets änär ett annatatt av

ellerkanantagit.tingsrätten göras
skälsynnerligadet finns att

värde detbeviset har änett annat
fram till.kommittingsrätten
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51 kap.
§4

..Overklagandet skall innehålla uppgifter om
den dom överklagas,som
i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som

yrkas
,
grunderna för överklagandet och vilketi avseende tingsrättens

domskäl enligt klagandens mening oriktiga,är
4. de omständigheter åbe- de omständigheter4. åbe-som som

till förstöd prövnings- till stöd för prövnings-att attropas ropas
tillståndtillstånd så- skall meddelas ochskall meddelas, när

dant tillstånd krävs, och
de bevis åberopas och vad skall styrkas med varjesom som

bevis.
Skriftliga bevis inte lagts fram tidigare skall in samtidigtsom ges

med överklagandet. Vill klaganden det skall hållas förnyatatt ett
förhör med eller sakkunnigvittne eller förnyad på stället,ett en syn
skall han det och skälen till detta. skall ocksåHan hanange ange om
vill målsäganden eller den tilltalade skall infinna sig personligenatt
vid huvudförhandling i hovrätten.

Är den tilltalade anhållen eller häktad, skall det anges.

7§
Uppfyller överklagandet inte Uppfyller överklagandet inte

föreskrifterna i § eller det på4 föreskrifterna i första stycketär 4 §
ofullständigt, skall hov- 1-3 eller eller andra stycketsätt 5annat

förelägga klaganden eller pårätten det ofull-är sättatt annatav-
hjälpa bristen. ständigt, skall hovrätten förelägga

klaganden avhjälpa bristen.att
Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas, om

det så ofullständigt det inte väsentlig olägenhet kan läggasär att utan
till förgrund rättegång i hovrätten.en

7 §a
Om överklagandet inte avvisas

enligt 7 § andra stycket skall hov-
besluta prövningstill-rätten om

stånd skall meddelas. Om det be-
hövs föregåsskall beslutet av
skriftväxling.

Om det finns särskilda skål att
höra muntligen innanparten
frågan prövningstillståndom av-
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beslutafår hovrättengörs att
Till sá-hålla sammanträde. ett

sammanträde skalldant parterna
kallas.

Vad sagts om samman-som
10 §på telefon i 42 kap.träde

sammanträdevidskall gälla även
stycket.enligt andra

8§
prövningstillståndEfter detföljer andraOm inte attannat av

skriftväxlingmeddelats skallöverklagandet delgesstycket skall om
enligt 7a§föreläggande inte över-med ägtattmotparten rum

medklagandet delgestid.skriftligen inom viss motpartenensvara
skriftligenföreläggandemålsägandes ellerUppgift att svaraom

all-viss tid. I målbostads inomyrke ochvittnens ålder, omen
överklagandet dockför åtal fårsaknar betydelseadress mäntsom

framgå de översändas till åklagarenåtalet skall inte utanav
Uppgift måls-delges den till- delgivning.handlingar omsom

yrkeålder,allmänt åtal. ägandes eller vittnenstalade i mål om
bostadsadress saknarOm det uppenbart ochöver-är att som

åtalet skall inteklagandet ogrundat, får hov- betydelse förär
dom framgå de handlingarmeddela irätten genast somav

målmålet. den tilltalade idelges om
allmänt åtal.

i 26-28yrkande åtgärdHar tingsrätten avslagit ett som avsesom en
åtgärd, får hovrättenkap. eller upphävt beslut sådanett ome-om en

delbart tingsrätten beviljatbevilja åtgärden gälla tills vidare. Haratt en
sådan åtgärd, får besluthovrätten omedelbart besluta tingsrättensatt

ellertills vidare inte får frågor häktning, reseförbudverkställas. I om
omhändertagande enligt 28 kap. brottsbalken får hovrätten ändra tings-

beslut inte hörts.rättens även motpartenom
beslutat häkta någon inte personligenOm hovrätten när-ärsom

skall kap.24 17 § tredje och fjärde styckenavidvarande rätten,
tillämpas.

§10
till klaganden.svarsskrivelsen Uppgiftsändaskall överHovrätten

yrke och bostadsadressålder,vittnensellermålsägandes somom
handlingarframgå deinteskallför åtaletbetydelsesaknar somav

åtal.allmäntmåltilltalade isänds till denöver om
skriftväxlingytterligarebeslutafår hovrättenOm det behövs, om

bestämmel-meddelaockså närmarefårförberedelsen.under Hovrätten
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i vilket avseendedärvid bestämmaskriftväxlingen och partenser om
skrivelseinfår föreläggassig. änskall En attpartyttra enge mer

skäl.det finns särskildaendast om
fårUnder förberedelsenfårförberedelsenUnder sam-sam-

det behövsmanträde hållas,behövsmanträde hållas, det omom
ändamålsenlig handlägg-förhandlägg-för ändamålsenlig enen

kallelsefår målet. frågamålet. Hovrätten ning Ining omavav
sammanträde,anhållen sådantden tillbesluta är utevaroatt som

infinna siginställas till underlåtenhethäktad skall ocheller att
gäller, såvittpersonligensammanträdet. avser

dettavad vad iklaganden, som
huvudförhandlingkapitel sägs om

fårtillämpliga delar. Hovrätteni
anhållendenbesluta äratt som

inställas tillhäktad skalleller
sammanträdet.

VadVad sagtssagts samman-som omsamman-omsom
§på telefon i 45 kap. 13§ trädetelefon i 45 kap. 13träde per

skall gällaoch kap. 10 §skall gälla 47 ävenoch kap. 10 §47 även
dennasammanträde enligtdenna vidsammanträde enligtvid

paragraf.paragraf.

13§
tillfreds-utredasmålet sakenKanfårHovrätten avgöra

ställande får hovrättenhuvudförhandling, avgörautan
huvudförhandling,målet utan

tilltalades förmån,överklagat endast till denåklagaren harom
ändringsyrkandetilltalade överklagat och hansendast denom

godtas motparten,av
uppenbartdet är attom

ogrundat elleröverklagandet är
anledningdet inte finnsinte finns anledningdet omom

tillden tilltaladedömaden tilltalade tilldöma attatt ansvaransvar
påföljd ellerådöma honompåföljd eller ellereller ådöma honom

påföljddöma honom tillpåföljd ändöma honom till än annanannan
villkorlig dom ellerböter ellervillkorlig dom ellerböter eller

påföljder i förening,sådanai förening.sådana påföljder
har begärt attparternaom

huvud-målet skall avgöras utan
förhandling eller

ingen parterna,avom
avgörandeväcktssedan fråga om

haft nå-huvudförhandling,utan
invändning häremot.gon
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fall i förstaHar i som avses
begärt huvud-stycket 1-3 parten

förhandling, skall sådan hållas,
uppenbartdet inte obe-årom

hövligt.
Med de påföljder ipåföljder iMed de som angesangessom

första stycket 3 likställs vite och,första likställs vite och,stycket 4
frågadet inte samtidigtsamtidigt frågadet inte ärär omom omom

villkorligt med-förverkandeförverkande villkorligt med- avav
fängelsestraff,fängelsestraff, given frihet frånfrihet frångiven

förordnande enligt 34 kap. l §kap. §förordnande enligt 34 1
brottsbalken.första stycketförsta brottsbalken. 1stycket 1

fall förstaHar i isom avses
huvud-stycket begärtparten
hållas,förhandling, skall sådan

obe-det uppenbartinte ärom
hövligt.

får måletöverklagandetAvser än avgörasäven utanannat ansvar,
fårtalan enligt 50 kap. 13 §huvudförhandling endast denna prö-om

huvudförhandling.utanvas
saken behöver huvudförhand-inte självaFör prövning avsersom

ling hållas.inte

17§
övrigt skall det i lskall det i 1 II övrigt sägssägs somsom

kap. 9 § 46 kap. 1-5 §§,kap. 46 kap. 1-5 §§,9 § samt samt
6§ andra stycket, 7-9, 11, 13,stycket, 7-9, 11, 13,6§ andra

frågafråga och §§ tillämpas i§§ tillämpas i 16 1716 och 17
huvudförhandling i hovrätten.huvudförhandling i hovrätten. omom

fråga deni § i detta kapitel I iReglerna 16 avsesom som
tredjefråga 36 kap. § andra ellerskall dock tillämpas i Iom

huvudför- stycket skall 46 kap. 15 §kallelser till uppskjuten även
för första stycket tillämpas. Reglernahandling och föreläggande

skall docki 16 § i detta kapitelparterna.
tillämpas i fråga kallelser tillom
uppskjuten huvudförhandling och
föreläggande för parterna.

fortsatt huvudförhandling, fårmål till ellerNär sätts utett ny
för målet skall kunna slut-besluta lämpliga åtgärderhovrätten attom

föras den förhandlingen.vid
10-12 §§ i detta kapitel.fråga sådana åtgärder gällerI om
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23§
huvudförhandlingviddetHarihuvudförhandlingvidHar

vissrörandei tingsrättenrörande visstingsrätten omstän- en
förhör medhållitsomständighetsakkunnig hörtsellerdighet vittne

sakkunnigvittne,ställetpåellerinför part, etträtten enensyn
förmålsägande inteelleravgörandetberorhållits och även somen
påhållitseller har dettalandentilltron tillhovrätteni synav

avgörandet iochstället ävendom ärfår tingsrättensbevisningen,
tilltilltronberoendehovrättendelendenändras iinte utan att av

får tingsrättensden bevisningen,vidpåtagitsbeviset nyttupp
ändrasdelendom i denEnhovrätten.huvudförhandling i utan att

vid huvud-påbevisetfår dockändringsådan göras, nytttas upp
förhandling baraför denförmåntillden är omom

läggshovrättenbeviset ifinnsdettilltalade eller syn-om
till-sådantfram påvärde sättbevisetsskäl för attnerliga ett enatt

bevisetvärderingförlitligtingsrättenänär avett annat an-
ändå kan göras,tagit.

skälsynnerligafinnsdet att
detvärdebeviset har änett annat

till ellerframkommittingsrätten
förmån förtilländringen är

tilltalade.den

52 kap.
3 §

.. uppgifterinnehållaskallOverklagandet om
överklagas,beslutdet som

yrkas,i beslutetden ändring2. som
överklagandet,förgrunderna

åbe-omständigheterdeåbe- 4.omständigheterde4. somsom
prövnings-stöd förtillför prövnings-till stöd attatt ropasropas

ochmeddelastillstånd skallså-meddelas,tillstånd skall när
ochtillstånd krävs,dant

varje be-styrkas medskalloch vadåberopasde bevis somsom
vis.

samtidigtintidigare skallframSkriftliga bevis inte lagts gessom
överklagandet.med

6§
inteöverklagandetUppfylleröverklagandet inteUppfyller

stycketförstaföreskrifterna i 3 §detföreskrifterna i 3 § eller är
stycketandraeller ellerskall hov- 1-3 5ofullständigt,sättannat

ofull-eller detklaganden sättförelägga är annaträtten att av-
föreläggaskall hovrättenständigt,bristen.hjälpa
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fall i förstaHar i som avses
begärt huvud-stycket 1-3 parten

förhandling, skall sådan hållas,
uppenbart obe-det inte ärom

hövligt.
Med de påföljder ipåföljder iMed de som angesangessom

och,första stycket 3 likställs viteförsta likställs vite och,stycket 4
frågadet inte samtidigtsamtidigt frågadet inte ärär omom omom

villkorligt med-förverkandeförverkande villkorligt med- avav
fängelsestraff,fängelsestraff, given frihet frånfrångiven frihet

§förordnande enligt 34 kap. 1enligt kap. 1 §förordnande 34
brottsbalken.första stycketförsta brottsbalken. 1stycket 1

fall i förstaHar i som avses
huvud-stycket begärtparten
hållas,förhandling, skall sådan

obe-det uppenbartinte ärom
hövligt.

får måletöverklagandet avgörasAvser änäven utanannat ansvar,
fårtalan enligt 50 kap. 13 §huvudförhandling endast denna prö-om

huwdförhandling.utanvas
huvudförhand-själva saken behöverinteprövningFör avsersom

hållas.ling inte

l7§
iövrigt skall det 1skall det i 1 II övrigt sägssägs somsom
§§,kap. 9 § 46 kap. 1-5kap. 46 kap. 1-5 §§,9 § samtsamt

6§ andra stycket, 7-9, 11, 13,stycket, 7-9, 11, 13,6§ andra
frågafråga och tillämpas itillämpas i 16 1716 och 17 §§

huvudförhandling i hovrätten.huvudförhandling i hovrätten. omom
fråga den ii detta kapitel IReglerna i 16 § avsesom som

eller tredjefråga 36 kap. § andraskall dock tillämpas i Iom
§huvudför- stycket skall 46 kap. 15kallelser till uppskjuten även

för första stycket tillämpas. Reglernahandling och föreläggande
skall docki 16 § i detta kapitelparterna.

tilltillämpas i fråga kallelserom
ochuppskjuten huvudförhandling

föreläggande för parterna.
fårfortsatt huvudförhandling,mål till ellerNär sätts utett ny

för målet skall kunna slut-besluta lämpliga åtgärderhovrätten attom
föras den förhandlingen.vid

10-12 i detta kapitel.fråga sådana åtgärder gällerI om
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ellerkvarstadyrkandeavslagittvistemåliHar tingsrätten ett om
sådanbeslutupphävteller15 kap.åtgärd enligt ettnågon enomannan

iåtgärdyrkandeavslagitbrottmåliåtgärd eller avsessomenom
får hovrättenåtgärd,sådanbeslutupphävtkap. eller26-28 ett enom

bevil-tingsrättenvidare. Hartillsgällaåtgärdenbeviljaomedelbart att
verkställasfår ävenbeslutetförklaratelleråtgärdsådan omattjat en

tingsrättensbeslutaomedelbartfår hovrätten attkraft,har lagadet inte
ändra tings-ocksåfårHovrättenverkställas.fårintetills vidarebeslut

enligt 24restriktionertillstånd tillhäktning,frågaibesluträttens om
hörareseförbudeller motparten.§kap. 5 attutana

54 kap.
2 §

avtalatskriftligenHaravtalatskriftligen parternaHar parterna
domöverklagaintedomöverklaga sominte att ensomatt en

anledningmedmeddelasanledningmedmeddelas av enenav
fram-tvist elleruppkommenfram-ellertvistuppkommen enen

härledas tillkantvisttida etttillhärledaskantida tvist ett somsom
rättsförhållande,angivetvissträttsförhållande,visst angivet

förlikningavtalet,gällerförlikninggäller avtalet, omomomom
tillåten.saken äravtaltillåten. Ettsaken är som

uppkomsttvistensföreingåtts
imålidock integäller avsessom

stycket.förstakap. d §1 3
gäller,domeneftergjortsharöverklagainteutfästelseEn att som

tillåten.sakenförlikning äromom

4§
49 kap.i8 Det sägs4-6,i 49 kap.Det sägs somsom

ochstycketförsta8§4-6 §§,överklagandeoch §§ll av enom
överklagande11§tillämpasskallbesluttingsrätts enavom

tillämpasskallbesluttingsrättshovrättsöverklagandevid enav
hovrättsöverklagandevidislutligt,intebeslut, är av ensom

islutligt,intebeslut, ärnärrmdai defrågor somsom avses
nämndai defrågoruppkommitochparagraferna avsessomsom

uppkommitparagraferna ochdit.överklagatsellerhovrätteni som
dit.överklagatselleri hovrätten

8 §1 7 § a
vilket hov-beslutEtthov-vilketbeslutEtt genomgenom

missnöjesan-avvisatmissnöjesan- rättenavvisaträtten enen
återvin-ansökanmälan,återvin-ansökanmälan, omenomen

återupptagande ellerning eller ettelleråterupptagandening eller ett
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överklagande hovrätts dom överklagande hovrätts domav av
eller beslut får överklagas. Frå- eller beslut får överklagas. Frå-

sådan anmälan eller sådan anmälan ellergan om en gan om en
ansökan gjorts eller överkla- ansökan gjorts eller överkla-ett ett
gande skett inom tid får ganderätt skett inom tid fårrätt

inte Högstaprövas inte Högstaprövasannars av annars av
domstolen. domstolen.

9§
Prövningstillstånd krävs för Prövningstillstånd krävs föratt att

Högsta domstolen skall Högsta domstolenpröva skall pröva
hovrättens dom eller slutliga be- hovrättens dom eller slutliga be-
slut måli eller ärende väckts slut.som
vid tingsrätt. Detsamma gäller
hovrättens slutliga beslut i ett
ärende har direktettsom sam-
band med sådant mål ellerett
ärende beslut iutom som avses
17

Första stycket gäller inte över-
klaganden Riksåklagaren,av
Justitiekanslern eller någon av
Riksdagens ombudsmän i mål där
allmänt åtal förs.

10§
Prövningstillstånd får medde- Om överklagandet hov-avser

las endast dom ellerrättens slutliga beslut iom
mål eller ärende inletts isom
tingsrätt eller hovrättens slutliga
beslut i ärende harett ettsom
direkt samband med sådantett
mål eller ärende beslututom som

i 8a § får prövningstill-avses
stånd meddelas endast om

det vikt för ledningär rättstillämpningen överklagandetav attav
prövas Högsta domstolen ellerav

det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom det finnsatt
förgrund resning eller domvilla förekommit eller måletsatt utgångatt

i hovrätten uppenbarligen beror på förbiseende eller miss-grovt grovt
tag.

Om prövningstillstånd fordras i tvâ eller flera likartade mål och
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i dem, får pröv-ett av
ningstillstånd meddelas i övriga mål.även
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§10 a
hov-överklagandetOm avser

beslut islutligaellerdomrättens
hov-inletts iärendemål eller som

beslutsådantellerrätt avsessom
tilläm-13 §49 kap.§ skall8i a

pas.

13§
avgörandet pröv-Vidavgörandet pröv-Vid omavav om

meddelasskallningstillståndbe-meddelasskallningstillstånd en-
stycketförsta14 §10 § ellertill så- ligtendasthänsynhöver tas

behöver hänsynmeningenhar förstaomständigheterdana som
omständig-till sådanaendastklaganden.åberopats tasav

kla-åberopatsharheter avsom
ganden.

14§
beslutöverklagandetAvserbeslut ettöverklagandetAvser ett

slutligtinte ärhovrättenslutligtinte ärhovrätten somavsomav
mål ellermeddelats iochellermål ettimeddelatsoch ett somsom
tingsrättinletts iärendetingsrättvidväcktsärende somsom

§§ tilläm-och 1311skall 10,tillämpas. Dettaskall 9-13
överklagandetAvserdom- ettHögstadock integäller pas.om

inte ärbeslut hovrättentalananledningmedstolen somavav
meddelats iochslutligtslutliga ettellerdomhovrättens sommot

inletts iärendemål ellerprövnings-meddelatbeslut har som
och 5413 §skall 49 kap.tredje hovrätt§enligt 11tillstånd som

tillämpas.11 §§9 ochkap.beslutet.stycket gäller även
intedockgällerstycketFörsta

anled-meddomstolenHögstaom
domhovrättenstalanning motav

meddelatharbeslutslutligaeller
§enligt 11prövningstillstånd som

beslu-gällerstyckettredje även
tet.

15 §
eller7ellerandra stycket3 §enligthovrättbeslutOm ett enav

uppgift det.innehållabeslutetskallfår överklagas,8 § inte om
beslutellerdomFårprövningstillstånd i ettKrävs en

avgörandet inne-skallöverklagasskall hovrät-domstolen,Högsta
prövningstill-uppgifthållainnehållabesluteller attdom omtens
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uppgift detta och inne- stånd krävs och de grunderom om om
hållet i 10 på vilka sådant tillstånd kan med-

delas.

55 kap.
3 §

Överklagandet skall innehålla uppgifter om
den dom överklagas,som
i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som

yrkas
,
grunderna för överklagandet och i vilket avseende hovrättens

domskäl enligt klagandens mening oriktiga,är
4. de omständigheter 4. de omständighetersom som

åberopas till stöd för åberopaspröv- till stöd föratt pröv-att
ningstillstånd skall meddelas, ningstillstånd skallnär meddelas och
sådant tillstånd krävs, och

5. de bevis åberopas och vad skall styrkas med varjesom som
bevis.

Har omständighet eller bevis åberopas i Högsta dom-etten som
stolen inte lagts fram tidigare, skall klaganden i tvistemål förklara an-
ledningen till det. Skriftliga bevis inte lagts fram tidigare skallsom

in samtidigt med överklagandet. Klaganden skall ocksåges ange om
han vill eller i brottmål målsägandenatt motparten eller den tilltalade
skall infinna sig personligen vid huvudförhandling i Högsta domstolen.

Är i brottmål den tilltalade anhållen eller häktad, skall det anges.

6§
Uppfyller överklagandet inte Uppfyller överklagandet inte

föreskrifterna i 3 § första stycket föreskrifterna i 3 § första stycket
1-3 eller 5 eller andra stycket 1-3 eller 5 eller andra stycket
eller detär ofull- ellersätt det påannat är ofull-sättannat
ständigt, skall Högsta domstolen ständigt, skall Högsta domstolen
förelägga klaganden avhjälpa förelägga klagandenatt avhjälpaatt
bristen. bristen. Detsamma gäller om

föreskriven överklagandeavgift
inte har betalats.

Följer klaganden inte före- Följer klaganden inte föreläg-
läggandet skall överklagandetöverklagandet gandet skall avvi-av-
visas, det så ofullständigtär det så ofullständigtärom sas, om att

det inte väsentligatt olägen- det inteutan väsentlig olägenhetutan
het kan läggas till grund för kan läggas till grund för rätte-en en
rättegång i Högsta domstolen. gång i Högsta domstolen eller om

underlåtenheten betalningavser
éverklagandeavgiften.av
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7§
avvisasöverklagandet inteOmprövningstillstånd,Behövs

skallstycketandra6 §enligtbeslutadomstolenskall Högsta
beslutadomstolenmed- Högstaskalltillstånd omsådantom

meddelas.skallprövningstillstånddet,skål förfinnsdetdelas. När
beslutetskallbehövsdetOmskrift-får frågan attutantas upp

skriftväxling.föregåsskett.harväxling av
skälsärskildafinnsdetOm att

innanmuntligenhöra parten
prövningstillståndfrågan av-om

be-domstolenfår Högstagörs
Tillsammanträde.hållasluta att

skallsammanträdesådantett
kallas.parterna

Vad sagts samman-omsom
10 §kap.42telefon iträde på

sammanträdevidgällaskall även
stycket.andraenligt

8§
prövningstillståndEfter detföljer 7 attOm inte annat av

skriftvålxlingskallmeddelatsdelgesöverklagandetskall mot- om
överkla-7§enligtinte ägtföreläggandemed att rumsvaraparten

meddelgesgandettid. Upp- motpartenvissinomskriftligen en
skriftligenföreläggandevitt-ellermålsägandes attgift svaraom

all-måltid. Ivissbostads- inomochyrkeålder, omennens
docköverklagandetåtal fårförbetydelse mäntsaknaradress som

åklagarentillöversändasdeframgå utaninteskallåtalet av
måls-Uppgiftdelgivning.till-dendelgeshandlingar omsom
yrkeålder,eller vittnensägandesåtal.allmäntmåltalade i om

be-saknarbostadsadressoch som
fram-inteskallåtaletförtydelse

delgeshandlingarde somav
allmäntmåltilltalade iden om

åtal.
ellerkvarstadyrkandeavslagittvistemålihovrätten ettHar om

sådanbeslutupphävtellerkap.enligt 15åtgärd ettnågon enomannan
iåtgärdyrkandeavslagitbrottmåli avsesåtgärd eller ett somenom

dom-får Högstaåtgärd,sådanbeslutupphävtellerkap.26-28 ett om
hovrättenHarvidare.gälla tillsåtgärdenbeviljaomedelbart attstolen

verkställasfår ävendomenförklaratåtgärd ellersådanbeviljat atten
fårdet,besluttingsrättsfastställtellerkraft,har lagainteden omom

hovrättensellertingsrättensbeslutaomedelbartdomstolen attHögsta
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beslut tills vidare inte får verkställas. I frågor häktning ellerom rese-
förbud får Högsta domstolen ändra hovrättens beslut även mot-om

inte hörts.parten

14§
Har vid huvudförhandling i Har det vid huvudförhandling

lägre röranderätt viss lägreiomstän- röranderätt vissen om-
dighet vittne eller sakkunnig eller ständighet hållits förhör med en

under sanningsförsäkranpart vittne, sakkunnig ellerpart, ett en
hörts inför eller pårätten målsägande inte för talansyn en som
stället hållits och beror eller haravgöran- det hållits på ställetsyn
det i Högstaäven domstolen och avgörandetår i Högstaävenav
tilltron till den bevisningen, får domstolen beroende tilltron tillav
hovrättens dom ändras i den den bevisningen, får hovrättens
delen endast hovrätten i dom i den delen ändrasom utan att

del ändrat tingsrättens beviset på vid huvud-samma tas nyttupp
dom beviset vid förhandlingutan baraatt ta upp om
huvudförhandling. En sådan änd- det finns synnerliga skäl att
ring får dock dengöras, beviset harär värde detänettom annat
till förmån för den tilltalade eller hovrätten kommit fram till eller

det finns synnerliga skäl för ändringen till förmån förärom
bevisets värde är denatt tilltalade.änett annat

hovrätten antagit.

15 §
Vid rättegången i Högsta domstolen skall i övrigt följande bestäm-

melser tillämpas:
i tvistemål, 50 kap. 10 § tredje och fjärde styckena, 12 14-

22 §§, 24 § och 25 § första och andra styckena och
2. i brottmål, kap.51 8 § i brottmål, 51 kap. 8 §

fjärde stycket, 10 § tredje och tredje stycket, 10 § tredje och
fjärde styckena, 12 14-22 §§, fjärde styckena, 12 14-22 §§

23 24, 25 och 30 §§.samt 24, 25 och 30 §§.samta,
Det i 50 kap. 26-29sägs §§ rörande tvistemål i 51 kap.som samt

26-29 rörande brottmål undanröjande tingsrätts dom ochom av om
âterförvisning gäller för Högsta domstolen i fråga lägre dom.rättsom

56 kap.
3 §

..Overklagandet skall innehålla uppgifter om
det beslut överklagas,som
den ändring i beslutet yrkas,som
grunderna för överklagandet,
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omständigheter åbe-omständigheter åbe- 4. dede4. somsom
för prövnings-för prövningstill- till stödtill stöd attatt ropasropas

tillstånd skall meddelas ochstånd meddelas, sådantskall när
tillstånd krävs, och

skall styrkas med varje be-åberopas och vadde bevis somsom
VIS.

samtidigtlagts fram tidigare skall inSkriftliga bevis inte gessom
med överklagandet.

6§
Uppfyller överklagandet inteUppfyller överklagandet inte

första stycketföreskrifterna första stycket föreskrifterna i 3 §i 3 §
stycketstycket 1-3 eller 5 eller andra1-3 eller eller andra5

ofull-ofull- eller deteller det på sättär sätt är annatannat
ständigt, skall domstolenständigt, skall domstolen HögstaHögsta

avhjälpa förelägga klaganden avhjälpaförelägga klaganden attatt
gällerbristen. bristen. Detsamma om

överklagandeavgiftföreskriven
har betalats.inte

Följer klaganden inte före- inte före-Följer klaganden
läggandet skall överklagandet skall överklagandetläggandet av-av-
visas, så ofullständigt så ofullständigtdet visas, detär ärom om

väsentlig olägen- väsentlig olägen-det inte det inteatt utan att utan
grund för till grund förhet kan läggas till het kan läggasen en

domstolenrättegång i domstolen. rättegång i HögstaHögsta
underlåtenheteneller avserom

överklagandeavgif-betalning av
ten.

6 §a
Om överklagandet inte avvisas

stycket skallenligt 6 § andra
domstolen beslutaHögsta om

meddelas.prövningstillstånd skall
beslutetOm det behövs skall

föregås skrifivdxling.av
firms särskilda skälOm det att

muntligen innanhöra parten
frågan prövningstillstånd av-om

be-får domstolenHögstagörs
Tillhålla sammanträde.sluta att

skallsådant sammanträdeett
kallas.parterna
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Vad sagtssom om samman-
träde på telefon i 42 kap. 10 §
skall gälla vid sammanträdeäven
enligt andra stycket.

7§
Om Högsta domstolen finner Efter det prövningstillståndatt
klagandens bör höras meddelats skall, Högsta dom-att motpart om

angående överklagandet, skall finnerstolen klagandensatt mot-
överklagandet delges honom med bör höras angående över-part
föreläggande skriftligen klagandet och skriftväxling inteatt svara
inom viss tid. enligt 6 överklagan-ägten rum a

det delges honom föreläg-med
gande skriftligen inomatt svara

viss tid.en

13 §
Om har ingått så- Om har ingått så-parterna ett parterna ett

dant avtal i 49 kap. dant avtal i 49 kap.som avses som avses
2 § inte överklaga tings- 2 § inte överklaga tings-att attom om

dom, får tingsrätten med dom, fårrättens tingsrätten medrättens
samtycke hänskjuta samtycke hänskjutaparternas parternasen en

viss fråga i målet till prövning viss fråga i målet till prövningav av
Högsta domstolen. Högsta domstolen. Avtalet att

inte överklaga tingsrättens dom
får förenat med det villkoretvara

Högsta domstolen meddelaratt
prövningstillstånd. Frånträder

avtalet medför det inteparterna
överklaga tingsrättensrätt att

dom.

58 kap.
6 §

Om resningsansökningen inte Om resningsansökningen inte
avvisas, skall den tillsammans avvisas, skall den tillsammans
med därvid fogade handlingar med därvid fogade handlingar
delges Denne skall delges Gäller ansök-motparten. motparten.
samtidigt föreläggas inkomma ningen resning i mål allmäntatt om
med skriftlig förklaring. Om åtal får den dock översändas tillan-
sökningen ogrundad, får denär åklagaren delgivning. Denneutan
dock avslås omedelbart. skall samtidigt föreläggas in-att

komma med skriftlig förklaring.
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fåransökningen ogrundad,Om är
dock avslås omedelbart.den

prövning ansökningenansökningen OmOm prövning avav
kap.sker i hovrätt, tillämpas 52tillämpas 52 kap.sker i hovrätt,

ansök-och 12 §§. Omansökningen 118-12 §§. Om tas upp
omedelbartningenhögsta domstolen,omedelbart tas upp avav

tillämpas 56och domstolen,kap. 10 Högstatillämpas 56
kap. 9 och 11 §§.12 §§.

åtgärderföreskrivs, vidaretill dessfår förordnaRätten att, annat
skalldomen inteför verkställighet äga rum.av

59 kap.
3 §

dom-fråga klagandom- Ifråga klagan överI över omom
hov-överklagandeöverklagande hov- villa ochvilla och avav

sådant ärende skall iärende skall i beslut isådantbeslut i rättsrätts
56 kap. tilläm-tilläm- övrigt 52, 54 ochoch 56 kap.övrigt 52, 54

Vid överklagande hovrättsskallfråga klaganI pas. avsompas. om
skall därvid tillämpasomedelbart Högsta beslutprövas av

prövningstill-dock inte be- bestämmelsernadomstolen gäller om
prövningstill- och 14§stånd 54 kap. 10§stämmelserna iom

första stycket första meningen. Istånd.
fråga klagan skall prövassomom

domstolenomedelbart Högstaav
dock inte bestämmelsernagäller

prövningstillstånd.om
verkställas.tills vidare inte fårdomenfår beslutaRätten att

ellervarit obehörigskälUndanröjs domen än rättenattannatav
samtidigt be-prövning, skallmålet tillinte bort rättentaannars upp

meddelatvid densluta handläggning skall rättägaatt somrumny
domen.

för kostnad gäller bestämmelsernafråga ersättning rätte-I omom
gångskostnad.

mål ellerjanuari 1997. Omträder i kraft den 1 ären-Denna lag ett
äldre bestämmelser.de före ikraftträdandet, gällerinletts
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Förslag till ändring i jordabalkenlag om

Härigenom föreskrivs i fråga jordabalken 12 kap. 71 § skallattom
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.
§71

överklagandeEtt i Ett överklagande isom avses som avses
70 § Svea hovrätt. 70 § Svea hovrätt.prövastas upp av av
Överklagandet skall in till Prövningstillstând krävs förinteges
hyresnämnden. hovrätten skall hyres-prövaatt

nämndens beslut.
Överklagandet skall tillinges

hyresnämnden.

kraftDenna lag träder i den januari 1997.1
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ändring i brottsbalkenFörslag till lag om

brottsbalken 37 kap. 8 § skallHärigenom föreskrivs i fråga attom
följande lydelse.ha

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

37 kap.
8 §

motsvarande§ första stycket tillämpasBestämmelserna i 7 sätt
skyddstillsyn.beträffande har dömts tillden som

har dömts tillhar dömts till DenDen somsom
får hos hovrättenfår hovrätten skyddstillsynskyddstillsyn hos
beslut övervak-övervak- överklagaöverklaga beslut ettett avav

ii ningsnämnd i frågorningsnänmd i frågor som avsessom avses
ellereller 26 kap. § eller 28 kap. 726 kap. § eller 28 kap. 7 1515

in tilltill Skrivelsen skallSkrivelsen skall in 11ll gesges
Klago-Klago- övervakningsnämnden.övervakningsnämnden.

tiden räknas från den dag dåtiden från den dag dåräknas
klaganden fick del beslutet. Iklaganden fick del beslutet. I avav

bestämmelser-hovrätten tillämpashovrätten tillämpas bestämmelser-
i rättegångsbalkeni rättegångsbalken över-över- omna om na

beslut.klagande tingsrätts beslut. klagande tingsrättsavav
Prövningstillstánd krävs förinte

övervak-hovrätten skall prövaatt
ningsnämndens beslut.

januarilag träder i kraft den 1997.Denna l
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ändring i utsökningsbalkentill lag4. Förslag om

utsökningsbalken 18 kap.frågaföreskrivs iHärigenom attom
gälla.skall upphöra16 § atta

ellerOm måljanuari 1997.i kraft den 1 ären-lag träderDenna ett
bestämmelser.gäller äldreikraftträdandet,inletts förede



FÖRFATTNINGSFÖRSLAG 63SOU 1995: 124

ändring i 1941:416till lag lagenFörslag5. om

arvsskatt och gåvoskattom

lagen 1941:416 arvsskattHärigenom föreskrivs i fråga om om
följande lydelse.och gâvoskatt 60 § skall haatt

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

§60
Beskattningsmyndighetens be-Beskattningsmyndighetens be-

får överklagas till hovrättenfår till hovrätten slutslut överklagas
enskild eller denenskild eller den partpart av av en avav en

förordnadeförordnade enligt 64 § lenligt 64 § 1 mom.mom.
granskningsmyndigheten. Vidgranskningsmyndigheten. Vid

1995: överklagande gäller lagen 1995:överklagande gäller lagen
000 domstolsärenden. Pröv-000 domstolsärenden. omom

förningstillstånd krävs inte att
besluthovrätten skall pröva ett

beskattning gåva.rör avsom
prövningbeskattningsmyndighetens beslut innefattarOm av en

eftergift återvinning skatt, fårfråga fastställande, eller över-avom
från beslutets dag. skattskyldig vits-klagande år Närske inom tre en

granskningsmyndigheten,framställtsordat anmärkning, som aven
beskattningsmyndighetenöverklagandetskall det vid anses som om

fastställande granskningsmyndighetenmeddelat beslut skattens närom
skall överklagandefått vitsordandet. I sådant fallmeddelande ettom

villöverklagat beslutet ochin till hovrätten. Har ävenpartenenages
dock överklagande ha kommitdet, skall dennesöverklagamotparten

två månader från detin till hovrätten inomtill tingsrätten eller att
1995:föreläggande i 16 § lagendelgivning har skett som avsesav

harPrövningen000 domstolsärenden. över-motpartenomom av
hovrätten.klagat i tid skall alltidrätt göras av

skall hovrätten,i andra stycket överklagasNär beslutett som avses
tillfällemålet prövning, alltid klagandenstill attmotparttas geom upp

sig.yttra
ochbeskattningsmyndigheten i frågor i 17Beslut som avsesav

förelagts vid fullgörafår någon vite26 §§ inte överklagas. Har att en

Lydelse lag domstolsärenden.enligt lagrâdsremiss En omny
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föreläggandet komma underuppgift i 26 får dock pröv-som anges
vitets utdömande.ning med överklagande besluti samband av om

1997.träder i kraft den januariDenna lag 1
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Förslag till lag ändring iom

miljöskyddslagen 1969:387

Härigenom föreskrivs frågai miljöskyddslagen 1969:387 attom
60 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

60 §
Den vill överklaga skall detta skriftligen. Skrivelsen skallgörasom

in till nämnden inom veckor från den dag då klaganden ficktreges
del beslutet.av

I övrigt tillämpas vid övrigt tillämpas vidIöver- över-
klagande beslut inne- klagande beslut inne-ett ettav som av som
bär saken bestämmel- bär saken bestämrnel-avgörs avgörsatt att

i rättegångsbalken i rättegångsbalkenserna om serna om
överklagande tingsrätts domar överklagande tingsrätts domarav av
i tvistemål förlikningdär i tvistemål där förlikningom om
saken inte tillåten. Vid tillåten.saken inte Vidär över- är över-
klagande beslut tilläm- klagande beslut tilläm-annat annatav av

bestämmelserna rättegångs-i bestämmelserna i rättegångs-pas pas
balken överklagande balkentings- överklagande tings-om av om av

beslut. beslut. Prövningstillstándrätts rätts
krävs inte för hovrätten skallatt

koncessionsnämndens be-pröva
slut.

frågaI rättegångskostnaderna tillämpas rättegångsbalkens be-om
stämmelser Beträffandeallmänt åtal. Naturvårdsverket gäller iom
stället för bestämmelserna i rättegångsbalken föreläggande för partom
och i tvistemål det föreskrivet för åklagare.ärparts utevaro som

Denna lag träder i kraft den januari1 1997.
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1881973:i lagenändringtill lagFörslag7. om

hyresnämnderocharrendenämnderom

arrende-1973:188lagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
lydelse.ha följande23 § skallhyresnänmderochnänmder att

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

23 §
enligt 12beslut i ärendehyresnärrmdenstalanOm fullföljd motav

i1978:304 ellerhyresförhandlingslagen ären-ellerjordabalkenkap.
enligteller i ärendeförvaltningsärskildellerangående bostadsrätt,de

eller lagenhyresfastighetförvärvlagen 1975:1132 m.m.,avom
till bostadsrättombildningförfastighetsförvärvtill1982:352 rättom
hyresförhand-31 §jordabalken,70 §i 12 kap.finns bestämmelser

bostadsför-§1991:614, 34bostadsrättslagenkap. 3 §lingslagen, ll
hyresfastighetförvärvlagen1977:792, 25 §valtningslagen avom

tillombildningfastighetsförvärv förtilllagen15 § rättsamt omm.m.
bostadsrätt.

stycket fâr inteförstaenligt 12 § över-yttrandeHyresnänmdens a
klagas.

hovrätt,överklagas hos Svea nämn-fårbeslutHyresnämndens om
den

eller16 1614-16,i 11,avvisat ansökan ca,avsessom
överklagande,eller avvisat16 ette

eller 1616 1616,ärende enligt 8-10, 15avskrivit2. eca,a,
kan återupptagas,ärendetdock när

ärendet,medverkan iför någonsersättningangåendeförordnat
underlåtenhet iakttaförpåföljdellerutdömt vite attannan

förfarandet,förseelse istraff förâdömtföreläggande eller
allmänfråga gälleri 3 ifalliutlåtit sig än5. annat somsom avses

rättshjälp.
iöverklagandei EttöverklagandeEtt avsessomavsessom

tillskall instyckettill tredjeinstycket skalltredje gesges
veckorhyresnämnden inomveckorhyresnärnnden inom tretre

meddelades.från den dag beslutetmeddelades.från den dag beslutet
förPrövningstillstánd krävs inte

hyres-skallhovrätten prövaatt
nämndens beslut.

överklagandehyresnänmdenhoshandläggningenfrågaI ettavom
52bestämmelserna itillämpastredje stycketförsta ellerisom avses

rättegångsbalken.kap. och 4 §§2

1997.januarii kraft den 1träderDenna lag
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till ändring i lagenFörslag lag om

i arbetstvister1974:371 rättegångenom

rättegång iföreskrivs i fråga lagen 1974:371Härigenom omom
följandeskall ha lydelse.arbetstvister 4 kap. 12 §att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4 kap.
12 §

eller beslutbeslut tingsrätts domdom eller EnEn tingsrätts
hos Arbetsdom-Arbetsdom- får överklagasfår överklagas hos

49bestämmelserna ii 49 stolen enligtstolen enligt bestämmelserna
Över-Överkla- kap. rättegångsbalken.rättegångsbalken.kap.

inom den tidtid klagandet skall skeske inom dengandet skall
och 2 §§i 50 kap. loch 2 §§i 50 kap. 1 som angessom anges

rättegångsbal-rättegångsbal- eller 52 kap. §1eller 52 kap. 1 §
Prövningstillståndken. krävs inteken.

Arbetsdomstolen skallför att
avgörande.tingsrättenspröva

kraft den 1 januari 1997.lag träder iDenna
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ändring i lagentill lagFörslag om

hyresregleringenavveckling1974:1080 avom

avvecklingfråga lagen 1974: 1080föreskrivs iHärigenom omom
skall följande lydelse.§ hahyresregleringen 7attav

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

7§
enligtHyresnämndens beslutbeslut enligtHyresnänmdens

överklagas hos Sveadenna lagdenna överklagas hos Svealag
frân denhovrätt inom veckorhovrätt veckor frän deninom tretre

Över-Över- beslutet meddelades.meddelades. dagdag beslutet
hyresklagandet skall in tillin till hyres-klagandet skall gesges

Prövningstillståndnämnden.övrigt tillämpas 23 §nämnden. I
första för hovrätten skalltredje stycket och 23 b § krävs inte att

hyresnämndens beslut. Istycket lagen 1973:188 prövaom
tredje styck-arrendenänmder och hyresnämn- övrigt tillämpas 23 §

b första stycket lagender. och 23 §et
arrendenärrmder1973:188 om

och hyresnärrmder.
inte hovrätten beslutarNämndens beslut gäller, ävenannat, omom

förfluten gäller dettadel beslutet tiddet har överklagats. denI avser
beslutetöverklagande den viddock såvitt frågaendast är somom av

hyresvärdupphör eller hyresgästupphört eller sedermera att vara
beträffande lägenheten.

för sin rättegångskostnad i hovrätten iVärdera skallparten svara
följer kap. 6 § rättegångsbalken.den mån 18annat av

träder i kraft den januari 1997.Denna lag 1
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10. tillFörslag lag ändring i lagenom

1975:1132 förvärv hyresfastighetom av

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1975:1132 förvärvom om av
hyresfastighet § skall ha följande25 lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 §
Hyresnärnndens beslut enligt Hyresnämndens beslut enligt

denna lag fâr överklagas hos denna lag får överklagas hos
Svea hovrätt inom veckor från Svea hovrätt inom veckor fråntre tre
den dag beslutet meddelades. den dag beslutet meddelades.
Överklagandet överklagandetskall in till skall in tillges ges
hyresnämnden. hyresnänmden. Prövningstillstånd

krävs förinte hovrätten skallatt
hyresnämndens beslut.pröva

Denna lag träder i kraft den januari1 1997.
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ändring i lagentill lagFörslag11. om

felparkeringsavgift1976:206 om

felparke-1976:206lagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
följande lydelse.skall ha10 §ringsavgift att a

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

l0a§2
fårbeslut inteHovrättensfår inteHovrätten pröva ett

enskildöverklagasbeslut part.överklagande ett enavav enav
tillåtafår dockmed- Hovrättenhovrätten attintetingsrätt, om

det finnsöverklagas,beslutetprövningstillstånd.delat om
prövningskäl försärskildabehövs intePrövningstillstånd omen

54 kap.skall enligttillståndbeslutöverklagandet gesavserom
rättegångs-stycket 1första10 §någon änrör part,enannansom

balken.ogillatbeslut i vilket tingsrätten
beslutellerdomarejäv mot en

anmälanvilket avengenom
bestridande avvisas.

får intebeslutHovrättens
enskildöverklagas part.enav

tillåtadockfårHovrätten att
det finnsbeslutet överklagas, om

för prövningsärskilda skäl omen
54 kap.skall enligttillstånd ges

rättegångs-första stycket 110 §
balken.

inlettsärendejanuari 1997. Omi kraft den llag träderDenna ett
bestämmelser.äldregällerikraftträdandet,före

zLydelse domstolsärenden.laglagrådsremiss Enenligt omny
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iändring lagen12. Förslag till lag om

va-nämnd1976:839 statensom

1976:839föreskrivs i fråga lagenHärigenom statens va-om om
lydelse.skall ha följandenämnd 20 §att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

20 §
beslut överklagasöverklagas NämndensNämndens beslut

Målet1105 SV hoVfätt- PTÖYaSMålethos Svea hovrätt. prövas
hOVratten dess sammansatt1hovrätten i dess sammansätt-av vattenoverdomstol.nmg somVaen°Verd°mSt°l. ..mg 50m förPrävningstillstánd krävs inte

skallhovrätten pröva nämn-att
dens beslut.

kraft den januari 1997.lag träder i lDenna
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ändring itill13. Förslag lag om

1977:792bostadsförvaltningslagen

bostadsförvaltningslagen 1977:i frågaHärigenom föreskrivs om
följande lydelse.792 34 § skall haatt

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

34 §
beslut enligtenligt HyresnänmdensHyresnämndens beslut

får överklagas hoshos denna lagdenna lag får överklagas
fråninom veckorveckor från Svea hovrättSvea hovrätt inom tretre

meddelades.den dag beslutetbeslutet meddelades.den dag
Överklagandetöverklagandet in tilltill skallskall in gesges

Prövningstillstándhyresnämnden.hyresnämnden.
skallkrävs inte för hovrättenatt

hyresnämndens beslut.pröva

1997.träder i kraft den l januariDenna lag
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till ändring i14. Förslag lag om

hyresförhandlingslagen 1978:304

hyresförhandlingslagen 1978:Härigenom föreskrivs i fråga om
skall följande lydelse.304 31 § haatt

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

31 §
enligt Hyresnämndens beslut enligtHyresnämndens beslut

denna lag får överklagas hosdenna lag får överklagas hos
frånveckor från Svea hovrätt inom veckorSvea hovrätt inom tretre

den dag beslutet meddelades.den dag beslutet meddelades.
ÖverklagandetÖverklagandet till skall in tillskall inges ges
hyresnämnden. Prövningstillståndhyresnänmden.

hovrätten skallkrävs inte för att
beslut.hyresnämndenspröva

kraft den januari 1997.lag träder i lDenna
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ändring i lagentill lag15. Förslag om

till fastighetsförvärv för1982:352 rättom

ombildning till bostadsrätt

tillfråga lagen 1982:352föreskrivs iHärigenom rättomom
skall ha föl-ombildning till bostadsrätt 15 §fastighetsförvärv för att

jande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

15 §
enligtHyresnänmdens beslutbeslut enligtHyresnämndens

får överklagas hoshos denna lagdenna får överklagaslag
inom veckor frånfrån Svea hovrättinom veckorSvea hovrätt tretre

beslutet meddelades.meddelades. den dagden beslutetdag
ÖverklagandetÖverklagandet in tilltill skallskall in gesges

Prövningstillstándhyresnämnden.hyresnämnden.
för skallkrävs inte hovrättenatt

hyresnämndens beslut.pröva

i kraft den januari 1997.lag träder 1Denna
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ändring i vattenlagentill lag16. Förslag om

1983:291

1983:291 21vattenlagenfrågaföreskrivs iHärigenom attom
följande lydelseskall hakap. 4 §

21 kap.
4§

fåri 3 §fallfår Ii 3 §fallI avsessomavsessom
meddelakronofogdemyndighetenmeddelakronofogdemyndigheten

handräckning. frågasärskild Ifrågahandräckning. Isärskild omom
finns be-handräckningsådanfinns be-handräckningsådan

1990:746stämmelser i lagen1990:746stämmelser i lagen
ochbetalningsföreläggandeochbetalningsföreläggande omom

sådantUtslag ihandräckning.sådantUtslag ihandräckning.
hosmål överklagas vattenöver-hosmål överklagas vattenöver-

Prövningstillstánddomstolen.domstolen.
vattenöverdom-förkrävs inte att

kronofogde-skallstolen pröva
myndighetens utslag.

handräckningansökanberörs,intressenOm allmänna görs avom
länsstyrelsen.

januari 1997.kraft denträder i 1lagDenna
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17. Förslag till lag ändring iom

bostadsrättslagen 1991:614

Härigenom föreskrivs i fråga bostadsrättslagen 1991:614 attom
3 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Beslut hyresnämnden i Beslut hyresnänmden iav av

frågor angående inträde i för- frågor angående inträde i för-
eningen enligt 2 kap. 10 skyl- eningen enligt kap.2 10 skyl-
dighet upplåta bostadsrätt dighet upplåta bostadsrättatt att
enligt kap. fastställande4 6 enligt 4 kap. 6 fastställandeav av
hyresvillkor enligt kap.4 9 hyresvillkor enligt 4 kap. 9
godkännande stämmobeslut godkännande stämmobeslutav av
enligt 9 kap. 16 § första stycket enligt 9 kap. första1 16 § stycket 1
eller 2 eller utdömande vite eller 2 eller utdömande viteavav
enligt kap. 2 § fâr överklagas enligt kap. får11 11 2 § överklagas
hos Svea hovrätt inom veckor hos hovrättSvea inom veckortre tre
från den dag beslutet meddelas. från den dag beslutet meddelas.
Överklagandet överklagandetskall in till skall in tillges ges
hyresnärrmden. hyresnämnden. Prövningstillstând

krävs inte för hovrätten skallatt
hyresnämndens beslut.pröva

Beslut hyresnänmden i frågor enligt kap.7 11 § får inte över-av
klagas.

Denna lag träder i kraft den januari1 1997.
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iändring18. till lagFörslag om

1993 :20konkurrenslagen

1993:20fråga konkurrenslagenföreskrivs iHärigenom attom
lydelse.följande64 § skall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

64
tillämpas,inte följer denna lagOm något annat av

stycketi 63 § förstarättegången i frågorbeträffande som avses
förlik-tvistemål därrättegångsbalkenföreskrivet i1-4, vad är omsom

ning inte tillåten, ochär
förstai 63 §frågorbeträffande handläggningen2. som avsesav

domstolsärenden.lagen 1995:000stycket och5 om
ihovrätteni VadhovrättenVad sägssägs omsomomsom

rättegångs-49, 50 och 52 kap.kap. rättegångs-49, 50 och 52
stycket38§ förstaförsta stycket balkenbalken 38§ samtsamt
skall idomstolsärendenstället gälla lagenärendelagen skall i om

Marknadsdomstolen.stället gällaMarknadsdomstolen.
förkrävs intePrövningstillstând

skallMarknadsdomstolenatt
avgörande.tingsrättenspröva

kraft januari 1997.träder i den 1Denna lag

3Lyde1se domstolsärenden.lagenligt lagrådsremiss Ny om
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19. till ändring iFörslag lag om

skuldsaneringslagen 1994 334:

föreskrivs frågaHärigenom i skuldsaneringslagen 1994:334om
31 och 32 §§ skall upphöra gälla.att att

kraft januari 1997.Denna lag träder i den 1 Om ärende inlettsett
före ikraftträdandet, bestämmelser.gäller äldre
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iändring lagentill lagFörslag20. om

ihyresmâli vissarättegången1994:831 om

hovrättSvea

rättegången1994:831lageni frågaföreskrivsHärigenom omom
lydelse.följandeskall ha§7Svea hovrätthyresmâl ii vissa att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7§
ellervittneHarsakkunnigvittne, ettHar part, enett enen

hyresnämn-införhörtssakkunnigsanningsför-undereller parten
iavgörandetoch ävendenhyresnämnden ärinförsäkran hörts

tilltilltronberoendehovrätteni hov-avgörandetoch beror även av
hyresnämn-fårbevisningen,denbevis-till dentilltronrätten av

ändrasdelendenbeslut idensbesluthyresnâmndensfårningen,
ipåbevisetdelen nyttdenändras i tasinte attatt utanutan upp

barahovrättenhov-på ibeviset tagits nytt omupp
läggshovrättenbeviset ifårändringsådanEnrätten.

till-sådantpåfram sättdet finns attdock ettgöras, ensynner-om
bevisetvärderingförlitligvärdeför bevisets ärliga skäl avatt

ellerändå kanhyresnämnden görasänannatett an-
skälsynnerligadet finns atttagit.

detvärdehar änbeviset annatett
till.framkommithyresnämnden

inlettsärendejanuari 1997. Omkraft den 1träder ilag ettDenna
bestämmelser.äldreikraftträdandet, gällerföre
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21. Förslag till lag ändring i lagenom

1994:834 upphävandeom av

bostadssaneringslagen 1973:531

Härigenom föreskrivs övergângsbestämmelserna till lagenatt
1994:834 upphävande bostadssaneringslagen 1973:531 skallom av
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Övergångsbestämmelser

upphävda fortfarandeDen lagen gäller i ärenden har väcktssom
vid hyresnämnden giltighetstid,under lagens dock inte i ärenden enligt
2 § första stycket.a

2. Om upprustningsåläggande eller användningsförbud harett ett
meddelats förstaenligt 2 § stycket, gäller den upphävda fort-lagen
farande i frågor upprustningen och användningen denrörsom av
lägenhet med beslutet. Detsamma gäller beslut harettsom avses om
meddelats enligt 2 § andra stycket. åläggandetHar eller förbudet
förfallit, gäller inte vad sagts.som nu

förbudBeslut enligt 2 § upphör gälla densamtidigtattom a som
Upphävda lagen.

4. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga bygglovs-om en
pliktig åtgärd för vilken ansökan bygglov enligt plan- ochen om
bygglagen har före lagens1987: 10 gjorts upphävande.

5. Hyresnänmdens beslut i 5. Hyresnämndens beslut i
ärenden i punkterna ärenden i punkternasom avses som avses
2 och 4 får överklagas hos Svea 2 och 4 fâr överklagas hos Svea
hovrätt inom veckor från den hovrätt inom veckor från dentre tre

Över- Över-dag beslutet meddelades. dag beslutet meddelades.
klagandet skall in till hyres- klagandet skall in till hyres-ges ges
närrmden. nämnden. Prövningstillstánd

krävs förinte hovrätten skallatt
hyresnämndens beslut.pröva

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
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iändringtill lag22. Förslag om

1995:450marknadsföringslagen

1995:450marknadsföringslagen§föreskrivs 51Härigenom att
följande lydelse.skall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

51
och 52i 49, 50och 52 VadVad i 49, 50 sägssägs somsom
i 38 §kap. rättegångsbalken ochoch i 38 §kap. rättegångsbalken

1995:000första stycket lagen1995:000första stycket lagen
domstolsärenden hov-hov-dornstolsärenden omom omom

ärendenmål ochärenden skall imål ochskall i rättenrätten
gällaställetgälla enligt denna lag ii ställetenligt denna lag

Prövnings-Marknadsdomstolen.Marknadsdomstolen.
för Mark-tillstånd krävs inte att

tings-nadsdomstolen skall pröva
avgörande.rättens

kraft januari 1997.träder i den 1Denna lag

Lydelse domstolsärenden.lagrådsremiss lagenligt Ny om
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23. till ändring i lagenFörslag lag om

domstolsärenden1995:000 om

föreskrivs i fråga lagen domstolsärendenHärigenom om om
1995:000

dels 38, 39 och 40 §§ skall ha följande lydelse,37,att
införas bestämmelser, ochdels det i lagen skall 32att nya a

38 §§ följande lydelser.a av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

32 §a
har betalatPart över-som

klagandeavgzft andra fallskall i
få avgifteni 31 §än som avses

återbetalad han helt ellerom
delvis får framgång med sitt
överklagande. skallRätten ta

återbetalningställning till om
medskall ske i samband att

ärendet avgörs.

37 §
ärendet får överklagas endastEtt beslut inte innebär avgörsattsom

innebär ärendeti samband med överklagande beslut attett somav
Överklagande får dock ske särskilt, domstolennäravgörs.

jäv någon ledamot domstolenogillat invändning mot aven om
finns hinder för ärendets prövning,eller invändning detatt ettomen

2. avvisat ombud eller biträde,ett ett
ärendet gäller eller be-beslutat säkerställande det somavom

ibeslut tills vidare inte får verkställas ellerslutat överklagatatt ett
övrigt beslutat rörande saken,

på inställelse4. förelagt någon medverka änsättatt annat genom
föreläggandet med-inför domstolen och underlåtenhet följa kanatten

föra påföljd för honom eller henne,särskild
tryckfri-vid prövning enligt 3 kap. § andra stycket 4 eller 55. 3

yttrandefri-hetsförordningen eller 2 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5
hetsgrundlagen funnit det synnerlig vikt uppgiftattvara av en som

där lämnas vid vittnesförhör,avses
ellerbeslutat undersökning eller omhändertagande personom av

liknande åtgärd,egendom eller någon annanom
påföljd för underlåtenhet följautdömt vite eller någon attannan

föreläggande straff för förseelse i förfarandet eller förklarateller att
någon för förfarandet,skall kostnadersätta en
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frågabeslutat ifrågaibeslutat somensomen
med-någonsersättning förgällernågons med-ersättning förgäller

ärendet,verkan iärendet ellerverkan i
fallbeslutat i änfallibeslutat än annatannat somsom

gälleri frågai 7gällerfrågai i7 somavses ensomenavses
rättshjälpslagenrättshjälp enligträttshjälpslagenenligträttshjälp

1972:429 eller1972:429.
återbetala10. beslutat inteatt

överklagandeavgift.
domstollägreåterförvisas tillärendetvilketbeslutEtt engenom
beslutetendastfår överklagasförvaltningsmyndighettilleller omen
utgång.ärendetsinverkarfråganågoninnefattar avgörande somav

38 §
Skri-skriftligen.dettabeslut skallvill överklaga göraDen ettsom

beslutet inommeddelatdomstoltill denkommit invelsen skall ha som
beslutetfrån dagen förveckortre

avgjorts,ärendetinnebärbeslutet attom
sammanträde ellermeddelats vidbeslutet har2. ettom

kommerbeslutetharsammanträde när attdet vid angettsettom
meddelas.

fickdå klagandenfrån den dagveckorklagotidenfallI är treannat
beslutet.del av

deKlaganden skallprövningstillstånd krävs,Om ange
tillåberopasomständigheterdeklagandenskall omstän- somange

prövningstillståndstöd stöd förtillåberopasdigheter attsom
meddelas.skallskall med-tillståndför sådantatt

delas.
överklagandet harbeslutetmeddelat prövardomstolDen omsom

förgjortsöverklagande harskall avvisatid ochgjorts i rätt ett som
övrigamedtillsammansavvisas, skall detöverklagandet inteOmsent.

skalldomstoltill den prövasändasärendethandlingar i över som
överklagandet.

andra ochi 5 §bestämmelsernai övrigttillämpasVid överklagande
§§.9 och 10stycketförstastyckena, 8 §tredje samt

38 §a
avvisasöverklagandet inteOm

högreskall den10enligt
prövningstill-beslutarätten om

detmeddelas. Omstånd skall
föregåsskall beslutetbehövs av

skriftväxling.
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finnsOm det särskilda skäl att
höra muntligen innanparten
frågan prövningstillståndom av-

får den högre beslutagörs rätten
hålla sammanträde. Tillatt ett

sådant sammanträde skall parter-
kallas.na
Vad sagtssom om samman-

träde på telefon i 42 kap. 10 §
rättegångsbalken skall gälla även
vid sammanträde enligt andra
stycket.

39 §
Tingsrättens beslut överklagas till hovrätten.
I de fall det särskilt före- frågaI prövningstillståndär om

skrivet får hovrätten skall 49 kap. 12-14a §§ ochpröva ett
överklagande endast hov- 15§ andra stycket rättegångs-om

har meddelat prövnings- balken tillämpas.rätten
tillstånd.

Prövningstillstånd får medde-
las endast om

det vikt för ledningär av av
råttstillämpningen överkla-att
gandet högre domstol,prövas av

anledning förekommer till
ändring i det slut till vilket tings-

kommit ellerrätten
det finns synnerligaannars

skäl överklagandet.prövaatt
frågaI meddelade pröv-om

ningstillstånd skall 54 kap. 11 §
tredje stycket rättegångsbalken
tillämpas. Meddelas inte pröv-
ningstillstånd står tingsrättens
beslut fast. En upplysning om
detta skall in i hovrättenstas
beslut.

40 §
Hovrättens beslut överklagas till Högsta don1st0len.
Högsta domstolen får I fråga prövningstillståndpröva om

överklagandet endast Högsta skall kap.54 10, och11om
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förstaförsta stycket§13 §§, 14meddelatdomstolen har pröv-
stycket15 § andrameningengäller dockningstillstånd. Detta samt

tillämpas. Avserrättegångsbalkenbe-överklagandevidinte ettav
beslutöverklagandetavvisningslut över- ettett om av-avom

överklagandehovrättsbeslut. visningklagande ettettett avavav
stället 54hovrättsbeslut skall iprövningstillståndfrågaI om

tredje§§, 11 §kap. 9 och 10a54bestämmelserna itillämpas
stycket§ andrastycket 15rättegångsbalken.kap. samt

rättegångsbalken tillämpas.

inlettsärende1997. Omjanuarii kraft den 1lag träderDenna ett
bestämmelser.äldreikraftträdandet, gällerföre
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24. Förslag till lag 1996:000 nedsättningom

förlikningslikvidav

Härigenom föreskrivs följande.

1 § En svarande i dispositivt tvistemål sådant i länannat som avses
kap. första3 d § stycket rättegångsbalken får förlikningser-ettavge
bjudande bestämt till visst belopp nedsätta motsvarandeattgenom
belopp hos länsstyrelsen.

2§ Svaranden skall vid nedsättningen ochparternasuppge nanm
adress, domstol och målnummer.

3 § Förlikningserbjudandet avgivet denvid tidpunkt dåanses svaran-
den underrättat käranden nedsättning skett. Om förlikningser-attom
bjudandet höjs det nedsatta beloppet ökas det förstaattgenom anses
förlikningserbjudandet återtaget och denavgivet vid tid-ett nyttsom
punkt då svaranden underrättat käranden den nedsättningen.om nya

4 § Svaranden får återta det nedsatta beloppet denne företer bevisom
käranden underrättats det nedsatta beloppet kommeratt att attom om

återtas. käranden hos länsstyrelsen givit tillHar känna han göratt an-
språk pä det nedsatta beloppet får detta inte återtas kärandensutan
samtycke. Svaranden får dock alltid återta det nedsatta beloppet om
domstolen måletavgjort i sak.

Om beloppet återtasdet nedsatta inte något nedsättning enligtanses
denna lag ha gjorts.

5 § Länsstyrelsen skall utbetala det nedsatta beloppet till käranden om
denne, båda undertecknat förlikningsavtal ellerett partergenom av en

förlikning,domstol stadfäst visar ingått förlikningatt parternaav
avseende tvisten innebär skall förliknings-svarandenatt utgesom en
likvid motsvarande det nedsatta beloppet.

6 § Medel nedsatta hos länsstyrelsen skall placerasär genastsom
på räntebärande konto.ett

Räntan skall betalas till den lyfter det nedsatta beloppet.som

7 § beslut länsstyrelsen fårEtt överklagas till tingsrätten den ortav
där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller lagen 1995:000 om
domstolsärenden.

Denna lag träder i kraft den januari 1997.1
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Inledning1

Direktiven1.1

funktionervilkabakgrundutredaren,bördirektivenEnligt mot av
dessa,fullgöra görakanlämpligasthur defylla ochskallhovrätterna

för hovrätter-gällabörvadtillförslaglämnaöversyn samt somaven
och övrigabrottmåltvistemål,målkategoriernahandläggning avnas
vilka rollerbildskaffa sigutredarendärmed börsambandmål. I aven

länder.andraijämförbarai rättssystemharandra instansenden
internatio-svenskabeaktandemedbedrivasarbetetmåsteVidare av

den 4konventioneneuropeiskadensärskiltdäochåtaganden,nella
och derättigheternamänskligaför deskyddangående1950november

såbörför arbetetledstjärna attEnfriheterna.grundläggande vara
särskiltvarjeflexibeltsåhovrättsförfarandet attmöjligtlångt görasom

direk-Enligtändamålsenliga sättet.dethandläggaskanmål mest
begränsatänkbaraolika sättigenom attocksåutredarenbörtiven

Ävendelar.dessaiändringarföreslåochmål till hovrätternaflödet av
andraihurdelutredarenviktigtdetavseende tari detta är att manav

vårade kravochfrågordessalösthar attländerjämförbara som
beaktas.svenskapå det rättssystemetställeråtagandeninternationella

konsekvenservilkaredovisadirektivenenligt ävenUtredaren bör
förekommandeidel ochoch HD:stingsrätternasförfåförslagen kan

utredarenbördirektivenEnligtändringar.nödvändigaföreslåfall
prövningstill-meddettillämpningenutvärdera systemdessutom av

hakanUtredaren1993.julikraft den 1iträddei hovrättstånd som
utredarenövrigt börregler. Ii dessajusteringarföreslåanledning att

syftendetillgodosekanändringardeföreslåhänderfriaha att som
snabbare,hovrättsförfarandetnämligen göraeftersträvas, attsom

irolltill hovrätternasmed hänsynändamålsenligtocheffektivare mer
frågainte baranödvändigtvisbehöverinstansordningen. Det omvara
frågaocksåkandetlagändringar,åtgärder kräver omutan varasom

i hov-arbetsformernaförändringarinnebäråtgärdersådana avsom
Justitie-arbetet inomunderrättadhålla sigUtredaren börrätten. om

prövningstillståndkravförslagutarbetameddepartementet att om
enligtförvaltningsrättskipningen. Det ärinommåltyperför vissa

överblick-inomdomstolarnamedräknauteslutetdirektiven att enatt
fram-direktiventotalt Iökadepåräkna sett.framtid kanbar resurser
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hålls det därför angelägetär de reformeratt föreslås inteatt som
medför ökade kostnader för i stället utformas såstaten utan att resur-

inom domstolsväsendet kan utnyttjas på effektivareserna sätt.ett
Direktiven återges i sin helhet i betänkandets bilaga

För utredaren gäller vidare regeringens direktiv till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare angående beaktande EG-aspekter iav
utredningsverksarnheten dir. 1988:43, angående redovisning av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 prövasamt attom
offentliga åtaganden dir. 1994:23. Dessutom gäller regeringens
direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisaattom
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124.

1.2 Utredningsarbetet
Arbetet inleddes hösten 1993. Utredningen har vid 15sarnrnanträtt
tillfällen. Arbetet har bedrivits under stark tidspress.

Diskussionsmöten har hållits mellan utredningen och samtliga hov-
Utredningenrätter. besökte sålunda den 22 april 1994 Hovrätten över

ÖvreSkåne och Blekinge, den 3 juni 1994 Hovrätten för Norrland,
den 9 september 1994 Hovrätten för Västra Sverige, den oktober5
1994 Svea hovrätt, den ll november 1994 Göta hovrätt och den 9
december 1994 Hovrätten för Nedre Norrland. Vid flertalet dessaav
diskussionsmöten har advokater och åklagare varit representerade.

Genom sekretariatet har vissa frågor diskuterats med företrädare
för 1993 års rättshjälpsutredning Ju 1993:08.

Utredningen har tillsammans med Domstolsverket genomfört en
målundersökning avseende tvistemål, brottmål och övriga mål, i form

frekvensstudie. Undersökningen har omfattat 6 000 målav en ca
avgjorda under år 1990 och perioden 1992-07-01--1993-06-30. Under-
sökningen beskrivs i bilaganärmare 4 a.

Som led i utvärdera tillämpningen detett medatt pröv-systemav
ningstillstånd i hovrätt trädde i kraft den juli1 1993 den 1som resp.
januari 1994 har utredningen genomfört enkätundersökningen som
omfattat samtliga hovrättsdomare. Domstolsverket har biträtt med
distribution enkätema och sammanställning enkätsvaren. Sam-av av
manställningen finns intagen i betänkandets bilaga 4 b.

Den 15 september 1994 uppdrog regeringen Statskontoret iatt
samarbetenära med Hovrättsprocessutredningen kartlägga hur hov-

rättsdomares arbetstid fördelar sig mellan olika måltyper, olika mo-
i handläggningen måltypment olika uppgifter intesamtav resp. som

kan hänföras till målhantering. Statskontoret redovisade detta uppdrag
den 30 juni 1995 till utredningen överlämna promemorianattgenom
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finnsKartläggning hovrättsdomarnas arbetstid, Promemorianav m.m.
intagen i betänkandets bilaga 4 c.

Bilaga Reformarbetet i USA, England och Tyskland, har för-
fattats professorn Gunnar Bergholtz.av





91SOU 1995: 124

förhållandenNuvarande2

imål hovrättHandläggningen2.1 av

från tingsrätt. Enoch beslutöverklagade domarHovrätten prövar av
i frågaöverinstansdessutomhovrätt,hovrätterna, Svea är av-om

va-nämnd.hyresnänmd ochvattendomstol,göranden statensavavav
kap. 2 § RB.i mål i 2bl.a.första instansvidareHovrätt är avsessom

kategorierförsker inomi hovrättenHandläggningen treramen
Ö-mâl. tvistemålSådanamål, s.k.övrigabrottmål ochmål; tvistemål,

kap. 3 d §enligt 1lagfaren domarehandlagtsi tingsrätten enavsom
Ö-mål överklaganden delshandläggsFT-mål. SombetecknasRB av

turord-fördelas efterärenden. Målenbeslut idelsprocessuella beslut,
skallfördelningenbestämma hurfår självarotlar. Hovrätternaning

ske.
Ö-mål bestämmelser ihandläggs enligtochbrottmålTvistemål,

kommerdomstolsärenden, utgöralagRB. En att pro-somomny
1996‘.kraft under Denträda iförväntasi hovrätten,cesslag även nya

rättsvårds-sådanatillämpligblidomstolsärendenlagen avsesom
hand-skallinteochtingsrättskallärenden tas somupp av ensom

läggas enligt RB.
skrift-dettadom skalltingsrättsöverklaga göravillDen ensom
§ och50 kap. lmeddelatsdomenveckor från detligen inom atttre

Överklagandet Omtill tingsrätten.skall lämnas inkap. § RB.51 1
överklagadom har rättöverklagat tingsrättens attmotpartenpartenena

sådantreveckorsfristen gick Endådagvecka från deninom ut.en
återkallasöverklagandetförstadetförfalleranslutningsklagans.k. om

kap. 2 § RB.kap. 2 § och 51förfaller 50skäleller annatav
Även skriftligenskall dettabeslutvill överklaga göraden ettsom

skall dess-vissa fallstycket RB. I§ första52 kap. ltill tingsrätten
missnöjetid anmälaviss kortareöverklaga inomvilldenutom som

ochveckoröverklagandeför§§ RB. Fristen är49 kap. 4 och 6 tre
Såvittmeddelas.dag beslutetfrån denutgångspunktberäknas med

frånfristendockrättegången räknasundermeddelasgäller beslut som
viddet meddelasintedel beslutetklaganden får ettnär sam-omav

Lagrådsremiss domstolsärenden.lagEn omny
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manträde eller viddet sammanträde tillkännages beslutet kom-närett
meddelas 52 kap. § andra1 stycket RB.attmer

Det tingsrätten överklagande skett i tid.är prövar rättettsom om
Har det kommit in för skall det avvisas 50 kap. 3 51 kap. 3 §sent
och 52 kap. 2 § RB. I fall skall det, tillsammans med tings-annat

akt, sändas till hovrätten.rättens
Hovrättens prövning mål omfattar både sakfrågan och rätts-ettav

frågan. Hovrätten skall varje överklagat avgörande ellerpröva över-
klagad del avgörandet i dess helhet. Från denna huvudregelav om en
fullständig finnsprövning undantag i 51 kap. 23 § EnligtRB.ett a
denna bestämmelse skall, i de fall där tingsrätten funnit den till-att
talade skall dömas för den åtalade gärningen och domen överklagats
bara beträffande denna fråga, hovrätten frågan baraän prövaannat om
det föreligger något i paragrafen angivet särskilt förhållande, s.k.
genombrottsrekvisit.

För hovrätten skall tingsrättsavgörande krävs iöverprövaatt ett
vissa fall hovrätten först meddelar prövningstillstånd 49 kap. 12att
och 13 §§ RB. Prövningstillstånd kan meddelas det förviktärom av
ledning rättstillämpningen överklagandet högreprövas rått,attav av
anledning förekommer till ändring i det slut tingsrätten kommit till
eller det finns synnerliga skäl överklagandet 49 kap.prövaattannars
14 § RB.

Handläggning å sidan tvistemål och brottmål och å andraav ena
Ö-målsidan skiljer sig i flera avseenden. Såvitt gäller tvistemål och

brottmål huvudregeln den hovrätten bara får grunda sittär avgöran-att
de på framvad kommit vid förhandling i målet. möjlig-Vissasom en
heter i stället dessa mål efter enbart skriftlig handläggningavgöraatt

Ö-målfinns dock 50 kap. 13 § och kap.51 13 § RB. I är processen
skriftlig hovrätten i vissa fall kan besluta förhör skalläven attom
hållas kap.52 11 § RB.

Det finns vissa begränsningar i möjlighet ändra sin talanparts att
och åberopa processmaterial i hovrätten. tvistemål gällerIatt nytt att
väckt talan inte får ändras 13 kap. 3 § RB. dispositiva tvistemål,I
dvs. sådana mål där förlikning saken tillåten, gäller dessutomärom

förtill stöd sin talan får åberopa omständigheter ochatt part nya nya
bevis endast han har giltig ursäkt för sin underlåtenhet åberopaattom
omständigheten eller lägga fram beviset i tingsrätten 50 kap. 25 §
tredje stycket indispositivaRB. I tvistemål gäller endast den allmänna
begränsningen fårväckt talan inte ändras. brottmålI får talan inteatt

Åklagarenändras till gälla gärning. får dock justera åtaletatt en annan
kap.45 5 § RB. övrigt gäller ingenI begränsning i möjlig-parternas

Ö-målhet komma med åberopanden i hovrätten. Såvitt gälleratt nya
saknas regler begränsar möjlighet åberopaparts att nyttsom process-
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Eftersom reglerna för dispositiva tvistemål intematerial i hovrätten.
analogt i detta avseendeundantagsvis kunna tillämpasänannat anses

Ö-mål åberopa material.i begränsningkan i nyttpart stort sett utan
sammansättning huvudregeln lag-fråga hovrättensI är att treom

mål och ärenden där tingsrätten dömt medfarna domare deltar. I tre
lagfarnadock bestå minst fyralagfarna domare skall hovrätten av

brottmål skall nämndemän delta i hov-domare målet Inär avgörs.
fråga straff böter och detdet inte bliKan ärsträngare änrätten. om

dock alltid domförsamtidigt fråga företagsbot hovrätteninte ärom
vidare nämndemän delta ilagfarna domare. I hovrätten skallmed tre

hov-avskrivning mål efter återkallelsevissa familjemâl. Vid ärav
domför lagfaren domare 2 kap. 4 § RB.medrätten en

arbetssituation2.2 Hovrätternas

tid.har ökat kraftigt underMåltillströmningen till hovrätterna senare
Ökningen mål under perioden 1989-1993antalet inkomna varav

ökad tillströrrming40 %. till denna ökning delsOrsakerna var en av
dels ökad benägenhetmål till tingsrätterna,och ärenden över-atten

Måltillströmningen till tingsrätternaklaga tingsrätternas avgöranden.
%2.perioden med 30 Underökade under den aktuella nära samma

tvistemålz brottmål frånöverklagandefrekvensen för ochperiod ökade
%.% till 13,312,1

företeelse. Efternågonmåltillströmningen ökar inteAtt är ny
inkommande och där-införandet då antalet till underrätternaRB,av

brottmål sjönk, haröverklagade tvistemål ochmed till hovrätterna
betydandeöverklagade mål ökat isedan början 1950-talet antaletav

Ökningstakten varitperioden 1989-1993 har dockomfattning. under
måltillströmningen har ökatosedvanligt snabb. Samtidigt synessom

störrekomplicerade mål ha blivitockså andelen ochstora
instans lång tidbåde i första och andra underAtt antalet processer

hela västvärlden. Fleraökat iakttas ifenomen kunnatär ett sam-som
till denna utveckling. Samhälletverkande faktorer torde ha bidragit

varitden tekniska utvecklingen harhar blivit alltmer komplext och
har förändrats och har tillkommit.snabb. Befintliga rättsområden nya

Exklusive äktenskapsskillnad.ansökningargemensamma om
3Att svårtmål blivit det självfalletandelen och komplicerade större ärstörre

dock visst stöd för dettapåvisa statistiskt. En uppgiftatt rent an-som ger
huvudförhandlingstidtvistemål i tingsrätt medtagande antalet överär att en

timmar ökade med 55timmar huvudförhandlingstid tolvoch översex en
%63 från 1990 till 1994.resp.
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ökat, vilket har inneburitVidare medborgarnas rörlighethar en
Därtill kommer medborgarna haminskad social kontroll. att synes

rättshjälpsina rättigheter. Möjligheten tillblivit allt medvetna ommer
till rättsskyddsförsäkringar har skapateller motsvarande och tillgången

tidigare samtidigtför antalförutsättningar större ånettatt processa
känslighet för processkostnader. Dessutomdet inneburit mindresom

fattas myndigheterifrågasätta besluthar ökande tendens att som aven
omständighetenSverige kan denoch domstolar kunnat iakttas. I att

fall tämligen all-decennierna i åtskilliga varitlagstiftningen de senaste
ochutvecklingen. Både i Sverigehållen ha bidragit tillmänt utom-

syfteöverklaganden sker enbart ilands förekommer också attatt
avgörande i målet. gällerfördröja verkställigheten slutligt Dettaettav

bl.a. från advokathälltvistemål; i Sverige harsåväl brottmål som
okynnesöver-utsträckning förekommerhävdats det i allt störreatt

tvistemål.klaganden i
domstolarna tillförtsutomlands harVarken i Sverige eller resurser

måltillströmningen. Sverige har antaletIden ökademotsvararsom
periodenårsarbetskrafter underuttryckt iordinarie hovrättsdomare

%.oförändrat antalet har ökat med 21989-1993 varit i det närmaste
domarutbildningen koncentreratsiSedan de obligatoriska momenten

tjänstgör ifrämst t.f. assessorerhar dock antalet somassessorer
Ökningen årsarbetskrafter dennaantalet inomhovrätt ökat. perso-av

%.40aktuella tidsperioden varit drygtdennalkategori har under
uttryckt iordinarie och övrigahovrättsdomareTotalt har antalet

period.% under denna Iökat med 13,5årsarbetskrafter samman-
har mindre måltill-regelmässigthanget bör attnoteras enassessorerna

ökade antalethovrättsdomare. Detdelning ordinarieän assessorer som
flertalet hovrättsavdel-lett tillemellertidtjänstgör i hovrätt har att

sammansättningar.tvåningar samtidigt kan döma i
motsvarande resursökningarmåltillströmningenDen ökade utan

uppgifterfullgöra sinaför domstolarnainnebär förutsättningarna attatt
bådemåltillströnmingen harden ökadeförsämras. Konsekvenserna av

påtagliga i andra instans. Attblivit särskilti Sverige utomlandsoch
den nämndahårt kan förklarasdrabbats såjust denna instans ovanav

ochi underinstansernaantaletdet ökadekombinationen processerav
ihandläggningsreglernaöverklagandefrekvensökad attsamt aven

och inte harändamålsenligamindre effektiva, mindreandra instans är
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förstahandläggningsreglerna iutsträckningreforrnerats i somsamma
instans

talatvarit så påtagligamånga länderProblemen har i att omman
instans domstol brukarandra Enoverloadöverbelastning aven

tid, detinom rimligmålen inte kanöverbelastad avgöras omomanses
aktuelladeneller syftet medobetydliga målbalanserföreligger inte om

uppfyllas.fullo kaninstansen inte till
Europakonven-stadgas i 6:1 ihandläggningstiderVad gäller art.

och skyldigheterrörande civila rättigheteri målrättegångtionen att en
Tids-skälig tid.skall hållas inomanklagelser för brotteller rörande

kanfrån den dag dåbrottmål sägasperioden beräknas i varaen person
brott° inleds vid dom-från den dag målettvistemåloch ianklagad för

Danelius,avgörande fattas. Seslutligt närmarestol, till dess ett
ledning för be-ff. Någonuppl., 168rättigheter, 5:eMänskliga s.
rimlig hovrätthandläggningstid kan ilångdömandet hur ansessomav

tillämp-Europakonventionen och dessfrånkan således inte hämtas
dock generelltkan detbrottmålen sägasning. Beträffande avvara

Reaktionen påkorta.handläggningstidema ärväsentlig betydelse att
under långanklagad bör intesnabbt. Enbrott bör kommaett person

tillMed hänsyni hovrätten.utgångeni ovisshettid behöva sväva om
kravbör rimligtåtgärder ofta ringa,förberedande ärbehovet ettatt av

inde kommånader från detinombrottmålen avgörs attatt sexvara
under år 1994i hovrättbrottmål avgjordesAv detill hovrätten. som

överstigandehandläggningstid%statistik 22hade enligt DV:s sexen
Även avsevärd viktdetbeträffande tvistemålenmånader. är attav

mångabetydelse förså skersnabbt. Attmålen kan äravgöras storav
förberedelse-oftatvistemålen krävssarnhällsfunktioner. Iviktiga mer

handlägg-längrevarför tvingasbrottmåleniarbete accepteraän man
kunnanio månadertvistemålenbrottmålen. Förningstider än synes

skallhuvudförhandlingi mål därmaximitidrimligsättas som enupp
periodenunderavgjordes i hovrätttvistemåldeAväga somrum.

mål-beskrivnai bilaga 4enligt den1992-07-01--1993-06-30 hade a.

of the‘Jfr 95 5the Recommendation No RmemorandumExplanatory to
andintroductiontheconcerningmemberCommittee of Ministers statesto

civil andprocedures inandof appealof the functioningimprovement systems
bilagacommercial cases, p.

‘Professor WestemAppellate Courts:Overload inManagingJolowicz,J .A.
Justice andProcedural Law,World ConferenceThe EighthCountries, on

ff.Discussions, 71andEfficiency, General Reports s.
veder-Europadomstolen förundersökningfallet dådettahar motansett vara

för brottetmisstänkteller häktatsanhållitseller då dennebörande inletts som
åtalas.han skallunderrättatsofficiellteller då han attom
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undersökningen dryg tredjedel handläggningstid överstigande nioen en
Ö-mâlmånader7. bör i den mån de inte kräver skriftväxling avgöras

Ö-måldirekt. Beträffande övriga bör målsättningen de avgörsattvara
direkt efter det yttrande från kommit in. innebärDettaatt motparten

handläggningstiden normalt inte skulle behöva överstiga måna-att tre
År Ö-målender. 1994 hade enligt statistik %DV:s 21 hand-av en

läggningstid överstigande månader. Beträffande samtliga målkate-tre
gorier gäller självfallet den angivna handläggningstiden i detatt en-
skilda fallet kan alltför lång, beträffande mål krävert.ex.vara som
skyndsarn handläggning och i sådana fall där handläggningen innan
målet kommit till hovrätten varit osedvanligt tidskrävande.

Vad därefter beträffar målbalanserna i hovrätterna kan konstateras
Ö-under 1993 och 1994 dessa minskat såvitt brottmål ochatt avser

mål. Denna minskning, till %, främst14 5 torde berosom var resp.
minskad måltillströmning till hovrätterna och den pröv-en

ningstillståndsreforrn infördes för vissa brottmål den juli 19931som
och för s.k. kronofogdemål den 1 januari 1994. I någon mån torde ut-
vecklingen bero på kanslierna på grund den effektiviseringäven att av

följt datoriseringen har kunnat ñskaler-sig uppgifter fråntasom av
vilka fått tid rättsutredningar och läsa in mål. Hov-göraattna, mer

målbalanser tvistemål har emellertid fortsatt öka liksomrätternas attav
tvistemålg.antalet till hovrätterna inkommande Vid utgången årav

mål9.1994 uppgick hovrätternas sammanlagda målbalans till 8 661
Trots den totala mâlbalansen minskat de två kalenderårenatt senaste
ligger målbalanserna fortfarande på alltför hög nivå. Därtill kom-en

målbalanserna från och med andra halvåret 1994 åter börjatattmer
öka. Se bilaga figur4närmare

redovisadeDen utvecklingen har inneburit varje domareattovan
allt fler mål samtidigt andelen och komplicerade ochavgör störresom

därmed resurskrävande mål ha blivit allt sådanEnstörre. ut-synes
veckling kan innebära avgörandenas kvalitet minskar. Om kvali-att

verkligen minskat och i så fall hur mycket svårtär avgöra.teten att
Att generellt kvaliteten på domstolsavgöranden i detmäta när-är en

omöjlig uppgift. Från domarhåll har emellertid uttalats detmaste att
fims behov få tid mål med krävande ochägna rätts-ett attav mer
bevisfrågor. Enligt enkätundersökning domarnas arbetsför-en om
hållanden genomfördes JUSEK i slutet år 1993 ochm.m. som av av

7Uppgiften saknas i DV:s statistik.
‘DV:s statistikuppgifter för första halvåret 1995 tyder dock på antalet in-att
kommande tvistemål kommer minska är 1995.att
9 Exklusive vattenmål.
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början år 1994 domarna genomgående arbetsför-derasattav anser
hållanden blivit alltmer pressade och de inte längre nöjda medäratt
vad de Ett inte ringa antal de tillfrågade ansåg sig kunnapresterar. av
påstå avgörandenas kvalitet sjunkit, få ville så långtävenatt attom
de påstod de domar meddelas tenderar bli felaktiga i denatt attsom
meningen domslutet felaktigt. Enligt den i bilaga redovisadeär 4att
enkätundersökningen ansåg vidare 70 % dem besvaradenära av som
enkäten den tid de lägger ned målhantering inte tillräcklig föräratt

de skall nöjda med avgörandenas kvalitet. dessa ansågAvatt vara
knappt hälften de behövde %20 ytterligare arbetstid föränatt attmer

nöjda med avgörandenas kvalitet. Domskrivning studiersamtvara av
praxis och doktrin de arbetsmoment flest skulledeattvar som angav
lägga den ytterligare tiden på. StatskontoretsAv kartläggning av
hovrättsdomarnas arbetstid, vilken redovisas bilagai 4m.m., c.,
framgår genomsnittlig hovrättsdomare endast drygt 2ägnaratt en
timmar vecka studier doktrin och praxis i anslutning mål-tillper av
hantering. bakgrundMot det anförda torde i fall kunnavartav man

den nuvarande situationen ligger förpunkt där riskernäraanta att en
menlig inverkan dömandets kvalitet kan inställa sig.

År 1994 har antalet inkommande mål till hovrätterna minskat
något. Målbalanserna har framgått minskat åren 1993 ochsom ovan

Även1994. målantalet inte skall handläggas med förtur iom som
många hovrätter fortfarande förhar långa handläggningstider och
målbalanserna allmänt för kan knappast hävdasärsett stora attnumera
hovrätterna, i något undantagsfall, överbelastade enligt denärutom

definitionen.angivna Många länder ieuropeiska har dettaovan av-
seende betydligt problem Sverige. finns dock risk förDetstörre än en

situationen för hovrätterna återigen försämras. förDV:s statistikatt
första halvåret 1995 tyder antalet inkommande mål åter börjatatt
öka samtidigt antalet avgjorda mål under år 1994 minskat ochsom

fortsätta minska under år 1995, bilaga figur4 1 och 2.attsynes se
Målbalanserna har också fortsatt stiga sedan halvårsskiftet 1994,att se
bilaga 4 figur

°Jfr DV:s anslagsframställning för 199596, Enligt Statskontorets34s.
kartläggning hovrättsdomamas arbetstid, arbetar hovrättsdomareav m.m. en
i genomsnitt 43 timmar vecka. genomsnittliga arbetstidenDennärmare per
varierar dock mellan hovrätterna. hovrätt dennaI Svea knappt 42 timmarär

vecka och i Hovrätten för Nedre Norrland drygt 46 timmar vecka.per per
Från och med år 1994 har minskning inkommande mål tillantaleten av
tingsrättema kunnat konstateras. minskning torde dock få begränsadDenna

för eftersombetydelse hovrätterna överklagandefrekvensen samtidigt ökat.
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BRÅ handen nedgången antaletvidfrånPrognoser att av an-ger
anmäldaoch antalet1991-1994 kommermälda brott åren avstannaatt

1996.1995 och Avnivå underbrott på i princip konstantligga en
brottmål i domstolarna vilkaför antaletsärskild betydelse är resurser

åklagarväsendettill. Genomhar tillgångpolis och åklagare attsom
ekobrott ochbekämpningtillförts förextra genom enavresurser

kan under deåklagarmyndigheternaeffektiviseringpågående manav
brottmål i domstolarnaantalförutse ökandeårennärmaste ett som

infört på prövnings-kravresursvinsternatorde uppväga attav man
brottmål och ökati vissatingsrätt och hovrätttillstånd i ledet mellan

Beträffande tvistemålenstrafförelägganden.utfärdamöjligheterna att
måltillströrrmingen kunnaökningårenstorde del de avsenareen av
kronofogdemyndigheternaochkonjunkturutvecklingentillskrivas att

uppkom efter omlägg-målbalansarbetade denunder denna tid somav
förbättrat kon-isummariska Menningen den även ettprocessen.av

kronofogdemyndigheternahosnormala balanserjunkturläge och med
på sikt fortsättatill hovrätternatvistemålmâltillströnmingentorde av

Ökning-farhågor.tid ingersedd längreUtvecklingenöka. överatt en
drygtår 1950 varittvistemål har sedaninkommandeantaleten av

upphöra harsikt skulleden på längre% tecken på200 och några att
Ö-mål periodenunderkraftiga ökningeninte kunnat iakttas. Den av

hänföra till konjunktur-delockså till viss1989-1993 torde attvara
konkurs-1989-1992 antaletunder periodenökadeutvecklingen, t.ex.

inkommande%. antaletmed drygt 140 Attansökningar i tingsrätterna
Ö-mål instansordningen be-främst bero påår 1994 tordeminskat att

överklagas tilldessakronofogdemålen ändrats såträffande de s.k. att
prövningstillståndpåoch kravför till hovrätttingsrätt i stället att

helleroch hovrätt. Intemellan tingsrättinförts mål i ledetför dessa
Ö-målen, fler årtio gånger1994år änbeträffande närmarevarsom

inkommandeantaletökningennågra tecken1950, finns dock att av
också bedömningenDVmål skulle upphöra.på längre sikt gör att en

kan förväntas, DV:si domstolarnafortsatt arbetsvolymentillväxt av
för 199596, 33.anslagsframställning s.

europeiskai EU innebär denmedlemskapSveriges att gemen-
efterdirekt ellergällande i Sverige, antingenskapens regelverk blir

också prin-innebärlagstiftningsåtgärder. Detsärskilda svenska att
ochnationell lagstiftningföreträde framförciperna EG-rättens omom

i svensk Dom-effekt vinner instegtillämpning och rätt.dess direkta
ochprinciper tillämpasdessa regler ochförstolarna har attett ansvar

itid ochbehövaDomstolarna kommerupprätthålls. ägnaatt resurser

BRÅ ff.1994-1996, 42brottsutvecklingenförPM 1994:5 Prognoser s.,
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rättskällorgrundminst påuppgift, intedennaanledning att nyaavav
skallavsnitt 3.3.4framgåraktuella. Somtolkningsmetoder bliroch av

tolkning-förhandsavgörandebegärafalldomstolen i vissa även om
mål medantaletdet sannoliktEG-domstolen. Vidarefrån är atten

kom-utbildningarbetsmarknad ochhandel,europeiskanknytning till
EuropakonventionenEU-medlemskapet. Atti anledningökaatt avmer

leda tillocksålagsvensk1995 gäller väntasjanuarifr.o.m. den l som
domstolarna.belastningökad aven

förriskobetydligfinns intedetkonstateraskan såledesDet att en
kon-kunnatfrån tid tillarbetssituationansträngdadenatt annansom

påtaglig. Detblikommeri framtiden äni hovrätterna attstateras mer
längreblirhandläggningstidernabefaradärför anledningfinns attatt

försämras.kvalitetavgörandenasochellertilltarmålbalansernaoch att

denUtvärdering2.3 senasteav

prövningstillständsreformen

Bakgrund2.3.1

dettillämpningenutvärderautredningenskalldirektivenEnligt av
julikraft den 1trädde ihovrättprövningstillstånd imedsystem som

undersökalämpligtfunnit dethar därutöverUtredningen1993. att
kronofogdemål,prövningstillstånd i s.k.reglernatillämpningen omav

januari 1994.kraft denträdde i 1vilka
syfta tillfrämstmeningutredningensbör enligt attUtvärderingen

denarbetsbesparande,varitreformen,på avsett, omsomomge svar
nâgramedfört sär-kvalitetavgörandenaspåverkat systemetsamt om

tillämpningsproblem.skilda
DVmedtillsammansutredningenutvärderingen hariledSom ett

liksomanvändes,formulärenkätundersökning. Detgenomfört somen
harVidarei bilaga 4 b.redovisassammanställning ensvaren,aven

hovrättsdomar-kartläggningStatskontoretsuppgifterdel hämtats avur
kartlägg-statistik. Resultatetfrån DV:socharbetstid, avm.m.nas

i bilagaredovisasuppgifternastatistiskainhämtadedeningen samt
iuppgifter denvissautredningenSlutligen har använtd.4 och 4 urc.

målundersökningen.beskrivnabilaga 4 a.

effekterReformens2.3.2

statistik utläsaDV:sräckvidd kanreformens attgällerNär det man av
1995halvåretförstaunderi hovrätternaavgjordesmåldeav som
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Ö-målenomfattades 19,3 % brottmålen, % %9,7 och 5,6 deav av av
ordinära tvistemålen prövningstillstånd.kravet Det har dockav

FT-målen.visat sig DV:s statistik innehåller fel beträffandeatt ett
Det troligt innehållerstatistiken motsvarande felaktigheter be-är att
träffande övriga måltyper. måste därför frånMan utgå störreatt en
andel mål omfattas reformen vad framgår de angivnaänav som av
siffrorna.

Frekvensen prövningstillstånd, dvs. andelen mål där prövnings-
tillstånd beviljats i förhållande till det totala antalet mål inom det
område där sådant krav gäller, enligt statistik i brottmålenDV:svar

Ö-målen14,5 %, % tvistemâlen %.i 18,5 och i de ordinära 13,5 Av
de skäl anförts beträffande reformens räckvidd det troligtär attsom
frekvensen prövningstillstånd framgårhögre vad statisti-är än som av
ken.

reformen förI motiven till situationen hovrätternas delattangavs
så det målbekymmersam grund alltmer ökande antalet attvar av

det krävdes snabba åtgärder för undvika hovrätterna skulle få såatt att
balanser antal mål skulle förbli oavgjorda understora att stortett en

oacceptabelt lång tid. Efter genomgång andra tänkbara åtgärderen av
kom departementschefen fram vid den tidpunk-till det aktuellaatt som

möjligt genomföra Domstolsutredningens förslagten att ettvar var om
utökat med prövningstillstånd i hovrätt. Det grundläggandesystem
motivet för sådant hovrätternas då användsett system attvar resurser

effektivt; behöver snabbt, enkeltenkla mål inte rättas avgörsmer som
och billigt medan komplicerade mål får Dennamer mer resurser.
koncentration hovrätternas till de komplicerade målenav resurser mer
ansågs dessutom generellt till fördel för avgörandenas kvali-sett vara

Prop. 1992932216 ff.44tet. s.
Reformen syftade alltså primärt till undvika balanser såatt stora att

handläggningstiderna kunde förkortas. bör därför undersökasDet om
antalet balanserade mål påverkats reformen och handlägg-genom om

Ävenningstiderna förkortats. det inte själva syftetom angavs vara
med reformen förhöjd kvalitet i fall förväntad effektvartvar en en av
reformen. bör därför undersökas reformen haft någonDet även om
betydelse för kvalitet. reformensavgörandenas Vid studiumett av
effekter bör dessutom vilket värde rättskällaoavsettman som man-

Felet består i vissa mål prövningstillstånd målkräver redovisatsatt som som
inte kräver sådant tillstånd. underrapporteringEn har således skett. Isom -199293:216 där refererad visat61 undersökningatt attprop. s. angavs en ca

26 % brottmålen omfattas föreslagnaskulle komma det kravetattav av
prövningstillstånd.
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vill tillerkänna motiven jfr avsnitt undersöka rättstillämp-5.1 om-
ningen skett i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner.

Vad först gäller málbalanserna finns det vissa skillnader mål-
Ö-målkategorierna emellan. Antalet balanserade brottmål visadeoch

nedåtgående före reformen; uppgång docktrend redanen en svag syns
första halvåret 1995. Samtidigt har antalet balanserade tvistemål ökat

förekontinuerligt sedan tiden reformen minskat något undermen
1995.första halvåret Totalt dock balansläget bättre änsett utser nu

före reformen, vilket talar för reformen haft effekt. detAtt äratt
prövningstillståndsrefonnen lett till det lägre antalet balanseradesom
mål sjunkitdock inte helt säkert eftersom antalet inkommande målär

199415. bidragitunder år lägre antalet inkommande mål torde haDet
till tid funnits handlägga den inneliggande målbalansen. Ettatt attmer

prövningstill-rimligt antagande emellertid de reglernaär att nya om
tillstånd haft viss effekt andra faktorer medverkatävenatt attmen

belägg förantalet balanserade mål sjunkit. Statistiken dock ingetger
haftnågon omständighet betydelse någonstörre änom annan.

därefter handläggningstiderna medVad gäller kan dessa studeras
hjälp två uppgifter, nämligen dels uppgifter åldern påtyperav av om

uppgifteravgjorda mål, dels den inneliggande balansens ålder.om
Enligt utredningens mening bör åldern på avgjorda mål användas
eftersom siffran någotsäkrare. Med valda mätmetodenden sig denter
kan det handläggningstiderna kortare i samtligakonstateras äratt

före.målkategorier efter reformen jämfört med tänkbar orsak tillEn
gårdetta prövningstillståndsreformen. Uppgiften den tidär att som

till frågor litenhandläggning prövningstillstånd mycketutgörav om en
del framgår kart-den totala arbetstiden, vilken Statskontoretsav av
läggning arbetstid, någon mån förhovrättsdomarnas talar im.m.,av
detta. omständigheter i rikt-Det finns dock del talar motsatten som
ning. handläggningstiderna sedanFör det första har blivit kortare ända
år år1991 och det måltillströmningen ökat fram till och medtrots att
1993. fanns alltså redan positiv trend rimligen inte kanDet en som
förklaras blivitpå hovrätterna helt andra skälsätt än attannat av
effektivare. förbättring kan i fråga handläggnings-Den sessom om

såtiderna efter den juli 1993 den januari 1994 inte heller1 1 ärresp.
från den före-den markant avviker positiva trend redanstor att som

låg. handläggningtidernas längd iTill det sagda skall läggas ävenatt
viss mån produkt antalet inkomna mål. Samma tolknings-är en av

Se vidare figur bilagatabell 6 och 3 i 4
Se figur ividare tabell och l bilaga 4 d.5
Närmare handläggningstider redovisas tabell i bilaga d.uppgifter i 2-4 4om
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antalet balanserade målbeträffanderedovisatsproblem ovansom
blir densamma.därför och slutsatsenuppkommer

i såotvetydigt belägg för ochnågotStatistiken alltså inte omger
arbets-haft effekt hovrätternasreformenfall utsträckningi vilken

reformen haftbakgrundfår särskiltbörda det attmot enavmen -
målkategorigäller denräckvidd detganska betydande när tarsom

högbrottmålen ii anspråk, dvs.andel arbetstidenstörst ansesav -
resulta-riktning talar ocksåeffekt.sannolikt den haft Igrad att samma

Enkäten skicka-enkätundersökningen.inledningsvis närrmdadentet av
våren 1995. Eni landet underhovrättsdomaredes till samtligaut

enligt undersökningenmajoritet ledamöternaöverväldigande anserav
rikt-går iarbetsbesparande; barareformerna varit motsattettatt svar

haftreformernaklarlagts vilken störstning. har inteDet somav
förmån för reformentilleffekt. finns skillnad iDet avseen-svarenen

Kronofogde-så starkt uttalad.den intede kronofogdemål äräven om
bötesmåldäremot s.k.komplicerade medanmål sällaninte somanses

också hålla imåstesammanhangkan framstå triviala. I detta mansom
instansordningen änd-kronofogdemålenminnet såvitt gäller ävenatt

hov-prövningstillstånd infördes imed kravrades i samband att
statistiken torderedovisademed denSammantageträtten. manovan

intehaft avsedd låtreformenemellertid kunna säker att varavara -
effekt.helt klart hur stor -

i dom-förändringarframhålls svårighetenavsnitt 2.2l mätaatt
kvaliteten ivarit positiv förreformenstolsavgörandenas kvalitet. Att

låter sig objektivtgivetvis inte någothovrätternas avgöranden är som
underblivit fallet, givetvisemellertid för såbevisas. Allt talar att

dömandebehållas inom defåttförutsättning de frigjordaatt resurserna
avdelningarna.

följt lagstiftarensrättstillämpningenhärefter gäller fråganVad om
hov-det i motivenförst konstateraintentioner kan attatt angavsman

genomgångdet vidbevilja ändringsdispensskallrätten avenom
utgången itvekan riktighetenbevisfrågorna uppkommer någon avom

rättsfråga tveksambedömning i a.tingsrättenstingsrätten, ärenom
finnas någotgranskning visar sigdet vid45, somprop. s. om en

behöva ändras a.överklagade avgörandet kantyder på detatt s.prop.
tänkasdomslut kan a.46, så ändring i tingsrättenssnart prop. s.en
ändra tingsrättensnågot anledning53, så det finns attsnart som ger

tvivel tingsrättsav-hyserdom 57 eller hovrättena. när omprop. s.
såoch if.. kan diskuteragörandets riktighet 57 Mana. omprop. s.
såfrån varandrauttryckssätt skiljer sigfall på vilket dessasätt men

Fråganlågt beviskrav.avsåg uttryckamycket klartär att ettatt man
beviljats i den utsträckningblir då prövningstillstånd avsetts.somom

frekvensenfråga jämförabesvara dennaEtt försöka ärsätt attatt
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så-i dag kräverområdeprövningstillstånd inom detmeddelade som
målmotsvarandeändringsfrekvensen itillstånd meddant grupp av

skulletillgänglig hos DVstatistikreformen. Denföre är somsom
FT-mål.endastdockjämförelsesådananvändas förkunna avseren

sådan jäm-bristfällig jfr 13statistiken äreftersomMen är not en
jämföramöjlighetvärde. En ärnågotförelse inte större attannanav

änd-uppgiftermedprövningstillståndmeddeladefrekvensen om
målundersökningen. Mate-beskrivnai bilaga 4ringsfrekvens i den a.

tvistemålförjämförelsedock ingenmålundersökningen medgerrialet i
Ö-mål. be-jämförelsenvärdeskulle dock göraoch Det attvara av

prövningstillståndskulle ha krävtbrottmålträffande de omsom
ändringsfrekvensenbrottmålenberördadegällde. Idagens regler var

1992-07-01--1993-06-30.% under perioden28,5målundersökningeni
prövnings-meddeladefrekvensenbeträffandefrånUppgifterna DV

tillförlitligaintetidigare sagdaframgår dettillstånd dockär avsom
jämförelse. Upp-sådangrund förtilldärför inte läggasoch kan en
prövningstillstånddock vid handendomstolargifter från vissa attger

restriktivt.beviljatspå vissa håll
prövningstillståndkravet på ärutvidgadeeffekt dettänkbarEn av

finnsskettstöd för detökat. Visstöverklaganden till HDantalet attatt
HD. riskvissfinnsmål till Detinkomnastatistik atti DV:s över en

blivitdärigenomprövningstillstånd i hovrättennekadeblivitde som
hovrättenvaritskulle hatill deklaga HDbenägna änatt ommer

målsak. flerfå någotha kunnatså skulle HDPåmålet i sättprövat
anspråkiutsträckning tagitvissåtminstonevilket ihandläggaatt

överklagandenfärrefått inSannolikt har dock HDdär. av-resurser
Ävenföretagits.i sakprövninghovrättsavgöranden därseende omen

prövningstill-grundfler målHD får inalltsådet kan attantas av
medförtotalt störretroligt dettadet inteståndsreformen är settatt en

arbetsbelastning.

Se i bilaga 4 d.vidare tabell 7
avgjordes 929Under junimed den 30 1995till ochjuli 1994perioden den 1

prövnings-frågabeslut iöverklagande hovrättsgälldemål i HD omavsom
tillståndmeddelade HDfall, dvs. mindrenio äntillstånd. I endast procent,en

i de övrigabeslut ochfastställdes hovrättensdemi Itill prövning HD. tre av
beslutetundanröjdesellerprövning i hovrättentill måletsmeddelades tillstånd

handläggning.förvisades målet återoch
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2.3.3 Tillämpningsproblem, m.m.

Slutligen skall i detta avsnitt något de problem befara-sägas om som
des vid utvidgningen med prövningstillstånd. I motiven a.systemetav

anfördes46 förutsättning för skulle funge-att att systemetprop. s. en
effektivt tingsrätten utformat tillräckligt utförliga domskäl. Iattra var

fall fanns det risk hovrätten skulle hysa tvivel avgöran-annat att om
dets riktighet och därför bevilja dispens. Cirka hälften demav som
besvarade enkäten de hade deltagit i tillståndsprövningarattuppgav
där det förekommit svårigheter bedöma tingsrättens bevisvärdering.att
Svårigheterna hade främst med ofullständiga redovisningargöraatt av
bevisning avgörandena i övrigt kortfattade. Enkätensamt att var ger
alltså vid handen det i viss utsträckning förekommer tingsrätts-att att
avgöranden utformade så effektiviteten i hämmas.är att systemet

En i motiven a. 47 f. befarad risk med utvidgaattannan prop. s.
med prövningstillstånd prejudikaten skulle bli färre isystemet attvar

framtiden. Enligt utredningens uppfattning har emellertid de nya reg-
lerna inte tillämpats tillräckligt länge för det skall sig menings-att te
fullt analysera den frågan.att nu

Den i bilaga redovisade4 enkätundersökningen har pekat på en
rad olika tillämpningsproblem. I huvudsak det sig två slagsrör om
problem. Till delen handlar det gränsdragningsproblem,största om
dvs. det krävs prövningstillstånd eller inte. Den allra vanligasteom
frågeställningen enligt undersökningen sådant tillstånd krävs ivar om
vissa fall där tingsrätten beslutat angående särskild rättsverkan av
brott, företrädesvis förverkande. Som ytterligare exempel nämndes
frågan prövningstillstånd krävs för prövning beslut vitenom av om av
olika slag och för vissa beslut under rättegången. Vidare upplevdes
beloppsgränsen problematisk i vissa fall måldär kumulerats ellersom
där yrkandet i tingsrätten inskränkts. andra huvudproblemetDet rör
handläggningen. Viss osäkerhet rådatycks i vilken utsträckningom
hovrätten skall besluta kompletteringsföreläggande avseende deom
skäl åberopas för prövningstillstånd skall meddelas. Enattsom annan
fråga har gällt i vilken utsträckning skriftväxling skall ske före beslutet
i prövningstillståndsfrågan. Vidare har osäkerhet rått i frågan ochom
i fallså skall lyssna bandinspelning från bevisupptag-vem som en
ningen i tingsrätten i vilket skede handläggningen detta i såsamt av
fall bör ske. Som ytterligare exempel rapporterade handläggnings-
problem kan det finns osäkerhet vilka frågornämnas att en om som
kan innan tillståndsfrågan avgjorts vad händer medavgöras samt som

anslutningsklagan huvudöverklagandet nekas prövningstillstånd.nären
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Internationella förhållanden3

Inledning1

Fin-beskrivning huvuddragen i Danmarks,I avsnitt 3.2 ges en av
Tysklandslands, Englands och Wales, FrankrikesNorges, samt

avsnittinstansordningar såvitt brottmål och tvistemål. I dettaavser
processordningarbeskrivs förhållanden i dessa ländersvidare vissa

överinstanserna eller harpåverkar tillströmningen mål tillsom av
prövning överklaga-betydelse för omfattningen överinstansernas avav

de mål.
få för reformarbetetKonventionsâtaganden kan betydelsesom

de för utredningsarbetet intressantaredovisas i avsnitt 3.3. Endast
anslutning till artikelartiklarna och Imomenten tas angesupp. resp.

Åtagan-för reformer.översiktligt den betydelse artikeln har tänkbara
idenas betydelse för enskilda reformförslagnärmare tas resp.upp

avsnitt i kapitlen 6 och
rekommenda-behandlas Europarådets nyligenI avsnitt 3.4 antagna

tvistemål.tion syfte förbättra appellationsförfarandet ihar till attsom
belysas iSom framgår avsnitt 2.2 och kommeräven attsomav

långa handläggnings-avsnitt 3.4 har många länder haft problem med
följd ökad måltill-tider och mâlbalanser i andra instans tillstora av en

ändamålsenliga handläggnings-strömning ineffektiva och mindresamt
reformarbeteregler. bilaga studie detI 5 närmaregörs somaven

till medbedrivits England och Tyskland för kommai USA, rättaatt
dessa problem.

processordning i3.2 instans- ochNågot om

länderandra

3.2. l Danmark

Brottmål

Flertalet målByret normalt första instans i brottmål.är avgörs av en
vilka detlagfaren och tvâ domsmenn nämndemän. Mål, idomare
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i regelpåföljd böter,inte aktuellt utdöma än avgörsär att enavannan
åklagarmyndigheteninstansLandsret förstalagfaren domare. är om

denaktuellt dömadetår ellerfängelse i fyra äryrkar attmer, om
institution förtillöverlämna denneinternering ellertilltalade till att

måldepolitiska brott. I avgörsvård måleteller rör avsomom
tolvlagfarna domare ochbestårförsta instanslandsret i rätten treav

ocksåoch deltarskuldfråganNzevningenenzevninge jurymän. avgör
lagfarnafall desistnämnda harpâföljdsfrågan. Ii avgörandet av

haskalloch nzevningeneså yrkesdomarnadomarna fyra röster attvar
meningen.gäller den lindrigastelika röstetalVidlika många röster.

för kanmisstänkthanden gärningmisstänkt erkänner ärOm en
tilståelsessags-s.k.förfarande,summarisktefterhan dömas ett

den miss-åklagaren ochdockförutsätterbehandling. Detta rätten,att
Åklagaren åtalfall inteväcker i dessahärtill.tänkte samtycker utan

skall hållas medförhandlingbegäraninkommer med attom enen
måste den miss-förhandlingVid dennatilstâelsessag.anledning av en

tämligenskallerkännande. Dettaförbehållslösttänkte ett varaavge
säll-Bevisupptagningövrig utredning. ärstöddetaljerat och vinna av

vanligtdetinte alltdettilltalade erkänna ärVill den mestasynt. men
detgärningspåstående såinskränker sittåklagarmyndigheten attatt

gällerförfarandetbeskrivnaerkännandet. Detmedöverensstämmer nu
summarisktkan behandlasbrottförseelsekaraktär. Dessainte brott av

förseelsekaraktärintebrottmålregler. de ärenligt andra Av avsom
tilståelsessager.%behandlas 60-70 som

landsretöverklagas tillbyretmeddelatsDomar genomavsom
överklagandet grundligger tillbevisvärderingenkananke. somavse

eller enbartfuldstaendig ankeskuldfrågan rätts-för bedömningen av
enbartrevisionsanke ellerhandläggningeller måletstillämpningen

Är preci-överklagandet intestrafudmålingsanke. närmarepåföljden
förtill grundlegatbevisvärderingenomfattadet ävenserat somanses

förbyretdömts itilltaladskuldfrågan. Enbedömningen ensomav
dagsböteröverstigande 20påföljd intetillförseelsemindre allvarlig en

inteöverklagahar intei penningbötereller 3 000 DKK rätt att om
Sådantanneninstansbevilling.s.k.tillstånd,Justitieministeriet sittger

det iellerprincipiellsakenendasttillstånd är natur omavomges
överklagamöjlighetsaknasskäl för det. Detövrigt särskildafinns att

i andraLandsret dömerinstans.direkt till högstabyrettens avgörande
doms-skall deltadomsmennlagfarna domare. Treinstans med tre om

frågadet kan bliavgörande, strängaredeltog i byrettens omommenn
för densärskilt ingripandesakenstraff ellerböterän synes varaom
normaltMåletoffentligt intresse.särskilt avgörstilltalade eller är av

påbevisningenvid vilkenefter muntlig förhandling nytt.tas upp
tillöverklagasinteöverklagade mål kani ditdomarLandsrettens
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tredjeinstans-tillstånd, s.k.JustitieministerietHøjesteret attutan ger
anneninstans-grundertillståndbevilling. Sådant samma somges

vilka avgjorts medförsta instans,domar ibevilling. Landsrettens neev-
tredjeinstansbevilling.kravtill Højesteretninger, överklagas utan

bedömningengrund förligger tillsakfrågorHøjesteret inteprövar som
grundenbara överklagas denPåföljdsfrågor kanskuldfrågan. attav

straf-lag ellerutdömas enligtvad kanstraffet än attär strängare som
missförhållande till brottet.fet uppenbartstår i

Justitieministerietssärskild nämnd1996januariDen l övertar en
stå friskallNämnden,prövningstillstånd.gälleruppgifter vad som

beståskalldomstolarna,förvaltningen ochoffentligafrån både den av
och byret,Højesteret, landsretvarderafråndomare, entre aven

nämndentillRegeringen skallrättsvetenskapsman.advokat samt en
beträffandedetangående behovettillkännagivandenkunna rikta attav
Lovforslagprövningstillstånd.meddelasfrågabestämdnågon typ av

den april 1995.217 6L

Tvistemål

dock lands-målbyret. I vissaflertalet tvistemål äriFörsta instans är
skalleniga byretten prövainteförsta instans är attparternaret omom

landsrettenhänvisas tillyrkandekan påmålet. Andra mål part omav
föringripandesärskiltsakenprincipfråga,målet innefattar äromen

lagstiftningassociationsrättsligtillämpaaktuelltdet kan bli attpart, om
överstigervärdetvisteföremåletsellereller främmande rätt om

lands-direkt italan också väckassistnämnda fall kan500 000 DKK. I
mål,handelsrättsligasjörättsmål,handläggsStorköpenhamnIretten.

instansmål i förstaarbetsrättsligaoch vissaobeståndsrättmål rörsom
Är högretvisteföremålets värde äninteHandelsretten.Sø- ochav

sakenintehänvisas till byretten ärdock måletDKK skall100 000 om
landsretten.hänvisas tillskullebyrettensådan måletattart avav

ochoch Sø-lagfaren domaredomför medallmänhetiByret är en
undantagsviselleroch tvålagfaren domaremedHandelsretten en

förstadömer ihandel. Landsretsjöfart ellerfyra sakkunniga inom
lagfarna domare.medinstans tre

möjlighetlandsret. saknasöverklagas till DetavgörandenByrettens
yrkan-Omdirekt till högsta instans.avgörandebyrettensöverklagaatt

anneninstans-000 DKK krävsunderstigande 10värdedet ettavser
principiellmeddelas sakenTillstånd kan ärbevilling se ovan. avom

saken in-skäl,särskilda ärövrigt finnsbetydelse eller det i t.ex. om
sakfrågan.både ochLandsret kangripande för klaganden. pröva rätts-
minstbestår landsrettenöverklagandenprövningenVid treavav
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lagfarna domare. Sø- och Handelsrettens avgöranden överklagas i
regel direkt till Højesteret.

Landsrettens avgöranden i andra instans kan inte överklagas till
Højesteret tredjeinstansbevilling Sådant tillståndse ovan.utan ges
under förutsättningar anneninstansbevilling. Enligt detsamma som

nämnda lagförslaget tredjeinstansbevillingskall meddelas endastovan
saken principiell betydelse. Landsrettens avgöranden i förstaärom av

instans överklagas dock krav prövningstillstånd. Højesteretsutan
prövning omfatta både rättsfrågor.kan sak- och Eventuell bevisupp-
tagning dock i inom domkretsden byret den skalläger rum vars som
höras frånbor och redovisas protokoll byretten. Højesteret ärgenom

fem, ofta sju, lagfarna domare.sammansatt av
En avgift utgår för mål skall till prövning i landsret ochatt tas upp

Højesteret. Avgiften vid överklagande dom ankeafgift bestårav av
grundavgift %uppgående till 500 DKK det värde1 översamten av

6 000 överklagandet måletDKK Om till huvudför-sätts utsom avser.
handling utgår tilläggsavgift %motsvarande 20 den redanen av er-
lagda avgiften. Lägsta avgift uppgår till 750 Avgiften tillDKK.
Højesteret %vid överklagande dom 50 högre i landsrettenär änav
och lägsta avgiften 500 DKK. Ankeafgiften kan vinnande få1 part

sin Vid överklagande beslut utgår något lägreersatt motpart.av av en
avgift kaareafgift. Kzereafgiftens storlek påverkas inte detav om
förekommer något sammanträde i målet. Avgiften för överklagande till
landsret 400 DKK och till Højesteret 750 Får klagandenDKK.är
framgång helt eller delvis skall kareafgiften återbetalas.

Ombudstvång råder inte. Om domstol finner skriftligapartsen en
inlaga obegriplig eller inte lugnt och begripligt sättparten ettom
kan uppträda inför domstolen kan dock denne föreläggas anlitaatt
advokat. Advokat uppträder inför landsret eller Højesteret måstesom
ha särskilt tillstånd för instans.møteret resp.

Uteblir från huvudförhandling i landsret eller Høyesteretmotparten
kan målet i dennes frånOm uteblirrätten avgöra utevaro. motparten

sammanträde kan klagandens begäran måleträtten avgöraett
grundval föreliggande skriftliga material och ytterligare skriftligav en
inlaga från klaganden.

För underlätta förlikning kommer till stånd kan görarättenatt att
tillkännagivande vad på grundval befintligt materialett av som av

bedöms bli utgången i målet och föreslå förlikas i enlighetparterna att
härmed. Ett sådant tillkännagivande kan helst undernärges som

För undvika domskrivning brukar regelmässigträttenattprocessen. ge
sådant tillkännagivande omedelbart efter avslutad huvudförhand-ett

ling. Ibland tillkännagivandet skriftligt eventuelloch redovisarges en
framtida doms förväntade och skäl. någon förlikningslut Om inte
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falltillkännagivandet. I deinte bundnauppnås domarennaär av
dockhuvudförhandlingen deti slutettillkännagivandet avgivits ärav

denfrån tillkännagivandet. Omavvikermycket sällsynt domenatt
dom eftersomöverklaga måste han begäratappande villparten en

överklagas.förlikning normalt inte kan
År utfärdamöjlighet för byretternainfördes1984 att summa-en

svarandenskärandens yrkande,innehåller normaltriska domar. Dessa
anfört dom-vadyrkandet och kortfattatinställning till parterna samt

Överklagas komplette-skalldomenskäl och domslut. rätten avge en
ochtillställas landsrettenför skallrande redogörelse saken. Denna

skallmemorialanteckningar ochutarbetas efterRedogörelsenparterna.
sannoliktvittnesförhör. Framstår detochsärskilt återge attparts- som

traditionellt vis.avfattasöverklagas bör domendomen kommer att

Finland3.2.2

och rådstuvu-häradsrätterna1993den decemberFr.o.m. l ersattes
instansordningerhöll FinlandDärigenomtingsrätter.rätterna enav

reforrne-tidpunktsvenska. Vidmed denöverensstämmer sammasom
tvistemålRättegången ii tvistemål. ärrades rättegångsförfarandet

principernahuvudförhandling ochochuppdelad i förberedelsenumera
Förfaran-har införts.och omedelbarhetmuntlighet, koncentrationom

skriftligt. Reformeringenidet tidigarei överrätterna settstort avvar
saknasavslutade, bl.a.dock inteförfarandereglerna i hovrätt ännuär

i brottmålRättegångsförfarandetförberedande.föreskrifter målensom
reglerjanuari 1997 förväntasreformeras. lkommer också Denatt nya

blirbrottmålsförfarandetinnebärträda i kraft bl.a. även munt-attsom
koncentrerat.ligt, omedelbart och

ochlagfaren domareflertalet brottmåltingsrättl avgörs treav en
bötesstraffendastbrottmål, i vilkakompliceradenänmdemän. Mindre

hyresmålmål ochfamiljerättsligaensamdomare. Iutdöms, avgörs av
nämndemän.ochbestå lagfaren domareskall tingsrätten treav en

Övriga lagfarna domare.ellertvistemål avgörs treav en
möjlighettill hovrätt. saknasöverklagas DetTingsrättens domar att

Enligttill högsta instans.avgörande direktöverklaga tingsrättens ett
påHovrättskommissionen, bör kravstatlig utredning,förslag av en

tvisteföremålettvistemål värdetuppställas för därprövningstillstånd av
därbrottmål ringa brottför000 FIM ochinte överstiger 20 som avser

Kommittébetänkandefängelsehar dömts tilltilltalade intedär den
hov-Prövningen ilagstiftning.inte lett till1992:20. Förslaget har

Prövningsskyldighetenrättsfrågan.både sak- ochkan omfattarätten
anförs ibrottmål vadi tviste- och över-begränsas dock både somav
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klagandet och svarsskrivelsen. I den finska rättegångsbalken infördes
den 1 december 1993 bestämmelse 26 kap. ll § enligt vilkenen a
hovrätten inte särskilda skäl skall riktigheten tingsrättensprövautan av
avgörande till andra delar de grunder och omständigheterän som
framlagts i överklagandet och svarsskrivelsen. Om i brottmål änd-ett
ring söks endast fråga straffpâföljden, får hovrätten enligti om samma
bestämmelse särskilda skäl den tilltalade har gjortinte prövautan om
sig skyldig till den gärning lagts honom till last. Enligt motivensom
gäller begränsningen de omständigheter och bevis omedelbartsom
ligger till för yrkandet. Beträffande tvistemålen torde dettagrund
innebära bl.a. det inte föreligger några särskilda skäl endastatt om
sådana rättsfakta åberopats i överklagandet svarsskrivelsensom resp.
beaktas vid hovrättens prövning. motiven framgår det tänktAv äratt

bestämmelsen skall arbetsbesparande för hovrätterna eftersomatt vara
de kan koncentrera sig på de grunder och omständigheter parternasom
uttryckligen förväntasHandläggningen också bli klarare efter-nänmt.

klaganden och individualiserat tidigare måsteänmotpartensom mera
till vilka delar saken stridig och motivera sin inställning.ärange

sammansättningen i hovrätt i regel lagfarna domare. Målär tre
betydelsefulla prejudikatsynpunkt kan enligt hovråttspresi-ärsom ur

dentens bestämmande i sammansättning fem lagfarnaavgöras av
domare eller i plenum. I hyresmål sammansättningen lagfarnaär tre
domare och tre experter.

Hovrättens avgöranden överklagas till domstolen.Högsta För att
Högsta domstolen skall mål till krävs årprövning sedanta ettupp
1980 besvärstillstånd. Sådant tillstånd kan meddelas det medom av-
seende tillämpning liknande falllagens i andra eller med hänsyn till
intresset enhetlig rättstillämpning vikt ärendetär prövasattav en av

Högsta domstolen den s.k. prejudikatgrunden, det underav om
handläggningen i tingsrätten eller hovrätten har inträffat sådantett
rättegångs- feleller avgörandet till följd därav borde åter-annat att
brytas eller undanröjas den s.k. återbrytningsgrunden eller detom
eljest föreligger skäl.vägande Ett vägande skäl kan t.ex. attvara
avgörandet skulle tillleda synnerligen oskäligt resultat. Högstaett
domstolen i regel fem lagfarna Viktigaredomare.är sammansatt av
mål kan i plenum.avgöras

Rättegångsavgift utgår vid överklagande till hovrätt med 800 FIM
och vid överklagande till domstolen medHögsta 1 000 FIM. Det
råder inte något ombudstvång.
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3.2.3 Norge

Brottmål

byrett. Dessaherredsrett ellerinstansi förstaBrottmål handläggs av
ochdomarelagfarenvanligtvisdömerdomstolar sammansatta enav

följavilka kanbrottmålInärrmdemän. rörtvå meddommere som
iavgjordes lagmansrettvilka tidigareårfängelse i än avsexmer

omfattandesärskiltmåletordförande, ärinstans kanförsta rättens om
beståskallbestämmaskäl föreligger, rättensärskildaandraeller att av

gärningarMålmeddommere.ochtvå lagfarna domare tre avsersom
fängelsestraffföljakan änpå vilka strängareerkända ochärsom

åtal ellerförfarandeförenklatenligthandläggastio år kan utanett
erkän-ochtill dettasamtyckermisstänktedenhuvudförhandling om

uppträderbyrettenellerHerredsrettenutredning.övrignandet stöds av
miss-domare. Denlagfarendomför medochdå forhørsrett är ensom

erkännan-förbehållslöstmåsteochdomarentänkte förhörs ettavgeav
Övrig skriftligtilltillgångutredning har rätteninförde rätten. genom

hand-brottmâlenHuvuddelenpolisutredningen.fråndokumentation av
skall fåförfarandeförenkladedettaFörforhørsretten.läggs attav

för-deteller, röråklagarmyndighetendockkrävstillämpas att om
det.begärpolismyndighetenseelser,

överklagasbyrettellerherredsrettmeddeladeDomar genomav
måletförberederdomarelagfarnadeOmtill lagmansrett.anke tre som
fram-nåinte kommeröverklagandetavgörande atttill är attense om
beslutsådantsläppas fram. Ettskallmålet intebeslutakan degång att
ifängelsevarpåbrottöverklagandetfattaskan dock inte meravserom

ochböteryrkatåklagaren inte änmål därfölja. Iår kan annatän sex
påföljd lagmansrettentillheller dömtinte strängaredomstolen tar upp

samtycke.sittgivitdomaresamtligaprövning endastmålet till treom
Lag-föreligger.skälsärskildaendastskallsamtyckeSådant omges
fyraochlagfarna domaremedöverklagandenprövar tremansrett

bevisvårderingenpåföljdsfrågan ellerprövningen rörmeddommere om
tillskallskuldfrågan avgörasskuldfrågan. Förvid bedömningen attav

endastöverklagandetOmfemtilltalade krävsför den röster.nackdel
bestårrättstillämpningsfrågor rättenochellerhandläggningsfrågorrör

fängelseföljavilka kanbrottmåldomare. I rörlagfarnatre somav
tiomanna-skuldfråganhuvudregeln avgörsåri ärän att enavsexmer

påföljdsfråganskyldigåtaladeden avgörs trefinnerjury. Om juryn av
ledamöter.jurynsochordförandedomare, jurynslagfarna tre av

processuellaeventuelladomarna,lagfarnade avgördvs.Rätten, tre
kangrunder. Rättenprocessuellapåavvisa måletkanspörsmål och

gärningenåtaladedenfrikännande dommeddelaockså juryutan om



112 INTERNATIONELLA FÖRHÅLLANDEN SOU 1995:124

inte brott eller gärningenutgör preskriberad. Vidareär har rättenom
möjlighet åsidosätta juryns beslut i skuldfrågan. Har juryn funnitatt

den tilltalade oskyldig krävsär enhälligt finner detatt rättenatt uppen-
bart den tilltalade skyldig. Har juryn funnitär den tilltaladeatt äratt
skyldig villkoret för jurynsär utslag sidansätta majo-rättensatt att
ritet finner bevisningen inte räcker för fällande dom. Attatt rättenen

jurynssätter utslag sidan förekommer relativt sällan. Juryn motive-
inte sina ställningstaganden. Domen skall dock motiveras i på-rar

följdsdelen. De lagfarna domarna själva eventuella civilrättsligaavgör
krav. I spionmål och i mål skall handläggas på därförnytt attsom
lagfarna domarna har juryns avgörande sidan består lagmans-satt

lagfarna domare och fyra meddommere. de målretten Itreav som
handläggs jury har de lagfarna domarna och meddommernautan sam-

uppgifter och deras värderas lika.rösterma
Ett överklagande skall lagmansrett kan medprövassom av sam-

tycke från Høyesteretts kaeremålsutvalg överklagas direkt till Høyeste-
överklagandet gäller spörsmål betydelse före-rett utöverettom av

liggande mål eller det särskild betydelseär få saken snabbtattav
avgjord.

Beträffande domar meddelats lagmansrett rättsmedletärsom av
anke till Høyesterett. Bevisvärderingen legat till förgrund be-som
dömningen skuldfrågan kan dock inte överklagas. När målet hand-av
lagts med jury möjligheten klagaär även på rättstillämpningenatt
starkt begränsad eftersom juryn inte motiverar sitt beslut. För att
målet skall Høyesterett krävs samtycke lämnastas attupp av av
Høyesteretts kaeremålsutvalg. Sådant skall den aktuella fråge-ges om
ställningen principiell betydelseär eller det andra skäl ärav av av
särskild vikt saken För samtyckeprövas. skall nekas krävsatt att
enhällighet.

Tvistemål

Första instans i tvistemål herreds- eller byrett.är För tvist skallatt en
krävs i regel försökt kommatas underöverensatt parterna attupp

medverkan forliksrâd. Forliksråd finns i varje kommun ochettav
består forliksmenn, lekmän och väljsär kommunstyrel-treav som av

för fyra år. Om någon förlikning inte möjlig måste kärandenärsen
väcka talan inom år. Under vissa förutsättningar kan rådetett även

dom. domEn meddelats forliksrådet överklagas till herreds-avge som av
eller byrett. Herreds- och byrett normalt domför med lagfarenär en

domare. någonOm begär det eller finner det lämp-rättenparternaav
ligt skall tvâ meddommere nämndemän ingå i Vid behov kanrätten.
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särskild fackkunskapmeddommere med utses.
överklagas ankemeddelad herreds- eller byrettEn dom genomav

Överklagandet Omsak- och rättsfrâgor.kan bådetill lagmansrett. avse
samtycke20 000 NOK krävsanken förmögenhetsvärde underrör ett

avgörandetsamtycke kan i regel endastlagmannen. Sådant ges omav
förbetydelsesaken har särskilthar principiell betydelse eller när stor

lagfarna domaremeddömerklaganden. Lagmansrett tresammansatt
finner lämp-det eller domstolen detnågon begäroch, parternaom av

fyra meddommere.ligt, två eller
frånkan med samtyckemeddelad herreds- eller byrettEn dom av

överklagas direkt till Høyesterett.kjatremålsutvalgHøyesteretts även
principiell betydelse,avgörandetSamtycke kan närär avges om

singrundmeddommeredomen dikterats sådana utsetts avsomav
påkallatdet särskilda skälsärskilda fackkunskap eller är attom av

personliga förhållan-hänsyn tillsaken blir snabbt avgjord med partens
samtyckeden. dock sällsyntDet är att ges.

tillöverklagas ankemeddelats lagmansrettDomar genomavsom
Även rättsfrågor.såväl sak-Høyesterett. Høyesterett prövar som

sker ibevisupptagning inte Høyeste-dock någonHuvudregeln är att
upplåsning skrift-redovisasVittnesbevisning ochrett. avsyn genom

inte upptagits iåberopa bevisningliga uppteckningar. Vill part som
herreds- eller byrettbevisupptagning ske iunderrätterna kan som

förmögenhets-protokoll. Understiger ankensedan redovisas ettgenom
kjaremåls-samtycke Høyesteretts000 NOK krävsvärde 100 avav

avgörandet hartillstånd i regel endastutvalg. Sådant kan ges om
förbetydelsesaken har särskiltprincipiell betydelse eller när stor

Även Kjaremåls-kanvärdet överstiger 100 000 NOKklaganden. om
prövningsig nekaefter klaganden fått tillfälleutvalget att yttraatt om

någonfinner överklagandet inte kommerutvalget enhälligt attatt
kan bifallas Høyesterettframgång överklagandet inteeller utan attatt

väsentligdel där det haavviker från den överklagade domen i antasen
företaoch vittnen eller kunnatbetydelse hörträtten parteratt en
mremåls-Vidare kaninte kan företas i Høyesterett.granskning som

finner överklagandeprövning utvalget enhälligtutvalget neka attom
skuld till åberopadinte har gjort sannolikt denne är attpart att utan ny

enhälligtunderinstansen eller utvalgetbevisning inte tagits i omupp
måletbetydelse utanför det föreliggandefinner varken avgörandetsatt

för få saken prövad Høyesterett.eller förhållande skäl attannat avger
överklagandet detkan Kjzeremålsutvalget avvisaDessutom ärom

behäftat fel måste avvisas eller undanröja detmed sådana det över-att
skallenhälligt finner avgörandetklagade avgörandet utvalget attom

avgörandenundanröjas oberoende yrkande. I Høyesterettspartsav
deltar fem domare.lagfarna
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En domstolsavgift uppgående till 12 125 NOK skall erläggas vid
anke till lagmansrett och Høyesterett ankegebyr. Därtill kommer s.k.
sidoutgifter, utgifter för domsmenn lekrnarmadomare, sakkun-t.ex.
niga och Vinnande kan fåöversättare. ersättning sinpart motpartav
för dessa kostnader. Ombudstvâng råder inte.

Regler förenklad rättegång infördes år 1986. Avsikten attom var
vissa mål skulle snabbare och till lägre kostnad föravgöras parterna.
En förenklad rättegång förutsattes medföra mindre behov advo-ett av
kat vilket skulle innebära lägre kostnader för Domstolsav-parterna.
gifterna dock desamma för de mål handläggs i förenkladär rätte-som
gång för övriga tvistemål. Efter lagändring år 1990 för-ärsom en
enklad rättegång obligatorisk i mål där värdet det överklagan-av som

Ärdet inte överstiger 20 000 NOK. värdet högre kan parternaavser
avtala förenklad rättegång. Vid förenklad rättegång förfarandetärom
mindre formellt och domaren har frihet handlägga målet påstörre att
det han finner ändamålsenligt.sätt Kraven på domens utformningmest

lägre iär vanliga mâl.än
I lagmansrett och Høyesterett klaganden skyldig utarbetaär att ett

s.k. ankeutdrag. Utdraget skall bestå relevanta delar det skrift-av av
liga materialet och det protokollerats vid bevisupptag-eventuellsom
ning. Materialet skall kronologiskt ordnat. Syftet är att presenteravara
det relevanta materialet på översiktlig Ofta utarbetar klagan-sätt.ett
den också s.k. juridiske utdrag bestående relevant praxis, litteratur,av
föreskrifter Dessa utdrag dock frivilliga.ärm.m.

3.2.4 England och Wales

Magistrates’ Court första instans främst i brottmålär lind-som avser
rigare brott, s.k. offences. Denna domstol består tillsummary av en

obetalda fredsdomare juridisk utbildning Justice of the Peacetre utan
eller Magistrate eller, i städer, lagfaren domarestörre Stipen-av en
diary Magistrate. förekommerDet ingen jury. Magistrates’ Court
kan normalt endast utdöma böter inte överstigande 5 000 GBP och
eller maximalt månaders fängelse. Om påföljd blirsträngaresex en
aktuell kan målet överlänmas till Crown Court för påföljdsbestänming.
Om den tilltalade erkänner gärningen kan han dömas bevisupp-utan
tagning. Några Magistrates’ Courts s.k. Youth Courts därär särskilt
utbildade domare handlägger mål i vilka den tilltalade under år.18är
Domar meddelade Magistrates’ Court överklagas, överklagan-av om
det handläggningen målet ellerrör rättstillämpningen, till Divisio-av
nal Court of the Queens Bench Division nedan benänmd Divisional
Court vilken organisatoriskt tillhör High Court of Justice. Om över-
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med-förstDivisional Courtkrävshandläggningenklagandet attavser
bestårbrottmålöverklagadeprövningVidprövningstillstånd.delar av

Överklagas Magistrates’domare.lagfarnaCourtDivisional treav
CourtCrownpåföljdeneller ärsakfrâganbeträffandedomarCourts

Court ärtill Crownöverklagatilltalades rättDeninstans. attandra
frikän-vidåklagarensliksomerkännandevidbegränsadstarktdock ett

brottmåliförsta instansocksåCourt ärdom. Crown avsernande som
kanvissa brottBeträffandeoffences.indictables.k.allvarligare brott,

instansförstaiskallmåletväljatilltalade tas avden uppom
triable-either-ways.k.Court,CrownellerCourtMagistrates’ av

domarefleraelleroffencesindictable avgörgällerVadoffences. en
vid vilkenförhandling,förberedandevidCourtMagistrates’vid en

måldeåtal. Itillräckerbevisningensker,bevisupptagningofta om
skuldfråganinstans avgörsi förstaCourtCrownhandläggs avavsom

fattafå undantagnågramed ettmåsteJuryntolvmannajury. en-en
denskyldig avgörtilltaladeden ärjurynFinnerbeslut.hälligt att

Crownbestårtilltalade erkäntdenHarpåföljden.domarenlagfarne
domarelagfarenöverklaganden,den prövarliksomCourt, när enav

fredsdomare.två till fyraoch
normalt intekaninstansi andraCourtCrownmeddeladeDomar av

frånöverlämnandeefterCourtfall Crowndeöverklagas. I
iöverklagasdennadockkanpåföljdenbestämtMagistrates’ Court

in-i förstamåletavgjortCourtCrownutsträckning omsomsamma
handläggningsfrågor prövasochrättsfrågorkan avVidarestans.

meddeladedomarförgällerreglerenligtDivisional Court somsamma
överklagasDivisional CourtavgörandeEttMagistrates’ Court. avav

Överklagande skeendastdockfårLords.of omtill Housedirekt
all-rättsfrågaaktualiserarmåletförklararCourtDivisional avatt en

CourtDivisionalmeddelasprövningstillståndochintresse avmänt
Lords.ofHouseeller

ofCourtHighellerCourtCountytvistemåli ärinstansFörsta
behörighet.ihardomstolar stort settJustice. Dessa sammanumera

praktikenJustice. IofCourtHighförbehållnadockmålVissa är
GBP00025tvisteföremål undermedmål avflertalet ettprövas

överstigandetvisteföremålmedmålflertaletmedanCourt ettCounty
dom-Court ärJustice. CountyofCourtHigh000 GBP50 prövas av
högstvärdetvistemålOm rörlagfaren domare. ettför med ett aven

skiljeförfarande. Domarenautomatiskt tillmålethänskjuts000 GBP1
ombudmotverkaFörskiljedomare. attsjälvoftast attuppträder som

iendastkostnadervinnandedenmål partensanlitas i dessa ersätts
bestårJusticeofHigh Court treutsträckning.begränsad avmycket

FamilyochDivisionBenchQueensDivision,Chanceryavdelningar,
Idomare.lagfarenregelbestår idomstolDivision. Denna av en
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mycket speciella fall används jury. Vissa tvistemål familje-typer av av
rättslig beskaffenhet behandlas i första instans Magistrates’ Court.av
Domar meddelats Magistrates’ Court i dessa mål överklagassom av
till High Court of Justice Family Division.

Tvistemålsdomar meddelade County Court och High Court ofav
Justice brottmålsdomar meddelats i förstasamt instans Crownsom av
Court överklagas till Court of Appeal. Domar meddelatssom av
County Court i konkursmål överklagas dock till High Court of Justice,
Chancery Division. Court of Appeal uppdelad iär tvistemålsavdel-en
ning och brottmålsavdclning. En prövning i Court of Appeal kan ien
regel både sak- och rättsfrågor. För vissa måltyper har dockavse
rätten överklaga begränsats till rättsfrågor.att

I tvistemål avgjorts High Court of Justice krävs prövnings-som av
tillstånd överklagandet processfråga, rättegångskostnaderom avser en
eller interimistiskt beslut. Efter lagändringett år 1993 omfattasen

vissaäven slutliga avgöranden kravet på prövningstillstånd seav
bilaganärmare 8. Beträffande domar meddelatsnot Countysom av

Court råder krav prövningstillstånd tvisteföremålets värdeom
understiger 5 000 GBP.

I brottmål krävs prövningstillstånd sakfrågan eller endast på-om
följden överklagas. Prövningstillstånd kan meddelas antingen av
underinstansen eller Court of Appeal. Omfattar överklagandetav
endast påföljden det dock baraär Court of Appeal kan meddelasom
prövningstillstånd. Möjligheten få prövning i sakfråganatt ären
begränsad och påföljden kan inte ändras med mindre påföljden be-

med utgångspunktstämts från felaktiga principer eller straffet är myc-
ket för strängt. Frågan prövningstillstånd domare.avgörsom av en
Om denne inte meddelar prövningstillstånd kan klaganden inom 14
dagar begära frågan prövningstillståndatt prövas domare.om treav
Det tillräckligtär dessa för prövningstillståndröstar föratt en av att
prövningstillstånd skall meddelas. Tillstândsprövningen kan äga rum
vid offentlig förhandling. På bekostnad kan klaganden låta sinen egen
advokat muntligen utveckla skälen för prövningstillstånd. till-Den
talade får efter tillståndnärvara domstolen. För motverkaattav
grundlösa överklaganden får Court of Appeal besluta till 64att upp
dagar den tid den tilltalade varit frihetsberövad mellan avgörandetav
i Crown Court och Court of Appeal inte får räknas från straffverk-av
ställigheten loss-of-time order, bilaganärmare 5.se

Prövningstillstånd nekas %75 de domar överklagas.ca av som
Sammansättningen i Court of Appeal i regel domare.är tre

High Court of Justice, Crown Court och Court of Appeal bildar
tillsammans The Supreme Court of Judicature. Beteckningen någotär
missvisande då House of Lords högsta instans.är Dit överklagas
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frånbrottmålsdomarAppeal ochofCourtmeddelatsdomar avsom
Åklagaren frikännandeöverklagaintekanof Justice.CourtHigh en

krävsprövningmål tillLords skallofHousedom. För etttaatt upp
rättsfrågainnehållermåletAppeal förklararofCourt att avenatt

ofBåde Courtmeddelas.prövningstillståndochallmänt intresse att
oftillstånd. I Housemeddela sådantkanof LordsAppeal och House

prövningstillståndfråganförhandling imuntligLords hålls omom
önskar. Pröv-avgörandet sådeltar idomarnadenågon tre somav

ofrättsfrågor. Housesak- ochbådekanof Lordsiningen House avse
Upphäver dom-kassationsdomstol.praktikeniLords fungerar ensom
instanslägre ärmålet tillåterförvisasavgörandestolen somett en

Antaleträttsfrågan.uppfattning iof Lordsfölja Houseskyldig att
understigeravgörande varierar,enskiltideltardomare ett mensom

sällan tre.
ofAppeal och Houseofbåde i CourtförekommerDomstolsavgifter

ombudstvång.någotråder inteLords. Det
muntligaregelmässigthållsof LordsAppeal och HouseofCourtI

intedockbevisningen nytt.muntligaförhandlingar. Den tas upp
redovisas denprövningdomstolens munt-omfattassakfråganOm av

stenografrskelleranteckningarställetiliga bevisningen upp-genom
från-sakfråganBedömningendomstolarna.från de lägreteckning av

delbedömning i dennaunderinstansensintenormalt integås grun-om
bevisupp-förnyaddomstolenAnserprinciper.felaktigadas att en

Ominstansen.lägretill denmåletåterförvisassketagning bör ny
bevisningdennasällsynt,tämligenvilkettillåts,bevisning är tas upp

redogörelseskriftligbeedigaddeldomstolen taratt enavgenom
affidavit.

språngöver-tillmöjlighet1970sedan årdettvistemål finnsI en
tilldirektJusticeofHigh Courtfrånappealleap-frogklagande

detta,dock ärförutsätterof Lords. DettaHouse att parterna ense om
rättsfrågainnehållermåletintygarunderinstansenidomaren att enatt

prövningstill-meddelarLordsofHouseochintresseallmänt attav
lagtolk-skallfrågeställningenrelevantamåletstånd. iDen avse en

LordsofAppeal eller HouseofCourtfråganingsfråga eller somen
detfallsistnämndatill. Iställningtillfälle tagittidigarevid ansesett

dennaeftersom ärof AppealCourtifråganmeningslöst prövasatt
Språngöverkla-avgöranden.of Lordsoch Housesinabunden egnaav
år.gångertill tvåendasti regelförekommergande peren

vinnandedomstolen ersättatvistemål åläggsTappande i attpart av
vinnande ersätt-erhållerpraktikenrättegångskostnader. I partparts
ombudsarvodettredjedelartvåhälften och samtning för mellan av

innebärdettasvaranden,tvistemål kanlersättning för utlägg. attutan
fördomstolenhos attdeponeramedgivande,ett pengarsummaen
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tillmötesgå kärandens anspråk. Om käranden beloppetaccepterar
återkallar denne målet och tillerkänns ersättning för sina rättegångs-
kostnader. fallI käranden inte det nedsatta beloppet fort-accepterar

rättegången. Om kärandensätter vinner det nedsatta beloppetänmer
får han ersättning för sina kostnader. Om käranden däremot tilldöms

lika eller lägre belopp det nedsatta, får han ersättningett änstort ett
fram till tidpunkten för nedsättningen måste svarandenersättamen
dennes rättegångskostnader uppkommit efter tidpunkten för ned-som
sättningen. Att nedsättning skett avslöjas inte för för de domareen

deltar i avgörandet.som
I Court of Appeal skyldiga s.k. skeletonär parterna att avge argu-

två veckor före förhandlingen. Dessa skall på koncistments senast ett
de frågeställningarnarelevantasätt vid prövningen med hänvis-ange

ning till de rättskällor åberopas. Om i Court ofmotpartensom
Appeal endast hänvisar till underrättens dom behöver denne inte avge
skeleton Syftetarguments. med skeleton skapa förut-ärarguments att
sättningar för effektiv inläsning, förbättrade möjligheter bedömaatten
tidsåtgången för den förhandlingenmuntliga och till stånd förlik-en
ning i föregod tid huvudförhandlingen så mål från dom-att ett annat
stolens short warned list kan den inbokade tiden. Vidaresättas ut
kan förhandlingstiden kortas eftersom ombuden kan avstå från inled-
ningsanföranden och gå direkt på grunderna för överklagandet.
Klagandens skeleton skall åtfölja skriftlig krono-arguments vara av en
logi händelser relevanta för överklagandet. Se bilaga 5.närmareav

3.2.5 Frankrike

Tribunal de Police första instans i brottmål brott på vilkaär som avser
inte kan följa straff böter maximaltsträngare 12 000 FRF ellerän
fängelse två månader. Denna domstol domför med lagfarenär en
domare. Vissa bötesmål kan på initiativ åklagaren enligtavgöras ettav
förenklat förfarande. Om domaren inte har något invändaatt attmot
det förenklade förfarandet tillämpas denne målet handlingar-avgör

någon motivering. dömdeDen kan dock inom 30utan attna avge
dagar begära målet i vanlig rättegång. Brottmålprövatatt som

brott på vilka kan följa fängelse femtill år i förstaavgörsavser upp
instans Tribunal Correctionnel, normalt är sammansatt treav som av
lagfarna domare. Första instans i de mål de allvarligastesom avser
brotten Cour DAssises. Denna domstol består lagfarnaär treav
domare och niomannajury. Domare och jury tillsammansavgören

Åttabåde skuldfrågan och påföljdsfrågan. krävs förtolvröster av
fällande dom. Förräderi, spioneri, allvarliga brott begångna militärav
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jurydockbrottslighetterroristrelaterad avgörs utan avpersonal samt
eventuellasjälvadomarna avgörlagfarnaDedomare.lagfarnasju

kanD’AssisesCourmeddelatsanspråk. Domarenskilda avsom
Cassation.detill Couröverklagasendast

tvisteföre-d’InstanceTribunaltvistemåli ärinstansFörsta om
ocksådlnstanceTribunal ärFRF.00030understigervärdemålets

ochhyresmål, ärmåltyper,angivnasärskilt t.ex.i vissainstansförsta
d’InstanceTribunalkanVidaredomare.lagfarenmeddomför en

påinledastalanfårmedlingsådanMisslyckasmedling.föranlitas en
denskallmålet avgörasinte är att avvanligt sätt parterna omenseom

iinstansförstaGrande Instance ärTribunal demedlande domaren.
normalaidömerdomstolSistnärrmdatvistemål.övrigahuvuddelen av

domare.lagfarnafall tresammansatt av
Despecialdomstolar.antalvidarefinnsunderrätterna ettBland

idömerde CommerceTribunauxdessabetydelsefulla är sommest av
köpmändomstoldenna ärimål. Domareköprättsliga avsomvissa

exempel ärtvå år. Ettperiod annatförvaltskollegorsina aven
ellerförseelserbrottmålidömerEnfantsTribunal avsersomsompour

lagfarenbestårdomstolminderåriga. Dennabegåtts enbrott avavsom
periodförvalts treGrand InstancedeTribunalfrån avdomare ensom

ar.
Tribunal Correc-Police,deTribunalmeddelatsDomar avsom

ochGrande Instancede samt-TribunalTribunal d’Instance,tionnel,
Beträffande brott-d’Appel.till Couröverklagasspecialdomstolarliga

brottochPolicedeTribunalmeddelatsmâlsdomar avsersomavsom
femfängelseellerFRF300böter 1straff änintevilka strängare
be-påföljdensåvida inteöverklagandeförbudråderföljakandagar

skalltvistemålFörskadestånd utdömts. etteller attfängelsetillstämts
överstigervärdetvisteföremåletsdAppel krävsi Cour atttas upp

förspecialdomstolenavgjortsmåletFRF18 200FRF13 000 avom
tvisteföremåletUnderstigerProd’hommes.deConseilarbetsrätt,

Förbudöverklagandeförbud. attmotocksåsåledesrådervärdedetta
likvidations-vissaärendetyper,för vissagäller t.exöverklaga även

CouriÖverklagandeförbudet prövningdock intehindrarärenden. en
prövningstillstånd.Övriga påkravmål kan prövasCassation. utande
brottmålIrättsfrågor. ettochsak-bådeomfattakan ansesPrövningen

begrän-uttryckligenklagandenOmdomen.helaomfattaöverklagande
emellertiddom kanunderråttensdelartill vissaöverklagandet avsar

Någon rättdelar.till dessa attprövningend’Appe1 begränsaCour
Courbrottmål avgörinte. Idockfinnspåföljdenöverklagaenbart

bevisningenmuntligadenskall skeornhörandesjälvdAppel avom
förstailämnatsfrån deutgåskalldomstolen utsagoreller somom

fåröverklagandemed sittframgångnårtilltalade intedenOminstans.
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han stå kostnaderna i Cour dAppel. Prövningen tvistemålsdomarav
begränsadär till de delar domen vilka överklagandet riktats. Imotav

flertalet fall överklagandetär begränsat till vissa sak- och rättsfrågor.
Domstolen då endast dessaprövar frågor. Cour d’Appel normaltär
domför med lagfarna domare.tre

Överst i domstolshierarkin finns kassationsdomstol, Cour deen
Cassation. Denna endast rättsfrågorprövar och bundenanses vara av
den lägre instansens bedömning de faktiska omständigheterav som
den överklagade domen bygger på. Cour de Cassation indelad iär sex
avdelningar, fem tvistemålsavdelningar och brottmålsavdelning.en
Eftersom Cour de Cassation normalt inte skall upphävdersätta en
underrättsdom med avgörande betraktas överklagandetett eget närmast

extraordinärt rättsmedel. Har underinstansensett dom upphävtssom
Återför-återförvisas målet till lägre instans för avgörande.ett nytten

visningen sker dock inte till den domstol dom blivit kasserad utanvars
till domstol på nivå. Om denna domstol godtaen vägrarannan samma
Cour de Cassations rättsliga bedömning och målet åter överklagas dit,

måletavgörs Cour de Cassation i plenum. Kasseras domen påav nytt
denår underinstans till vilken Cour de Cassation sänder målet skyldig

följa plenums bedömning underatt förutsättning plenum gjortatt
rättsliga bedömning den avdelning Cour desamma Cassationsom av

Överklagandeprövade målet första gången. till Cour de Cassationsom
framgåttär tidigare möjlig i sådana mindreäven mål endastsom som
iprövas instans och inte kan bli föremål för appellations-en som en

domstols prövning. Prövning i Cour de Cassation kräver inte pröv-
ningstillstånd. Normalt deltar minst fem domare i domstolens avgöran-
den.

I tvistemål den muntliga bevisningen normalttas under för-upp
beredelsen. Domstolen kan i tvistemål neutral kalladutse en person,

för reda och redovisaexpert, visstatt sakförhållande iut målet.ett
Resultatet i skriftlig i god tid förepresenteras huvudför-rapporten
handlingen. Om något för ellerrätten framstår oklartparterna som
eller mindre övertygande kan höras inför domstolen. Videxperten
sådant förhållande biträds ofta Det inteparterna ärexperter.av egna
ovanligt detta får till resultat den domstolenatt utseddeatt expertenav
modiñerar sina slutsatser. Det finns sällan behov domstolenattav

ytterligare Domstolenutser inte bundenärexpert.en expertensav
slutsatser beträffande det ifrågavarande sakförhållandet läggermen
ofta dessa till grund för avgörandet.

En tilltalad inte inställer sig till huvudförhandling i brottmålsom
kan dömas i sin frånvaro. Har han inte erhållit kallelse eller har han
giltig ursäkt för inte inställa sig kan måletatt på itas nyttupp samma
instans. Han måste dock begära detta inom tio dagar från domen.
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3.2.6 Tyskland

Brottmål

Brottmålbrottmål Amtsgericht.flertaletinstans iFörsta är avsersom
Landgerichtförsta instansiallvarligare brottslighet avgörs somav

Oberlandesgericht,till Amtsgericht. ärockså överinstansär som
i vissa fallförsta instansi förbundsstat,högsta instans är avresp.

högförräderi.
följakanbrott vilka intebestår målAmtsgericht i rörsom

i övrigadomare ochår lagfarenpåföljd fängelsesträngare än ett av en
Land-Schöffen nämndemän.och tvâlagfaren domarebrottmål av en

tvåochlagfarna domarebrottmålgericht iär sammansatt treav
ensamdomareavgjortsdomarSchöffen vid prövningeller, som avav

Schöffen.och tvålagfaren domarei Amtsgericht, av en
kanandra instansLandgericht imeddelatsBrottmålsdomar avsom

KammergerichtBerlinOberlandesgericht iöverklagas till genom
Överklagandet barakan dockPrövningstillstånd krävs inte.Revision.

lag-beståendeSenaträttsfrågor. Brottmålen avgörs treavav enavse
Amtsgerichtförutsättningar kan domfarna Under vissadomare. en av

Sprungrevision. OmOberlandesgerichttillöverklagas direkt en
frånavgörandevill avvika fråni rättsfrågaOberlandesgericht ett enen

Tysk-Bundesgerichtshof,eller frånOberlandesgericht ärsomannan
federal,domstolarskillnad från övrigaoch till ärlands högsta instans

Bundesgerichtshof förunderställasmåste aktuella rättsfråganden av-
görande.

Oberlandes-Landgericht ochmeddelatsDe brottmålsdomar avsom
Bundes-Revision tillöverklagasgericht i första instans genom

BundesgerichtshofPrövningstillstând krävs inte. prövargerichtshof.
Överklagande tillrättsfrågor.Oberlandesgericht endastliksomdock

åklagannyndig-åklagarmyndigheten. AnserBundesgerichtshof sker via
Bundes-yrkautsiktslöst kan dennaheten överklagandet är attatt

ogrundat. För-såsom uppenbartöverklagandetgerichtshof avvisar
med bemötan-pá sig inkommafall två veckorhar i dessa attsvararen

Bundesgerichtshof där-åklagarmyndighetens yrkande. Finnerde av
domstolenuppenbart ogrundat kanefter överklagandetenhälligt äratt

överklagan-skäl besluta avvisaförhandling och utan att attutan ange
förhand-överklagandenBundesgerichtshof ocksådet. kan avgöra utan

bifallas. sådantöverklagandet skall Ettenhälligt finnerling den attom
Övriga förhand-efterbrottmålmotiveras.avgörande skall dock avgörs

elvaavdelningar,Bundesgerichtshof består tjugotreling. varavav
Målensju specialavdelningar.fem straffrättsliga ochcivilrättsliga,

fem lagfarna domare.beståendenormalt Senatavgörs avav en
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och förbud,vissa bestämmelserfaller överträdelserI Tyskland av
straffrätten.utanför Dentrañkförseelser, över-lindrigaret.ex. som

avgiftfår i stället erläggasådan bestämmelseträder tas uten somen
område vilket bestärnrnel-för det tillmyndighetden ansvararsomav

dock överklagas tillavgift kanhänföra. beslutEttär att ta utattsen
domstol.

Tvistemål

förrnögenhetsrättsliga målförsta instans i rörAmtsgericht är som
understiga 6 000 DEM,tvisteföremålets värde skallmindre värden

Övriga förstaimål. tvistemålfamiljerättsligahyresmål och prövas
Amtsgericht iockså överinstans tillLandgerichtinstans ärsomav

för-ihyresmål. Om överklagandetmål ochförrnögenhetsrättsliga ett
råder200 DEMhögre värde 1mål intemögenhetsrättsligt änettavser

familjerättsligaiAmtsgerichts avgörandenöverklagandeförbud.dock
Bundesgerichts-Oberlandesgericht och därefter tilltillmål överklagas

hof.
Landgerichtlagfaren domare.tvistemålbestår iAmtsgericht enav

måletsberoende pålagfarna domareellerär tresammansatt av en
överklaganden dock sammansätt-Vid prövningsvårighetsgrad. ärav

andraLandgerichts avgöranden ilagfarna domare.ningen alltid tre
överklagas.kan inteinstans

överklagas till Ober-instans kanavgöranden i förstaLandgerichts
SprångöverklagandeBundesgerichtshof.därefter tilllandesgericht och

överklagandet enbartBundesgerichtshof möjligtdirekt till är avserom
medgivande.sittdockförutsätterrättsfrågor. Det motpartenatt ger

rättsfrågor.både sak- ochOberlandesgericht kanPrövningen i avse
dennaavgörandet skallförPrövningstillstånd krävs inte prövasatt av

prövningstillståndhellermål krävs inteförmögenhetsrättsligainstans. I
överstigeröverklagandetdetBundesgerichtshof värdeti avseravom

meddelarOberlandesgerichtÖvriga fall krävs pröv-60 000 DEM. I att
sakenmeddelasSådant tillstånd kan ärningstillstånd. t.ex. avom

tidigarestrideravgörandetbetydelse ellerfundamental mot ettom
Bundesgerichtshof.avgörande av

kräverförmögenhetsrättsligt mål inteöverklagande iEtt ett som
inteBundesgerichtshof sakenavvisas ärprövningstillstånd kan omav

till fram-heller har någon utsiktbetydelse och intefundamentalav
ogrundatockså avvisas detöverklagande kansådant ärgång. Ett om

rättstillämp-innehåller någon felaktigvisserligenavgörandeteller om
tvåtre-avvisningsbeslut kräverandra skäl. Ettning korrektär avmen

Bundesgerichtshof bundenskall motiveras.djedels majoritet och är av
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Bundesgerichts-sakfrågan. Prövningen iunderinstansens bedömning i
materi-målrättsfrågor. I dehof således begränsad till avgörsär som

hålls förhandling.ellt dock
iLandgericht, sista instansförhyresmâl finns möjlighet ärI som

Land-rättsfrågaOberlandesgerichtmål, underställadessa att omen
Bundesgerichtshof elleravgörandeavvika frångericht vill ett enav

betydelsefundamentalrättsfråganOberlandesgericht eller är avom
Oberlandesgerichtinstanserna.de högstaoch inte harännu prövats av

Oberlandes-fråganBundesgerichtshofunderställai sinkan tur om
avgöranden.från tidigarevill avvikagericht själv

överklagande.viddes GerichtsDomstolsavgifter Gebühren tas ut
gäller.vad överklagandet Iberoendestorlek över-Avgiftemas är av

tillståndmåste dessutom haOmbudenombudstvâng.instanserna råder
handläggsOberlandesgericht vid vilken måletinför denuppträdaatt

från.eller överklagats

Konventionsâtaganden3.3 m.m.

ändrings- ochmed dessEuropakonventionen3.3.1

tilläggsprotokoll

Bakgrund

angående skyddnovember 1950konventionen den 4europeiskaDen
friheternagrundlägganderättigheterna och demänskligaför de

kon-utarbetats inom Europarådet. UtöverEuropakonventionen har
Sverige ratiñcera-åndrings- och tilläggsprotokoll.elvaventionen ñnns

SÖ ratificeratsProtokollen har1952:35.de konventionen år 1952
fortlöpande.

praxisdenpreciserasinnebördKonventionens närmare somgenom
medtillsammansEuropadomstolenefter vidhand utbildas som,

efterlevnad. DennakonventionensövervakarEuropakommissionen,
förskjut-sällan tilldynamisk och leder intepraxisutveckling mycketär

varförinnebördkonventionsåtagandenasi gällerningar rättsläget vad
åtagandenuppfyller gjordaviss tidpunktde interna vidregler ensom

förenliga med dessa.visa sig intevid tidpunkt kan varaen senare

för reformarbetetsärskild betydelseArtiklar med

erhållit i denlydelse deåterges i denartiklar aktuellaDe ärsom
kom-l99495:KU5. Deintagen i bet.svenska översättningen,senaste
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lämnas bygger till övervägande delen Danelius,mentarer som
Mänskliga rättigheter, 5:e uppl.

I 6 regleras till domstolsprövning. Vidare där vissaställsrättenart.
krav utformad.hur denna prövning skall vara

skall, vid prövningen hansVar och civila rättigheter ochen av
förskyldigheter eller anklagelse honom brott,motav en vara

berättigad offentlig förhandlingtill rättvis och inom skälig tiden
och inför oavhängig och opartisk domstol, enligtupprättatsen som

offentligt,lag. Domen skall avkunnas och allmänhetenmen pressen
får från förhandlingen eller del därav tillhänsynutestängas en av
den moralen, den allmänna ordningen den nationellaallmänna eller
säkerheten i demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intres-ett

eller skyddet för privatliv så kräver eller, i den mänparternassen
domstolen finner det nödvändigt, under särskildasträngt omstän-
digheter offentlighet skulle skada rättvisans intresse.när

Var och blivit anklagad för brott har följande minimi-en som
rättigheter:

dröjsmål, på språk han förstår och i detalj,a ettatt utan som
underrättas innebörden och grunden för anklagelsen motom av
honom,
b få möjlighet förbereda försvar,tillräcklig tid och sittatt att
c försvara sig personligen eller rättegångsbiträdeatt genom som
han själv eller han saknar tillräckliga medel förnärutsett att, att
betala rättegångsbiträde, erhålla sådant kostnad,ett ett utan om
rättvisans intresse så fordrar,
d förhöra eller låta förhöra vittnen åberopas honomatt motsom

själv få vittnen inkallade och förhörda under för-samt att samma
hållanden vittnen åberopade honom,motsom
e kostnad bistås tolk, han inte förstår eller talar detatt utan av om
språk begagnas i domstolen.som

Med uttrycket prövningen hans civila rättigheter och skyldig-av
heter förstås rättigheti 6:1 prövning tvist rörart. av en som en
skyldighet enligt nationell skall gällande påkunnarätt görassom
rimliga Med anklagelse förgrunder. uttrycket mot honom brott

bl.a. straffprocessuella förfaranden syftar till fast-de attavses som
ställa någon skyldig till brott och vilken påföljd i sådenneärom som
fall skall Andra straffrättsliga förfaranden, frågorådömas. t.ex. om
tvångsmedel benådning, omfattas natio-eller däremot inte. Denom
nella karakteristiken lagöverträdelse inte avgörande. Därut-ären

straff fråga.beaktas gärningens och det kan komma iöver art som
Handlingar enligt nationell lagstiftning disciplinära förseel-utgörsom

eller fallordningsförseelser kan i vissa betraktas brott vidser som
Äventillämpningen vissa ekonomiska sanktioner kan göraart.av

artikeln tilllämplig for AccusedStavros, The Guarantees Persons
Under Article of Rights,6 the European Convention Humanon s.
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26. kravetI förhandlingen skall rättvis liggeratt att parternavara
skall likställda equality of arms skall råda. Rätten höraattvara -
vittnen m.fl. rättigheter i 6:3 syftar till förverkliga principenart. att

likställdhet. Vidare skall förfarandet kontra-parternasom vara
diktoriskt vilket följer måste tillfälle bemöta bevis-att part attav ges
ning åberopar.motpartensom

Den i 6:1 angivna till förhandling måsterätten uppmärk-art.
reformer rörandenär prövningstillstånd ochÖvervägs möjlig-sammas

heterna till avgörande mål huvudförhandling. Principenutanav om
likställdhet måste genomgående beaktas.parternas

I 2 deti sjunde tilläggsprotokollet tillrättenart. garanteras om-
prövning brottmåldom iav en

Var och dömts domstol för brottslig gärning skall haen som av
få skuldfrågan eller påföljdenrätt omprövad högre domstol.att av

Utövandet denna inbegripet grunderna för dessrätt, utövande,av
skall regleras i lag.

2. Undantag från denna får i fråga mindrerätt göras om grova
gärningar, enligt föreskrift i lag, eller i de fall då vederbörande har
dömts i första instans den högsta domstolen eller har dömts efterav
det frikännande dom har överklagats.att en

börDet påpekas den omständigheten artikeln inte tillrättatt att ger en
omprövning domar i tvistemål inte innebär kan införa vilkaattav man
restriktioner helst vid omprövning dessa mål. Finns detsom av en
möjlighet till prövning i andra instans gäller 6 med de konsekven-art.

beskrivitsser som ovan.
Art. 2 i det sjunde tilläggsprotokollet begränsar först och främst

möjligheterna införa överklagandeförbud. Artikeln måste emellertidatt
beaktas det gäller förändringaräven när reglerna prövningstill-av om
stånd och i fråga omfattningen hovrättens prövning i brottmål.om av

I 5 under vilka förutsättningar frihetsberövanden fårart. ägaanges
rum.

Var och har till frihet och personlig säkerhet.rätt Ingen fåren
berövas friheten följandei fall och i den ordning lagenutom som
föreskriver:
a någon lagligen berövad frihetennär efterär fällande dom av
behörig domstol,

Med omprövning inte prövning i instans pröv-utanavses en ny samma en
i högre instans överprövning.ning

i det1 sjunde tilläggsprotokollet utlänningars fåart. rättgaranteras att
beslut i frågor utvisning omprövade.om
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berövadarresterad eller på sättlagligenb någon är annatnär
domstolsuppfyllaunderlåtitdärför hanantingenfriheten, attatt en

säkerställasyfteeller iföreläggandemeddeladelagligen ettatt
skyldighet,föreskriveni lagnågonfullgörande av

berövadarresterad ellerlagligen sättnågonc är annatnär
såsom skä-myndighetbehörig rättsliginförställasfriheten för att

skäligeneller detbrott,begått närför hamisstänktligen ettatt
ellerbegå brottfrånhindra honomnödvändigt attettattattanses

detta,ha gjortefterundkomma att
berövadbeslutmeddelatlagligen ärunderårigd när ettgenomen

inställas införförskyddsuppfostran ellerundergåförfriheten attatt
myndighet,rättsligbehörig

förhindra sprid-förfrihetenberövadlagligennågone är attnär
sjuk,psykisktdärför haneller ärsjukdomsmittosamning attav

eller lösdrivare,drogermissbrukarealkoholmissbrukare, av
berövadpåarresterad ellerlagligen sättt någon annatärnär

ellerin i landetobehörigenhanförhindraförfriheten attatt reser
utlämning.ellerhans utvisningförfarandeled i rörettett somsom

vidmåste beaktasfrihetsberövandeförförutsättningarnaangivnaDe
anhållnings-avräkningtillbeträffandereformeventuell rätten aven

häktningstid.och

svensk laggällerEuropakonventionenBetydelsen att somav

och protokoll lkonventionenjanuari 1995Sedan den t.o.m.1 är nrnr
konven-europeiska1994:1219 denSverige, laggällande lag i8 om

grund-och derättigheternamänskligaför deskyddangåendetionen
protokollgälleraugusti 1995den 1 ävenFr.o.m.läggande friheterna.

förbudintagits§ RFi 2 kap. 23Vidare harSverige.lag i ett9nr som
åtagan-Sverigesföreskrift strid medimeddela lag ellermot att annan

rättighetskommitténsochFri-Europakonventionen.den på grund av
Inkorpo-Del B,1993:40rättighetsfrägor, SOUFri- ochdelbetänkande
199394:bet.199394:117,Europakonventionen,rering prop.av

199495:11.1993942246 ochrskr.199495:KU5,KU24 och
inkorporering.skettharkonventionenInförlivandet genomav

dom-svenskadirekttillämpaskonventionen inteTidigare kunde av
domstolarnabetydelsesinfick den ettstolar. ställetI att somgenom

och Europa-konventionenbeaktadesvensk lagled i tolkningen av
praxis.domstolens

uppkommakanlagkonflikterinkorporeringen ärEn effekt att nuav
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lösas3.vid rättstillämpningen. Frågan blir då hur dessa skall motivenl
kan till användningredogörs för antal principer komma a.ett som

f.. konflikten37 och bet. 199394:KU24 19 Omprop. s.s. a.
därefter utfärdad möjlighetengäller mellan konventionen och lag ger

till lagprövning visst för lösa problemet, dock baraattutrymme om
§det uppenbart den lagen konventionsstridig 2 kap. 23är äratt nya

jämförd och därtillmed ll kap. 14 § RF 36.a. prop. s.
Om verklig konflikt föreligger, inte löses lagpröv-en som genom

ning, i motiven denna kan lösas med antingen principenattanges om
specialis går före lex generalis.lex posterior eller principen lexattom

på i sittDär beskrivs också princip HD:s ledamöter pekaten som
remissvar Fri- rättighetskommitténs betänkande.och Dennaöver

konvention mänskliga rättigheter,tredje princip innebär att en om
inhemska laghierarkin inte har högreden i den änäven om rang van-

särskildlig lag, ändå bör på grund sin speciella karaktär ges enav
vikt i fall konflikt med inhemska lagbestärmnelser Ds 1993:90av s.
240. motiven inte ställning till någon dessa principer skallI tas om av
tillmätas heller uppräkningenvikt någon Inte kanstörre än arman. av
tolkningsprinciper uttömmande.anses

3.3.2 1966 års FN-konvention

konvention den 18 december 1966 med-FN:s internationella om
borgerliga politiska rättigheter 1966 års FN-konvention ratifice-och

sörades år 1971 1971:42.
bl.a. till domstolsprövning i brottmål ochI 14 regleras rättenart.

brottmåltvistemål prövning i andra instans itillrättensamt

Alla skall lika inför domstolarna. Envar skall, detnärvara
gäller anklagelse honom för brott eller hans rättig-prövaatt mot

opartiskheter och skyldigheter i tvistemål, berättigad till ochvara
offentlig inför oavhängig och opartisk dom-rättegång behörig,en

enligt allmänheten måstol, inrättats lag. Pressen och ute-som
från rättegången eller del därav hänsyn till sedlig-stängas en av

nationellaheten, den allmänna ordningen ordre public eller den
i demokratisktsäkerheten samhälle eller då hänsynen tillett parter-

privatliv så eller, den mån så finnerkräver i domstolen strängtnas

3Här bortses egentlig lagkonflikt föreliggerdels från de fall där någon inte
och fördragskonform lagtolkning,problemet kan lösas med hjälp s.k.av en
dels från de eventuella problem kan uppkomma till följd Europa-attsom av
konventionen torde del EG-rätten 33.a.utgöra en prop. s.av

få frågor utvisning13 utlärmingars bl.a. beslut irättart. garanteras att om
omprövade.



FÖRHÅLLANDEN128 INTERNATIONELLA SOU 1995:124

offent-särskilda omständigheterfall då på grundnödvändigt, i av
intresse; dock skall domarlighet skulle skada rättvisans som av-

i fall dåtvistemål offentliggöras,brottmål ellerkunnats i utom
då rättegångenså sker ellerminderårigas intressen kräver att

förmynderskap för barn.äktenskapsmäl ellergäller

honom förgäller anklagelseskall, detEnvar när pröva motatt
minimigarantier:till följandebrott, åtskillnad ha rättutan

förstår,språk, handetalj ochofördröjligen och ia ettatt som
anklagelsenoch grunden förunderrättad innebördenbli motavom

honom;
förbereda sitt försvartid och möjlighetb åtnjuta tillräcklig attatt

han självmed rättegångsbiträde,och kunna rådgöra utsett;att som
dröjsmål;rannsakad oskäligtblic utanatt

försvara sig personligenochbli rannsakad i sind närvaro attatt
han harrättegångsbiträde, han själveller utsett; omsomgenom

sin till sådant;bli underrättadrättegångsbiträde, rätt samt attatt om
kostnadsfritt fåså kräverrättvisans intressei varje mål där rätte-

medelsaknar erforderligaanvisat, hangångsbiträde sig attom
för sådant;betala

åberopasförhöra de vittnen,förhöra eller låtae emotatt som
förhördaochfå vittnen inkalladeför räkninghonom, och att egen

åberopade honom;förhållanden vittnenunder motsomsamma
förstår ellertolk, han ickekostnadsfritt åtnjuta biståndf att omav

vid domstolen;talar språk begagnasdet som
skyldig.själv eller erkänna sigvittna sigg tvingas motatt

skall haför brottbefunnits skyldig till och dömtsEnvar ettsom
högrestraffet omprövadeskuldfrågan och det ådömdafårätt att av

enlighet med lag.instans i

i någotartikel skiljer sig intei dennaDe rättigheter av-som anges
Europakonventioneni 6 ihänseende från demgörande art.som anges

dock dettilläggsprotokollet. skillnadsjunde Enoch i 2 i det är attart.
någotfinnsbrottmålsdom intesåvitt gäller till omprövningrätten av en

tilläggsprotokollet2 i det sjundemotsvarandeuttryckligt undantag art.
allvarliga brott.för bl.a. mindre

får ske.förutsättningar frihetsberövandeunder vilkaI 9art. anges

måtill frihet och personlig säkerhet. IngenharEnvar rätt
frihetsbe-godtyckligtgodtycklig arrestering ellerförutsättas annat

ochsin frihet på sådana grunderrövande. må berövasIngen utom
föreskrivs i lag.sådan ordningi som

iför reforrnarbetet 5betydelseDenna artikel har art.somsamma
avsnitt.föregåendeEuropakonventionen se
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barnkonvention3.3.3 FN:s

rättigheter ratifi-november 1989 barnetsFN:s konvention den 20 om
gäller konven-år 1990 SO 1990:20. Enligt 1cerades Sverige art.av

blivit myndigt tidigare enligtbarn under 18 år, inte barnettionen om
förgäller barnet.den lag som

rättigheter,barn misstänks för brott vissaI 40 garanterasart. som
avgörande inne-prövning i andra instansbl.a. tillrätten somaven

&quot;skyldigt till brott.bär barnetatt anses

miss-erkänner för varje barnKonventionsstaterna rätten som
begått brottåtalas för eller befunnits skyldigt hatänks eller attatt

för värdighet ochfrämjar barnets känslabehandlas på sättett som
för mänskliga rättigheterbarnets respekt andrasvärde, stärkersom

till barnets ålderfriheter och hänsynoch grundläggande tarsom
och på sigfrämja barnet återanpassasoch önskvärdheten tarattatt

samhället.konstruktiv roll ien

bestämmel-beaktande tillämpligaändamål och med2. För detta av
särskiltinternationella skall konventionsstaternai instrumentser

säkerställa att

befinnasför eller åtalas för elleringet barn skall misstänkasa
under-på grund handling ellerskyldigt ha begått brottatt av en

internationellförbjuden enligt nationell ellerlåtenhet intesom var
vid den tidpunkt då den begicks;rätt

skallför ha begått brottmisstänks eller åtalasb varje barn attsom
följande garantier:ha åtminstone

blivit lagligenoskyldigt barnets skuldbetraktas innani att som
fastställd;

sig och,anklagelsernaii och direkt underrättas motatt snarast om
vårdnadshavare, ochföräldrar ellerlämpligt, sina attgenomom

ochhjälp vid förberedelseeller lämpligjuridiskt biträde annan
framläggande sitt försvar;av

behörig, oberoendedröjsmåliii få saken avgjord utanatt enav
för-opartiskrättskipande iopartisk myndighet elleroch organ en

lämpligti juridiskt ellerhandling enligt lag och närvaro annatav
särskiltstrida barnets bästa,såvida det intebiträde och, motanses

föräldrarålder eller situation, barnetsbeaktande barnetsmed av
eller vårdnadshavare;

skyldigt;vittnesmål eller erkänna sigiv tvingasinte attatt avge
vittnen åberopas barnetförhöra eller låta förhöra samtmotatt som

inkallade och för-räkning vittnenpå lika villkor föratt egen
hörda;

beslut och beslutbegått brott, dettabarnet hav att, ansesom
behörig, obe-omprövade högreåtgärder till följd därav enavom
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rättskipande enligt lag;roende och opartisk myndighet eller organ

få tolk, barnet inte kan förstå ellervi kostnad hjälpatt utan av om
tala det språk används;som

vii få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier iatt
förfarandet.

Europakonventio-I relevanta delar 40 finns motsvarigheter iart.av
beskrivits irättigheters betydelse för reformarbetet harDessanen.

avsnitt 3.3.1.

3.3.4 EG-fördraget

EG-för-detta finns skäl uppmärksammaI sammanhang det även att
EG-domstolens för-dragets Artikeln innehåller regler177.art. om

handsavgöranden.

behörig meddela förhandsavgörandenDomstolen skall attvara
angående

fördrag,tolkningen dettaa av
tolkningen rättsakter beslutatsb giltigheten och som av ge-av

institutioner,menskapens
förc tolkningen stadgar upprättats rätts-genomav organ som

föreskriver detta.beslutats rådet, stadgarnaakter närsom av

domstol i medlemsstat,sådan fråga uppkommer vidNär en enen
får beslut i frågan nödvän-den domstolen, den äratt ettom anser

meddelar för-digt för i saken, begära domstolendöma att ettatt
handsavgörande.

ifråga i ärende vid domstolNär sådan uppkommer ett enenen
det finns något rättsmedelmedlemsstat, avgöranden intemot vars

domstolen föraenligt lagstiftning, skall den nationellanationell
frågan vidare till domstolen.

tillämpligArtikeln inte endast domstolar i högsta instans ärutanavser
fallet intepå alla de situationer där domstolens beslut i det aktuella

Enligt brukar ibland framhållas detsammakan överklagas. Norberg att
också gälla för domstol avgörande endast kan itorde prövasen vars

högre efter prövningstillstånd har meddelats. Norberg,instans atten
Vad betyder EU-medlemskapet för de svenska domstolarna, SvJT

uppfattning torde dock någon skyl-1995, 420. Enligt utredningenss.
dighet förhandsavgörande inte föreligga i den lägre dom-inhämtaatt

skyldig meddela ändrings-stolen den högre domstolen är attom
sådan skyldighet föreligga i den lägredispens. tordeDäremot en

prövningstillstånd detdomstolen den högre endast kan meddela omom
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skäl5.föreligger prejudikatskäl eller extraordinära Om överklagande-
förbud självfalletgäller blir artikeln tillämplig i den instans vars av-
görande inte får överklagas.

3.4 Europarådets rekommendation
No. R 95 5

3.4. Bakgrundl

Är 1991 tillsatte Europarådets styrkommitté för juridiskt samarbete
CDCJ The Project Group Efficiency andexpertgrupp,en on
Fairness of Civil Justice CJ—JU, grundval nationellasom av

bl.a. skulle identifiera eventuella brister i medlemsstaternasrapporter
rättskipning. visade sig appellationsdomstolarnaDet i många länderatt
hade långa handläggningstider och höga målbalanser. Orsaken härtill
ansågs främst ökad måltillströmning till andra instans och in-vara en
effektiva eller mindre ändamålsenliga handläggningsregler. Expert-

fann det angeläget arbeta för begränsa möjligheternaatt att attgruppen
överklaga till andra instans och förbättra formerna föratt processen
där.

I november 1993 förslag till rekommenda-expertgruppen ettavgav
tion för förbättra appellationsförfarandet i tvistemål. Efter detatt att
förslaget till rekommendation bearbetats Styrkommittén för juri-av
diskt samarbete Europarådetden den februari 1995.7antogs av

3.4.2 Rekommendationen

Enligt rekommendationen bör det i princip möjligt förart. 1:a vara
få avgörande fattat första instans kontrolleratpart att etten av av

andra instans. Syftet med kontrolldenna den högre instansenär att
skall kunna felaktigheter, såväl beträffande sak- och rättsfrågorrätta

beträffande procedurfrågor, och viktiga rättsfrågor. Omavgörasom
det lämpligt undantag från denna princip skall varjegöraattanses
undantag ha stöd i lag och uppfylla rimliga krav rättssäkerhet art.
lzb.

Enligt 3 bör medlemsstaterna vidtaga några ellerövervägaart. att
samtliga följande åtgärder för säkerställa andra instans endastatt attav

5Jfr Anne Ekblom-Wörlund, Fråga EG-domstolen. Vad, och hur,närvem,
JFT 1995, 213 nots.
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sådant lämpligt dennadetprövar är prövar.attsom

Utesluta vissa målkategorier från möjlighet överklaga,parts atta.
anspråk.mål smårört.ex. som

b. krav på prövningstillstånd.Uppställa
Bestämma specifika tidsgränser inom vilka överklagande måste ske.c.
Skjuta överklaga vissa beslut under handläggningenrätten attupp
till avgörandet överklagas.dess det slutliga

överklagade frågorFör säkerställa endast andra in-prövasatt att av
bör vidare medlemsstaterna enligt 5 vidtagaövervägastans art. att

några eller samtliga följande åtgärder.av

Tillåta eller helt eller delvis godta under-domstolen attparternaa.
instansens bedömning sakfrågan.av

b. Tillåta begränsa överklagandet till vissa frågor i målet.parterna att
I de fall prövningstillstånd krävs domstolen möjlighet be-attc. ge

till rättsfrâgan.detta,gränsa t.ex.
yrkandenmöjligheterna i andra instans framställaBegränsa att nya

omständigheter och bevis, inte för-åberopasamt att nya om nya
hållanden eller förelegat orsaker, specificeradeinträtt det andraom
iden lagstiftningen, till varför dessa inte framställtsnationella resp.
åberopats förstai instans.

prövningen i indispositiva mål till de delar beträffandeBegränsae.
vilka det finns motiverade grunder för överklagandet.

De åtgärder redovisats har framgått till syfte be-attsomsom ovan
mål andra instansflödet till begränsa prövningensgränsa resp.av

omfattning i andra instans. Rekommendationen behandlar åtgär-även
der till syfte förebygga överklaga missbrukas,har rättenatt att attsom
åtgärder syfte förfarandet i effek-har till andra instansgöraattsom
tivare, Rekommendationen och den därtill hörande förklarandem.m.
promemorian memorandum återges bilagaExplanatory i sin helhet i
2 och
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Inriktningen reform4 av en

främstahovrättensSammanfattning: Utredningen attanser
riktighetenden materiellaefter kontrolluppgift är att, avaven

felaktigheter ieventuellatingsrättsavgörande, avgöran-rättaett
hand-kontrollera tingsrätternabör hovrättendet. Därutöver om

rättsbild-förkorrekt och hamålen formelltlägger ett ansvar
detutgångspunkt kan konstaterasFrån dennaningen. att nu-

fullständigi principhovrättsförfarandet med pröv-varande en
hov-omfattande motiverasfallning i många änär avsommer

hand-ändradärför behovfinnsuppgifter. Det atträttens ett av
i dagutsträckningså dessa iläggningsreglerna änstörreatt an-

för vidförutsättninguppgifter. Dettatill dessa är attenpassas
förutnyttjasbäst skall kunnatidpunkt tillgängligavarje resurser

Utredningen harrättssäkerheten.stärkaupprätthålla ochatt
ordning mednuvarandemöjligt inomfunnit det inte är attatt en
mål åstadkom-prövning i flertaletfullständigeller mindremer

uppgifter. Förtill hovrättenstillräcklig anpassning attenma
medutredningenenligtskall möjligt bördetta ett systemvara

prövningstillståndpåutvidgat kraveller väsentligtgenerellt
förut-och hovrätt. Detingsrättinföras i ledet mellan närmare

kapitelreform behandlas isådansättningarna för en

Utgångspunkter4.1

ochmâl-praktiskt alla deförförsta instansTingsrätten är taget
uppgiftutredningsuppdraget. Tingsrättensomfattasärendetyper avsom
slutligttill uppgift kunnadomstolen harbeskrivas såkan kort attatt

ochstorlekbrottmål och ärenden,tvistemål,samtliga oavsettavgöra
tvekanförinte lämnarpåsvårighetsgrad och det sätt utrymmeett som

tingsrättenMedangående domstolens kompetens. synsättannatett
för-reducerad tillblikommakunnaskulle tingsrättsprocessen ettatt
detblioch hovrätteni hovrättenberedande förfarande till processen

tyngd-Principenrättskipningen ägdeegentligaforum där den attrum.
då inteskulleligga i första instansinstansordning börpunkten i en
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innebära det principkunna upprätthållas. skulle i sin iDetta tur att
målen får tillräckligttill hovrätt överklagadeendast de rätts-är som en

sådan ordning oacceptabel; rättssäkerhetensäker behandling. En är
till del inte endast dem överklagar.skall komma alla ochparter som

också förfaranderegler och domarutnäm-statsmakterna har genom
uppfyllaredan tingsrättsförfarandet skallningar markerat attm.m.

på rättssäkerhet och rättegångens tyngdpunktmycket höga krav att
skall iskall ligga där. tyngdpunkten i instansordning liggaAtt en

Europarådetsförsta instans kommer också till uttryck i 2:a iart.
appellationsförfarandet tvistemål,rekommendation för förbättra iatt

bilaga 2.
fullföljdsreforrnen år isista instans, sedan 1971HD, ärärsom

med uppgift åstad-första hand prejudikatinstans, dvs. instans attenen
rättstillämpning. harkomma avgöranden vilka Därutöverstyr senare

mål det finns synnerliga skäl,HD givits möjlighet prövaatt ett om
domvilla förekommitsåsom finns grund för resning ellerdet attatt

för-eller målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror grovtatt
prövningstillstånd.fordrasbiseende eller misstag. För prövninggrovt

HD2.mellani instansordningen placerad tingsrätt ochHovrätten är
utformade prövningstillståndsreglernaMed hänsyn till de snävt är

fram-emellertid i praktiken slutinstans i flertalet mål. Somhovrätten
innebär nuvarande regler hovrätten beträffandeavsnitt 2.1 attav

samtliga målkategorier med undantag för de mål underkasta-ärsom-
de krav på prövningstillstånd och de brottmål prövning be-ärvars

på varje överklagatgränsad enligt 51 kap. 23 § RB prövarnytta -
kanavgörande eller överklagad del avgörandet i sin helhet. Detav

befogad.ifrågasättas så omfattande prövning ärom en
från huvuduppgifter.Utredningen utgår hovrätten har Dessaatt tre

ar
kontrollera tingrättsavgörandenas materiella riktighet och rättaatt

oriktigheter3eventuella materiella i dessa avgöranden,
tingsrätterna handlägger målen formellt korrektvaka överatt att

och

Här bortses från första litet antalHD instans i vissa mål ochär prövaratt ett
mål i instans. Beträffande de sistnämnda har vid sidan preju-andra HD av-
dikatfunktionen uppgifter frånhovrättema. Vidare bortsessamma som-HD:s uppgifter frågor resning, domvilla och återställan-prövaatt om om om
de försutten tid.av

detta sammanhang bortses från hovrätten första instans i vissa måläratt
resning,ärenden klagan domvilla och åter-översamt 1 vissa om om om

ställande försutten tid.av
3Beträffande innebörden begreppet materiellt oriktigt, EkelöfBoman,av se
Rättegång uppl.,7:e 44.s.
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för rättsbildningen.haatt ett ansvar
utgångspunkt knappastDenna kan särskilt kontro-sägas vara

versiell. väl medDen vad traditionelltöverensstämmer ansettssom
hovrättens uppgift och ligger vad uttalats i anslutningnäravara som

till i Europarådets rekommendation för föbättra1:a appella-art. att
tionsförfarandet i tvistemål Explanatory memorandum, 20, bilaga
3. internationella diskussionen har framförtsI den den tanken att en
appellationsdornstols uppgift tillmötesgå redan den önskanär att som

gångvarje tappande kan ha få sin sak prövad Förännupart att en
svensk del det anledning tillägga överklagasaknasrätts rättenatt att en
så vid syftning.

uppgifterna den främsta tveklöst kontrolleraAv de angivna är att
och felaktiga tingsrättsavgöranden. Hovrätten skall således irätta
första för materiellt riktigahand avgöranden. Det ärgarantvara en
dock uppenbart denna hovrättens uppgift måste ha vissa begräns-att
ningar. Instansordningens princip, principen tyngdpunkten i rätt-att
skipningen bör ligga i första instans, m.fl. principer innebär begräns-
ningar uppgiften kontrollera och materiellt felaktiga tings-rättaattav

den utsträckning det finns anledningrättsavgöranden. I närmareatt
uppgiftbestämma omfattningen denna detta i samband medgörs attav

refonnförslagen behandlas.de enskilda
Vidare bör hovrätten i framtiden i samband med prövningäven av

överklaganden på initiativ vaka rättegången i tingsrättenövereget att
genomförts i överensstämmelse med gällande processuella regler. Av
domstolsdisciplinära skäl bör hovrätten, oberoende yrkande,av vara
skyldig vissa allvarligare rättegångsfelingripa dessaävenatt mot om
inte lett till materiellt oriktiga avgöranden.

därefter beträffar för rättsbildningen måste betydelsenVad ansvaret
hovrätternas avgöranden vägledande för andra fallsom ansesav

mindre framträdande, dels eftersom hovrätterna flera ochär avgöran-
den med olika utgång därför kan förekomma parallellt, dels eftersom

hovrätt måste ha överblick det juridiska fältetsämre överantasresp.
högsta instans. Hovrätternas avgöranden kan därför främst få be-än

frågatydelse för rättsbildningen mål i vilka hovrättennär är ärom
sista instans och mål inom sådana områden där prejudikat från HD av
något skäl saknas. Den betydelsen för rättsbildningenstörstaannat
torde i övrigt hovrätterna ha meddela prövningstillstånd iattgenom
mål kan intresse från prejudikatsynpunkt så dessa kanattsom vara av
överklagas till HD.

Professor J Jolowicz, Managing Overload in Appellate Courts: Western.A.
Countries, Eighth ConferenceThe World Procedural Law, Justice andon
Efficiency, General and Discussions,Reports 74.s.
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Även här precisera för hovrättensnärmare gränsernautan att var
uppgifter går kan konstateras nuvarande bestämmelser leder tillatt en

omfattande prövning motiveras dessa uppgifter. Enänmer som av
del hovrätternas påläggs ned prövning mål därstor av resurser av

tingsrättens avgörande inte materiellt oriktigt, där inget formellt felär
begåtts under handläggningen i tingsrätten och där avgörandet saknar
prejudikatintresse. Detta innebär tillgängliga inte utnyttjasatt resurser
optimalt. Att vid varje tidpunkt tillgängliga används så effek-resurser
tivt möjligt förutsättning för hovrätterna på bästaär sättattsom en
skall kunna upprätthålla och stärka rättssäkerheten. Om hovrätten kan
koncentrera sin verksamhet och sina till sådant direktresurser som
motiveras uppgifter effektivarehovrättens blir hovrätterna och fårav
därmed förutsättningarbättre hantera sina uppgifter. Detta förut-att

avvägningar mellan insatser för skilda mål inomsätter göratt man
hovrätterna. Det önskvärt hovrättsförfarandet så flexibeltär äratt att
varje mål kan handläggas det för målet ändamålsenliga sättet.mest
Då läggs rättsväsendets där de bäst behövs, vilket särskiltärresurser
väsentligt knappa.när ärresurserna

hovrättens prövning omfattandeAtt motiverasär änmer som av
hovrättens uppgifter innebär också nackdelar för Parternasparterna.

blirprocesskostnader totalt högre vad de behöver Vidareänsett vara.
får den berättigade i många tvistemål längre på sinvänta rätt änparten
vad nödvändigt. den berättigade snabbt och med så litenAttärsom
ekonomisk uppoffring möjligt kommer till sin rätt ettsom anses vara
sarnhällsintresse första ordningen EkelöfBoman, Rättegång 7:eav

1245.uppl., Vidare innebär kortare handläggningstider i brottmåls.
den tilltalade inte onödigt länge behöver ovisshetisvävaatt ut-om

gången i målet. också angeläget den straffrättsliga reaktio-Det är att
kommer så brottet möjligt.näranen som

Mot bakgrund det anförda kan således konstateras det finnsattav
behov stärka hovrätterna ytterligareett stort att attav genom anpassa

de regler handläggningen mål i hovrätt så dessa reglerattstyrsom av
bättre uppgifter.hovrättensmotsvarar

Som framgår avsnitt 2.2 kan befarasdet arbetssituationen påattav
sikt kan Enligtkomma bli alltmer ansträngd. direktiven detäratt
uteslutet tillförshovrätterna ytterligare En ökningatt resurser. av
hovrätternas arbetsvolym kan därför med ökadeinte mötas resurser.

‘En domstolsförfarandetssnabbare handläggning torde innebäraäven att
konkurrenskraft i förhållande till skiljeförfarandet ökar till för rättsbild-gagn
ningen jfr Lindskog, Tvistemål och tidsutdräkt i allmän domstol, JT 1994-95

ff.,589 EkelöfBoman, 125 Skiljedomsutredningens slut-samts. a.a. s.
betänkande Näringslivets tvistlösning, SOU 1995:65 155.s.
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Även hovrätterna på längre sikt skulle kunna tillföras ärom resurser
det mycket tveksamt fortsatt utbyggnad dessa skulleom en av vara
lämplig. En sådan åtgärd skulle nämligen kunna leda till minskaden
kvalitet eftersom det inte finns obegränsad tillgång kompetenten
domarpersonal; hovrätternas behov kompetent personal skallav
tillgodoses i konkurrens med motsvarande krav från andra viktiga
sarnhällssektorer. Det finns inte heller något omfördelautrymme att

Ö-mål.mellan målkategorierna tvistemål, brottmål och Avresurser
Statskontorets kartläggning hovrättsdomarnas arbetstid,av m.m.,
vilken redovisas i bilaga framgår4 ytterligare delegering tillattc.,
föredragande och kanslipersonal endast skulle få begränsad effekt.
Dessa förhållanden det särskiltgör angeläget få till ståndatt snarast en
ytterligare anpassning hovrättsförfarandet till hovrättens uppgifter.av

För åstadkomma sådan anpassning har utredningenatt undersökten
vilka möjligheter finns uppnå bättre överensstämmelseattsom en
mellan hovrättsförfarandet och hovrättens uppgifter inom förramen
nuvarande ordning med eller mindre fullständig prövningen mer av
flertalet mål. Utredningen har gått igenom möjligheterna begränsaatt
hovrättens prövning utifrån överklagandets utfornming, ändraatt reg-
lerna åberopande i hovrätten omständigheter och bevis,om av nya nya

ändra reglerna förnyad bevisupptagningatt öka använd-samt attom
Ävenningen skriftligt förfarande. med reformer på dessa områdenav

som inte kan bli särskilt långtgående skäl framgår avsnittav som av
6.2-6.6 skulle hovrätterna i inte obetydlig utsträckning företaen en

omfattande prövning vad deras uppgifterän motiverar. juste-Enmer
ring befintliga bestämmelser således inteär tillräcklig för hov-av att

handläggningsreglerrättens i önskvärd utsträckning skall kunna an-
till hovrättens uppgifter. En reform enligt det sagda skulle intepassas

heller i någon utsträckning bidrastörre till effektivise-sättatt annat
verksamheten i hovrätterna.ra
Utredningen har också i enlighet med direktiven gått igenom- -

vissa andra förbättringsåtgärder avseende hovrättsförfarandet samt
olika åtgärder innebär flödet mål till hovrätterna begränsas.attsom av
Gemensamt för dessa åtgärder dock de inteär bidrar tillatt att ytter-
ligare hovrättsförfarandet till hovrättens uppgifter. De bidraranpassa
inte heller i någon utsträckning tillstörre på effektiviserasättatt annat
verksamheten i hovrätterna.

Enligt utredningens uppfattning bör bakgrund detmotman av
anförda fråganstörre hovrättsförfarandetsöverta ett utform-grepp om
ning. Det ligger till handsnärmast försökaär hov-attsom anpassa
rättsförfarandet till hovrättens uppgifter införa generellaattgenom
begränsningar i fråga prövningens omfattning.om
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iförespråkatsiblandmetodbehandlasavsnittI nästa somen
undan-långtgåendeeller mindremed vissanämligendebatten, att mer

övergårDärefterrättsfrågor.tillprövninghovrättensbegränsatag
medinföramöjlighetenbehandlatill ett systemutredningen attatt

iändringsdispensinnefattandeprövningstillståndpågenerellt krav
och hovrätt.tingsrättmellanledet

tillprövninghovrättensBegränsning4.2 av

rättsfrägor
hållpå sinaskettmed vadenlighetimål skullePrövningen somav -

baratill rätts-begränsaskunnateoretiskt attutomlands sett avse-
instansenhögredeninnebäraskulleordningsådan attfrågor. En

sakförhällandena.funnitlägrevad denbunden utrettskulle omavvara
få tillöverklagande barakansådant ettI partsystemett genomen

sakförhällan-utreddasålundadebedömningrättsligstånd avnyen
kandettakonstrueras sättappellationsförfarandeEttdena. som

långtgående undantagmindreellermedkombinerasgivetvis sommer
i målet.sakfråganprövningmedger aven ny

râttsfrâgorhovrättsprövningen tillbegränsningFrågan avom en
lagtsförslagnågotutredningarfleraitidigare utan atthar övervägts

inför 2000-DomstolarnabetänkandeDomstolsutredningensfram se
hänvisningar.gjordamed därff.,298Del A1991:106SOUtalet, s.

hovrättensinnebärfördelar med attvissafinnsDet ett system som
skulleförstaFör deti målet.rättsfrâgantillbegränsadprövning enär

förladesinstansordningenityngdpunktenmedföraordningsådan att
framredan därtvingasskulleeftersom taattförsta instanstill parterna

bevisningallGenomi målet.åberopavillbevisning de attall den
andradetskulle föri tingsrätten,bedömd redanbli slutligtskulle

skulleavgörandeför hovrättensminskagenerelltrisken att grun-sett
hängerdettatingsrättens;underlagmateriellt ändas sämreett

erfarenhetsmässigtbevisningmuntligförhållandetdetmed attsamman
bl.a.i tingsrätten,i hovrättentillförlitlig änmindretenderar att vara

hovrätteniakttagelserhördes närfrån denförflutittideftersom längre
effekti-frånfördelför det tredjeskullemålet. Dethandlägger vara en

rättsfrågortillhovrättsprövningenkoncentreravitetssynpunkt att
fårfrågorsådanaöverprövning justgrundenden varaansesatt aven

vidhovrätternafrämstberorstyrka. Dettahovrättprövningens att
vilkettingsrättenlagfarna domarefler änbestårmålavgörande avav

behandlinggrundlig rätts-förgångermånga större avutrymme enger
hovrättsprövningenbegränsningavsnitt 6.7. Envidarefrågorna se av
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skulle för det fjärde medföra den fördelen från resurssynpunkt att
fler mål skulle kunnaavsevärt huvudförhandling.avgöras utan

Man kan emellertid rikta flertal invändningar ordningett mot en
där hovrättens prövning begränsas till rättsfrågor. förstaFör det kan
det hävdas sådan begränsning inte skiljer de överklagadeatt uten
tingsrättsavgöranden innehåller materiella felaktigheter. Hovrättensom
skulle i så fall inte bli det forum för korrigering felaktiga avgöran-av
den enligt vad utvecklats i avsnitt 4.1, får desssom, som anses vara
främsta uppgift i instansordningen. Hovrätten skulle i stället ofta få

sig konstatera tingsrätternaägna riktigt avgjort rättsfrågoratt att
kanske till del ganska enkla. Vidareär skulle, vilket är ännusom en

allvarligare, felaktiga bedömningar sakfrågani inte kunna deIrättas.
tvistemål och brottmål avgjordes under perioden 1992-07-01--som
1993-06-30 berodde enligt den i bilaga 4 beskrivna målundersök-a.
ningen hälften ändringarna i målkategori på attca av resp. en annan
bedömning sakfrågan skett. kan finnasDet flera orsaker till attav
hovrätten bedömning sakfrågagör tingsrätten gjort.änen annan av en

sådanEn bevisningen blivit kanär Detta dock inteatt ensamtsvagare.
förklara ändring sker i så andel målen. Från rättssäker-att storen av
hetssynpunkt det därför nödvändigtär med begränsningatt ett system

hovrättsprövningen till rättsfrågor kombineras med möjlighet attav en
fâ till stånd prövning sakfrågan. Frågan blir då hur generösen ny av

sådan möjlighet skall För reform inte skall medföraatten vara. en
några försämringar det gäller rättssäkerhetennär krävs ribban föratt

mål skall till prövning i sakfrågan läggs lågt.att även Detett tas upp
nuvarande med prövningstillstånd innehåller sådan lågsystemet en
ribba; prövningstillstånd skall om anledning förekommer tillges
ändring i det slut tingsrätten kommit till. Den innebördennärmare av
denna regel framgår avsnittär 5.1 omdiskuterad. Klart dockärsom av

krav för prövning sakfrågansträngare skulle medföra riskatt störreav
för materiellt felaktiga slutliga avgöranden. Att ha krav församma en
prövning sakfrågan i med ändringsdispens skulleett systemav som
visserligen fullt tänkbart från rättssäkerhetssynpunkt. Frågan ärvara
emellertid det inte bättre löpa linan införaär ochatt ut ett systernom
med prövningstillstånd för såväl sakfrågor rättsfrågor. Annarssom
hamnar i den logiskt svårförklarliga lösningen tvingarattman man
hovrätten rättsfrågor till prövning i sådana i prakti-ävenatt ta upp -
ken mycket vanliga fall där det inte förekommer anledning till änd--
ring i det slut tingsrätten kommit till.

För det andra det svårt finna definitionär klart skiljeratt en som
begreppet rättsfråga från begreppet sakfråga. Detta har visserligen inte
hindrat andra länder från använda dessa begrepp vad kanatt men som
vinnas med begränsning till rättsfrågor riskerar i viss mån för-atten
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överklagandetmedarbetetdet ökade avgörapå grundloras att omav
rättsfrågan.sakfrâgan ellerrör

Meduppkomma.handläggningsproblemvissatredje kanFör det
skallvaddefinierasvårigheterhänsyn till de att enanses somsom

handläggningmåletsmed hurproblemmål uppkommerrättsfråga i ett
rättsförlustskall lidainte attgestaltas förskall part genomatt en

gällerdetbedömning hovrättens näränutgå frånfelaktigt annanen
iSvårigheternaprövning.till attvad accentuerasär avuppesom

tillutsträckasskallprövningentillmåsteställningmånga fall tas om
skullehovrätternaRiskenrättsfrågan.utanför ärförhållanden attstor

någotprocessledning,betydandenedtvingas lägga somatt resurser
sådanteffektivitetsvinster ärminska deskullei hög grad systemet som

leda till.ägnat att
finnsfördelarvissaalltså konstateraskanSammanfattningsvis att

rättsfrågor. Motmedsysslarenbarthovrättendärmed enett system
invändningar.allvarligamycketflerariktasdockordning kansådan

principidär hovrättenkan konstaterasfrämstFörst och systemettatt
till sådanamöjligheterna rättaminskarrättsfrågorsig attskall ägna
sakfrågor.hänförliga tilltingsrättsavgörandena ärfelaktigheter i som

blirdömandeträttssäkerhetsnivån itotaladensänkningväsentligEn av
sakfrâgan såöverprövningmedgerinte snartdå följden, avmanom

till. Enkommitdet slut tingsrättenändring itillförekommeranledning
utvecklattidigareutredningenbörhovrättsprocessenreform somav -

sådanasigskall koncentrerahovrättengrundtankenutgå från att-
nämligenvärde,prövningförnyadtingsrättsavgöranden där är aven

emellertid inget sägerfinnsfelaktiga. Detpå avgöranden är somsom
med-skullerättsfrågortillhovrättsprövningeninskränkningatt aven

ochenklarättsfrågormånga ärriktningen;förändring i denföra en
huvudinvändningarnasagdadeTilltingsrätten.bedömdakorrekt nuav

tekniskt kom-rättsfrågorsakfrågor ochi ärindelningkommer att en
dom-för såvälproblemskapakan förväntasplicerad och parter som

kanekonomiska vinsterförringa destolar vilket ägnatär att som
prövningnödvändigt medfallmångablir det iuppnås. Dessutom en

Utred-i hovrätten.skallsakfrâgantill prövasställningför att ta om
hovrättspröv-föreslåbereddbakgrund intedennaningen attattär mot

rättsfrågor.tillningen koncentreras

påkravgenerelltmed4.3 Ett systern
prövningstillstånd

uppgiftfrämsta rättaärhovrättensfrånutgångspunkt attMed att
hävdas hovrättsprocessen ärdetkanavgörandenfelaktigamateriellt att
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onödig i de fall då det frånredan början framstår klart detattsom
saknas anledning ändra tingsrättens dom. dessa fallI kanatt som
tidigare framgått den omständigheten hovrätten målet tillatt tar upp
prövning leda till nackdelar. Bl.a. får den materiellt berättigadet.0.m.

i tvistemål ytterligare sin Vidare fördröjs ivänta rätt.parten att
brottmål reaktionen på brottet.

När grunderna för det befintliga instanssystemet lades fast i det
reformarbete föregick tillkomsten RB det uppenbarligen såsom av var

uppgiften kontrollera och materiellt oriktiga avgöranden irättaatt att
princip ansågs kräva fullständig prövning de överklagadeen av av-
görandena. Mycket har emellertid hänt med underrättsförfarandet
sedan dess. Särskilt kan här peka på kvaliteten i underrätternaattman
generellt torde högre och jämnare in-RBavsevärt än närsett vara
fördes. därförDet befogat ställa frågan fullgörandetär att om av
denna hovrättens uppgift fortfarande kräver i princip alla målatt

eller mindre fullständigt.prövas mer
Nuvarande ordning kan beskrivas så hovrätten i flertalet fallatt

undersöker det överklagade avgörandet felaktigt och i förekom-ärom
mande fall detta inom för förfarande. Genomrättar ettramen samma

med generellt krav på prövningstillstånd innefattande ändrings-system
dispens delar i alla mål förfarandet i två delar utifrån dessaman upp
båda Prövningen de mål tingsrätten avgjort på sättmoment. ettav som

inte anledning ändring kan då begränsas tillövervägaatt attsom ger
konstatera målet riktigt avgjort beslut inte meddelaäratt ett attgenom
prövningstillstånd. Om kan meddela prövningstillstånd förävenman
prejudikatvärda fall och i fall då det föreligger resningssituationen
eller domvilla förekommit har teoretiskt kommit mycket långtsettman

anpassning hovrättsförfarandet till hovrättens uppgifter.mot en av
Visserligen innebär generellt krav prövningstillstånd samtligaett att
mål till prövning i sak kommer handläggas två gånger.tas attsom upp
Utredningen dock bedömningen tillståndsförfarandet för huvud-gör att
delen målen inte kommer särskilt tidskrävande. För mångaattav vara

överklagandena torde det komma framstå självklart detatt attav som
överklagade avgörandet inte skall ändras. Beträffande andra överkla-
ganden kan dispensgrunder utformade på de nuvarandesätt änannat
medföra det snabbt kan konstateras prövningstillstånd skallatt att
meddelas jfr avsnitt 5.5.4 under rubriken Föredragningen.

För det i praktiken skall möjligt införa generellt krav påatt attvara
prövningstillstånd krävs dock risken för domstolen vägrar pröv-att att
ningstillstånd i fall skulle ha ändrats målet tagits tillsom om upp
prövning i sak minimeras. förutsätter förfarandetDetta god-att ger en
tagbar möjlighet värdera tingsrättens bedömning sakfråganatt av
bevisfrågan i målet. Rättsfrågan vållar normalt varken några princi-
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tillståndsprövning. Hurpraktiska problem vidpiella eller änmanen
dock aldrigprövningstillstånd kanmedkonstruerar systemett man

tilländrats de tagitsmål skulle haundvika någraatt uppomsom
kan reduceras tillprövningstillstånd riskenprövning nekas även ettom

minimum.
då detta kan Icentrala frågan blirDen accepteras. prop.om

instansordningen iprövningstillstånd i hovrätt och1992932216 om
införai frågaanförs det inte kan kommautsökningsmål, 47, attatts.

på grund det intealla måltyper i hovrättenprövningstillstånd i ärav
meddelas i något fall där det,prövningstillstånd inteuteslutet att om

funnits skälha visat sig dettill prövning, skullemålet tagits attattupp
i avsnittutvecklasavgörandet. Somändra det överklagade närmare

tillfredsställandearbetssituation inte helt2.2 kan hovrätternas anses
förvärras. Enligtarbetssituationen ytterligareoch befarasdet kan att

tillförs ytterligareuteslutet hovrätternadirektiven det vidareär att
anförda detbakgrund detSärskilt synsättärmot somavresurser.

hurmåsteavgöranderedovisas propositionen väl Deti snävt. vara
eko-arbetsmässiga ochbeaktande de angivnarättssäkerheten, med av

långt-kommer påverkasförutsättningarna, totaltnomiska ettattsett av
gående prövningstillstånd.krav pâ

långtgående krav påmedviktig fördel medEn ett systern mera
krävandeför mål medkanprövningstillstånd avsättasär att resurser

bidra till ökadi sin tordesakfrågor, något rätts-ochrätts- tur ensom
omdisponeringbetydelsefull torde sådansäkerhet. Särskilt resur-aven

målkompliceradeandelen ochmed tankebli störreatt synesserna
ha ökat.

bara degäller intehandläggningstiderna kortare. DetblirVidare
Även mål tordeövrigainte meddelas.mål vilka prövningstillståndi

medfrigörsmed hänsyn till dehandläggas snabbare ettsomresurser
frånväsentligtprövningstillstånd. Dettakrav på rätts-längre gående är

blirmuntliga bevisningeneftersom densäkerhetssynpunkt inte minst
tvistemålitiden. Därtill kommermindre tillförlitlig med att parterna

tilltaladebrottmål slipper dentill sin och i svävasnabbare kommer rätt
tilltaladenödvändigt. de fall denlängre Ii ovisshet utgången änom

tidpunktenstraffrättsliga reaktionenockså dendöms närmarekommer
från rättegångs-torde det ocksåi tvistemålför brottet. För parterna

meddelasprövningstillstånd intefördelaktigtkostnadssynpunkt attvara
gälleravgörande inte skall ändras. Dettai de mål där tingsrättens

huvudförhandling.skulle ha hållitvilka hovrättensärskilt de mål i
skulleprövningstillståndkrav påmed generelltMed ett system man

hovrätternaresursfördelning inomändamålsenligförutom en mer
rättskipningentyngdpunkten iförskjutningåstadkomma motaven

vissahävdats ihåll har störreFrån fleratingsrätterna. att parterna
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brott- och tvistemål redan från början utgår från målet skall prövasatt
hovrätten. iProcessen tingsrätten blir då betraktanärmast attav som
transportsträcka till den egentliga prövningen i Medhovrätten.en
krav prövningstillståndpå möjligheten erhålla sådantävenett attom-

skulle enligt nuvarande regler räknakan intestörre än parternavara -
med hovrätten kommer målet till prövning, vilket inne-att att ta upp

första måstebär de i hand koncentrera sig på i tings-att processen
rätten.

I sammanhanget kan också beträffande de allmännanoteras att man
förvaltningsdomstolarna successivt har fört den första domstolspröv-
ningen från kammarrätt till länsrätt och beträffande i allastort sett
måltyper infört på prövningstillståndkrav i ledet mellan länsrätt och
kammarrätt. främsta skälet för införa krav prövnings-Det att ett
tillstånd har varit nedflyttningen måltyper till länsrätt haratt ansettsav
medföra för förlånga instanskedjor berörda mål risk församt enen
inte obetydlig tidsutdräkt innan lagakraftvunnet före-avgörandeett
ligger. på prövningstillståndKravet har också skapa möjlig-ansetts
heter effektivtbättre och utnyttja tillgängliga Prop.att mer resurser.
199394:l33, bet. 199394: JuU24, rskr. 199394:319, 1994prop.
95:27, bet. 199495:JuU6, rskr. 1994952165 och 199596:22.prop.

Sammantaget står enligtdet utredningens mening klart införan-att
det pågenerellt krav prövningstillstånd totalt skulle kunnaett settav
innebära förgarantier riktiga domstolsavgöranden nuvarandestörre än
regler och dessutom kunna åstadkomma ochsnabbare handläggningen

handläggning onödiga förutsätterresursinsatser. Detta dockutanen en
betydligt förfinad reglering den gällande vad beträffaränmer nu grun-
der för prövningstillstånd och handläggningsregler.

anfördaMot bakgrund det utredningen reforrnarbetetattav anser
primärt bör inriktas generellt eller, sådant intemot ett ett systemom
kan tillgodose tillräckligt höga krav på rättssäkerhet, väsentligtett
utvidgat krav på prövningstillstånd i ledet mellan tingsrätt och hovrätt.
De förutsättningarna för införa sådan reform behandlasnärmare att en
i kapitel
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väsentligtGenerellt eller5

påutvidgat krav

prövningstillstånd

Gällande1 rätt

målprövningstillstånd vid överklagandeI tvistemål krävs av som
lagfaren domare,handlagtsenligt d § första stycket RBkap. 3l enav

tvisteföremålets värde uppenbart intetvistemål därdvs. dispositiva
och inte omfat-850 kr år 1995halvt basbelopp 17överstiger ett som

andra dispositivaparagrafens andra stycke. Förundantagen itas av
prövningstillstånd tvisteföre-FT-mål krävstvistemål dessa s.k.än om

basbelopp 35 700 kr åruppenbart inte överstigermålets värde ett
värde enligt kap.mål beräknas tvisteföremålets 11995. samtligaFör

Är fullgörelsetalan med yrkandefråga3 d § tredje stycket RB. om en
fördet yrkade beloppet helt avgörandeutfå visst belopp äratt omom

värde1976 470. tvisteföremåletsprövningstillstånd krävs NJA Is.
inte rättegångskostnader.inräknas eventuell, upplupen ränta men

prövningstillståndfår bedömaFramställs alternativa yrkanden man om
yrkas. Går yrkandet påbeloppkrävs utifrån det högsta attutsom

värde beräknas. den månegendom får dess Isvaranden skall vissutge
tvisteföremålets värde beräknas detdet möjligt skall äräven närär

fallen1979 591. I de sistnämndafråga fastställelsetalan NJA s.om
värde inte vidare godtas eftersom detangivetkan käranden utanett av

uppenbart inte överstiger halvtställs på värdetkrav ett ettatt resp.
prövningstillståndsre-förarbetena till denhelt basbelopp. I senaste

beträffande andra tvistemåldepartementschefen detformen uttalade att
ochtvisteföremålets värde ingetFT-mäl enbart avgörän är annat som

fastställelsetalan aldrigkrävs varför bl.a.prövningstillstånd enom
fullständigtprövningstillstånd förkommer kräva överprövasattatt av

f.. uttalande kan ifråga-hovrätten l99293:216 86 Dettaprop. s.
bestämmelsen i kap. 3 d §framstår omotiverat 1Detsättas. attsom

måletpå olika beroendetredje stycket skall tillämpasRB ärsätt om
tilltvistemål. Med hänsyn kravetFT-mål eller ordinärt attett ett

omfattar påyrkandena i tingsrätten kravetprövningstillstånd knutits till
och beslut intagna i domenprövningstillstånd bara domeninte utan
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beslut tingsrätten fattat innan tingsrätten avgjort målet iäven densom
mån dessa jämlikt 49 kap. § andra12 stycket RB inte undantagits från
kravet på prövningstillstånd.

Värderingstidpunkten för tvisteföremålets värde tiden för talansär
väckande. Har talan väckts ansökan betalningsföreläggandegenom om
eller handräckning eller enskilt anspråk brottmåli den relevan-ärsom

tidpunkten för värderingen i stället tiden för beslut tvistenrättensta att
skall handläggas tvistemål. kap. 3 d § tredje stycket1 RB. Attsom
den återkallasväckta talan till viss del eller inskränks så tviste-att
föremålets värde underskrider värdegränsen medför inte för-enligt
arbetena till lagen rättegången i tvistemål mindre värden attom om

överklagande.prövningstillstånd krävs vid Om käranden underett
rättegången framställer yrkande stöder sig på väsentligennyttett som

grund den ursprungligen väckta talan, utvidgar sittt.ex.samma som
ursprungliga krav från visst belopp till högre belopp ellerett ett annat
till omfatta ytterligare förfallna periodiska vidprestationeratt ett
avbetalningsköp, eller käranden anhängiggör käromålett nyttom som
inte stöder sig på väsentligen grund och målen kumulerassamma
anknyts värderingen tvisteföremålet till tidpunkten då talan ändra-av
des eller den talan väcktes. Motsvarande gäller då svarandensenare
genstärnningsvis gällande motkrav. Prop. 1973:87 175 f.gör ett s.

rättsfalletAv NJA 1983 487 framgår kvittningsinvänd-ävenatts. en
ning framförs så svaranden haft tillfälle därtill skall beaktassnartsom
vid beräkningen det aktuella värdet.av nu

Från kravet på prövningstillstånd har undantagits avgöranden i
tvistemål skall handläggas tingsrätt i särskild sammansättning,som av

patentmål, tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmâl och vissa familje-t.ex.
mål. Vidare har beslut någon ellerrör än partsom annan en en
intervenient, beslut vilket tingsrätten ogillat jäv domaremotgenom en
och beslut vilken missnöjesanmälan eller åter-ansökangenom en om
vinning eller överklagande avvisats undantagits från krav pröv-ett
ningstillstånd.

I brottmål krävs prövningstillstånd den tilltalade inte dömts tillom
påföljd böter eller frikänts från för för vilketbrott detänannan ansvar

inte föreskrivet svårare straff fängelse månader. Prövnings-är än sex
RÅ,tillstånd krävs dock inte domen överklagas JK eller JO.om av

Av det uppställda kravets ordalydelse följer prövningstillstånd inteatt
krävs tingsrätten i och dom dömt till förböter vissom en samma

Uttalandet i förarbetena till den prövningstillståndsreformen det ärsenaste att
det lägre beloppet skall föravgörande prövningstillstånd krävssom vara om

käranden under rättegången ned sitt yrkande 199293:216prop.sätterom s.
87 torde kunna bortse från.man
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domenför brottslighet ochpåföljdbrottslighet och till annanannan
påföljden bestämts tillför vilkabeträffande de brottöverklagas endast

prövningstillstånd krävsföljer vidareordalydelsenböter. Av att om
åklagaren yrkatlindrigare brottdömts förden tilltalade änett ansvar

tilloch påföljden bestämtsstället för misshandel,ofredande iför, t.ex.
medtingsrättenprövningstillstånd inte krävsliksomböter att om

förordnatförsta stycket första punkten BrB§tillämpning 34 kap. 1av
vilketomfatta brott påfängelsestraff skalltidigare ådömt även ettatt

ochtilltalade iböter. Om denpåföljdinte kan följa än enannan
frikänts frånför brott ochtill böterdom dömts annatettettsamma

fällts tilldet brott hanmed avseendeöverklagaroch endast ansvar
straffsvåraredet föreskrivetprövningstillståndför krävs äräven om

1995 294. Harfrikänts från NJAför det brott hanmånaderän s.sex
1995prövningstillstånd NJAkrävs intepåföljdseftergift meddelats s.

prövnings-fråganflera tilltaladedomen351 II. Omfattar avgörs om
prövningstillstånd,krävsför sig. Om dettillstånd för varje tilltalad

haranspråk alla frågorför enskiltomfattas med undantag som--
tingsrättenprövningstillstånd. Omkravetavgjorts i domen av

till-anspråk denenskiltbrottmåldom i även prövat motgenom en
tvistemål.prövningstillstånd fördelen reglernatalade, gäller i den om

anspråkför enskiltdock inte pröv-Prövningstillstånd krävs ett om
del,meddelas i dennabrottmålsdelen ellerkrävs iningstillstånd inte

dömastilltalade skallfrågan denöverklagandetförutsatt att avser om
för åtalade gärningen.den

tvistemålprövningstillstånd igäller förvadTill skillnad från som
yrkandena i tings-knutits tillprövningstillstånd intehar kravet på

detinnebär bl.a.utgången i målet. Detfaktiskatill denrätten, attutan
beslut harprövningstillstånd förnågot kravinte föreligger som

bestämmel-uttryckligmålet. Enligtavgjortfattats innan tingsrätten en
samband medendast ifår överklagas över-beslutdockär somse

kap.prövningstillstånd 49påunderkastade kravdomklagande av
fjärde stycket RB.13 §

tingsrätt iockså alla beslutprövningstillstånd gällerKrav på av
ochskattervid återbetalningavräkningutsökningsmål, i mål avom

handräckning krono-betalningsföreläggande ochavgifter, måli om
felparkeringsärenden. Pröv-iskuldsaneringsärendenfogdemål, i samt

beslutöverklagandetintebehövs dockningstillstånd ett somavserom
ogillatvilket tingsrättenbeslutnågon änrör part, ett genomenannan

missnöjesanmälanvilketeller beslutjäv domare ettmot engenomen
felparkeringsärendeneller såvitteller överklagandeett an-avser-

lagen§kap. 16 § UB, 11bestridande avvisats. [18mälan aom -
avgifter,skatter ochåterbetalningavräkning vid1985:146 avom

handräckning,betalningsföreläggande och1990:74658 § lagen om
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31 § skuldsaneringslagen 1994:334 10 § lagen 1976:206samt a om
felparkeringsavgift.]

förGrunderna prövningstillstånd dispensgrunderna desammaär
för samtliga mål och ärenden underkastade krav påär pröv-som
ningstillstånd i ledet mellan tingsrätt och hovrätt. Prövningstillstånd
får meddelas det vikt för ledning rättstillämpningenär attom av av
överklagandet högre prejudikatdispens, anledningprövas rättav om
förekommer till ändring i det slut tingsrätten kommit till ändrings-
dispens eller det finns synnerliga skäl pröva över-attom annars
klagandet extraordinär dispens.

Prejudikatdispens främst avsedd möjliggöra överklagande tillär att
HD mål med prejudikatintresse. Som tidigare anförts hovrättensärav
roll prejudikatinstans mindre framträdande. Hovrätternassom av-
göranden får främst betydelse för rättsbildningen fråga målnär är om
i vilka hovrätten sista instans och mål inom sådana områden därär
prejudikat från HD något skäl saknas. Det torde inteannatav vara
särskilt vanligt hovrätten meddelar prövningstillstånd på dennaatt
grund.

Den centrala dispensgrunden ändringsdispens. språkligtRentär
innebär uttrycket anledning förekommer till ändring i det slut tings-

kommit till det för prövningstillståndrätten skall meddelasatt att
krävs något positivt talar för ändring skulle komma tillattsom en
stånd vid prövning i sak. Welamson har med utgångspunkt frånen
rättsfallen NJA 1981 707 och 1982NJA 27 uttalat det liggeratts. s.

till hands uttrycket har den innebördennära ledamotatt anta att att en
skall för prövningstillstånd han finner överväganderösta om en sanno-
likhet för han efter prövningstillstånd kommer för ändringröstaatt att

domen inte Welamson, Rättegång VI, 3:e uppl.av men annars s.
139, jfr dock EkelöfBoman, Rättsmedlen, 11:e uppl., 29. för-Is.
arbetena till 1993 års utvidgning kravet på prövningstillståndav ges
dock uttryck för innebörd. Enligt departementschefen skulleen annan
det tillräckligt för meddela prövningstillstånd hovrättenatt attvara
hyser tvivel tingsrättsavgörandets riktighet 199293:216prop.om s.
57 f., jfr avsnitt 2.3.2. Detta torde väsentligen lägre bevis-ettvara
krav det tidigare gälla. Enligt departementschefen kanän ansettssom
vidare skäl för ändringsdispens tingsrättens domskäl såärett attvara
kortfattade eller otydliga de inte tillräckligt belyser hur tingsrättenatt
kommit fram till domslutet prop. 199293:216 dock57. Det kans.
ifrågasättas vilken vikt dessa uttalanden departementschefen kanav
tillmätas eftersom de inte knutna till någon ändring 49 kap. §är 14av
RB, det lagrum där dispensgrunderna finns För hov-upptagna. att-

skall kunna bedöma det förekommerrätten anledning till ändring iom
det slut tingsrätten måstekommit till i de fall omständighet elleren ny
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led ihovrättenbegärtsomförhöreller ettâberopatsbevis somett nytt
elleromständighetendentillställningtillständsprövningen ta nyaom
skallbevisupptagningförnyadtillåtasskallbevisetdet omresp.nya

äga rum.
dispens-i denmotsvarighetsinhardispensenextraordinäraDen

första§kap. 10i 54finnsi HDrättegångengrund för upptagensom
förarbetenaenligtkandispensExtraordinärpunkten RB.stycket andra

överklagadedetbeviljasbestämmelsensistnämndatill den av-om
grundpåundanröjasellerresningföremål förtillgörandet kan göras
grundtill påkommitavgörandetöverklagadedetdomvilla närsamtav

sak-avseendemedmisstagförbiseende eller grovtgrovtav
domvillo-deendast utgörbeaktasfel kanProcessuellamaterialet. om

skalleller misstagetförbiseendet grovtpåkravetgrund. I varaatt
påverkatgradväsentligdet idepartementschefen ut-enligtligger att

förutsättsangivet slagmisstag utom-Förbiseende ochgången. varaav
ellerlagtolkningdenprejudikatskäl ochSaknassällsynta.ordentligt

fastlagdentydigtochklart äråberoparklagandenrättsgrundsats genom
frågaikommakunnaprövningstillståndvidarepraxis, börtidigare

rättsstri-uppenbartavgörandetgrunden ärberördaenligt den omnu
prövningstillstånddåextraordinärsituationdigt. En naturavannan

prejudi-oberoendemeddelaskunnadepartementschefen börenligt av
överklagatssamtidigtlikartade målantaldåkatintresset är ett stort

fånågraellermotiverarendastprejudikatintresset ettatt gesmen
samtligaprejudikatfråga iföreliggerdetta falltillstånd. Isådant samma

prejudikat-försådant lägeitalarrättevisekrav att,Starkamål. om
ändras. Departe-avgöranden kansamtligaändring,tilllederdispensen

fallandratänkaskundedetanförde ävenmentschefen sammaatt av
säll-sådana falluppenbart ärdet är attextraordinära attnatur men

deflertalettillMed hänsynff.901971:45 attProp. avsynta. s. -
ändringsdispens ärbestämmelsenfalla undertordefallenbeskrivna om

främstoch hovrätttingsrättmellani ledetdispensenextraordinäraden
så-aktualiserasdispensgrunddomvilla. Dennafallaktuell i vissa av

särskilt ofta.ledes inte
kla-dispensskäldetillståndsprövningenför ärUtgångspunkten som

iklagandenskall över-prövningstillstånddet krävsanför. Omganden
de3 § RB52 kap.§ ochkap. 45150 kap. 4klagandet enligt ange

prövningstillståndförtill stödvill åberopahanomständigheter attsom
skall hovrättensådanaanföraklagandenUnderlåtermeddelas.skall att

och§kap. 751kap. 7bristen 50avhjälpaförelägga denne att
enkätundersök-redovisadeb.i bilaga 4Enligt denkap. 6 § RB.52

tordefå fall. Detmycketkompletteringsföreläggande iutfärdasningen
avgörandetöverklagadefall deti dehovrättenvanligtrelativt attvara

klaganden inteochprövningstillstånd krävsuppgiftinnehåller attom
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någranämnt omständigheter till stöd för prövningstillstånd skallatt
meddelas i stället det åberopas till stöd för ändringattpresumerar som

tingsrättens avgörande också åberopas till stöd för ändringsdispens.av
Mindre %10än dem besvarade den nämnda enkätenav som ovan
ansåg kompletteringsföreläggande bordeatt skäl för prövnings-ges om
tillstånd inte angivits klaganden och det tingsrättens fullföljds-av av
hänvisning framgick prövningstillstånd krävdes. Dennaatt praxis
överensstämmer med rättsfallet NJA 1986 621. Rättsfallet härrörs.
dock från tiden innan lagen rättegången i tvistemål mindreom om
värden inarbetades i RB och torde med nuvarande lydelse 50 kap.av
4 och 7 §§, 51 kap. 4 och 7 §§ 52 kap. 3 och 6 §§ RBsamt vara
överspelat jfr dock NJA 1995 C 6. Med hänsyn till det föratt-
hovrätten inte fimis någon motsvarighet till bestämmelsen för HD i 54
kap. 13 § RB, enligt vilken hänsyn endast behöver till sådanatas
omständigheter åberopats klaganden, kan hovrätten inte enbartsom av
utgå från vad åberopat måste själv i vissparten utsträckningutan

förekomstenutröna eventuella skäl för prövningstillstånd. Om detav
finns skäl för det, det inget hindrarär hovrätten meddelarattsom
dispens med stöd dispensgrund den åberopatsänav en annan som av
klaganden.

Enligt 50 kap. 11 51 kap. 11 § och 52 kap. 10 § RB skall hov-
sedan skriftväxlingenrätten avslutats besluta prövningstillståndom

skall meddelas. När det finns skäl för det får dock frågan tas utanupp
skriftväxling skett. Enligt den i bilagaatt 4 redovisade enkätunder-

sökningen sker skriftväxling före tillståndsprövningen i relativt litenen
andel målen.av

Har båda överklagat kan prövningstillstånd begränsasparter till den
talan. Vidare kan i tvistemål prövningstillståndpartens begränsasena

till rättegångskostnadsfrågan prop. 1973:87 232 och 239, NJAs.
1992 260. I övrigt finns inga möjligheter bevilja partiellt pröv-s. att
ningstillstånd. I den proposition föregick lagen rättegången isom om
tvistemål mindre värden uttalades det med hänsyn till karaktä-attom

och omfattningen dessa mål inte förelåg något behovren av attav
kunna meddela partiellt prövningstillstånd i hovrätt prop. 1973:87 s.
196. Beträffande samtliga mål- och ärendetyper omfattar enligt 54
kap. 11 § tredje stycket RB till vilket lagrum 49 kap. 12 § fjärde-
stycket och 13 § femte stycket RB, 18 kap. 16 § fjärde stycket UB,a
10 § andra stycket lagen felparkeringsavgift och 31 § tredjea om
stycket skuldsaneringslagen hänvisar beslut meddelaett pröv-att-
ningstillstånd domen eller det överklagade beslutet i den utsträckning

har överklagat avgörandet, överklagade beslutparten tagits in isom
domen eller det slutliga beslutet och inte angår ombud,ett ettsom
vittne, sakkunnig eller någon inte eller inter-en partannan som var
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endastöverklagasfåröverklagade beslutvenient i hovrätten samt som
Nekasöverklagas.beslutetslutligaeller detdomensamband medi att

anslutningsklagan.eventuellförfallerprövningstillstånd
första instansi ärhovrättenhandlagtsmåliAvgöranden avsom

prövningstillstånd förkravunderkastadeavseende attinte i något
HD.överklagandet skall prövas av

harprövningstillståndsrefonnendenutvärderingenVid senasteav
skillnader i kra-omotiveradetillobserveratutredningen ett synespar

förverkande ochfalletprövningstillstånd. Det rör annanvet ena
vite.det andrabrott,på grundrättsverkansärskild av

särskildförverkande ellerenbartmål tingsrätten röriOm annanett
enligt lagenmålethandläggsgrund brotträttsverkan av

förverkande Förfall vidvissaförfarandet i1986:1009 m.m.om
påför brottåtalreglerna i RBdelartillämpligaitalan gällersådan om

sådanainnebärstraff böter. Detsvårarefölja attvilket inte kan av-
påunderkastade krav pröv-alltid13 § RB49 kap. ärenligtgöranden
särskildellerförverkandefråganställetOm iningstillstånd. annanom

därförtilltalad ochnågonbrott ärgrundrättsverkan på rör somav
på-utdömdadenlagrumenligtblirbrottmålihandläggs ett samma

och dettaprövningstillstånd krävs ävenföravgörandeföljden omom
grundpårättsverkansärskildfråganellerförverkandefråganendast om

1994:61.1994:60, RH351 RH1995NJAöverklagas.brott s.av
vitenfrågorbehandlas881992931216Enligt somoms.prop.

eftervitenutdömandefrågorendastdockgällerbötesmål. Detta avom
förelagtsvitenför sådanafalletinte partDettasärskild talan. är som

här be-rättegång,iskyldighetfullgörandetilleller enenavannan
utevarovite får över-dömabeslututevaroviten. Etttecknade ut ettatt

49omfattastvistemålsådant isärskilt. Dömsklagas ettutett avsom
dennahuvudregeln iprövningstillstånd enligtkrävskap. 12§ RB

kanintervenientellervitet änbestämmelse. Om partannanavser
utdömabeslutsådant krav. Ettöverklagas attemellertid beslutet utan

prövningstillståndpåkravalltid överklagasbrottmål kanvite i utanett
överklagasskallrättegången ochunderfattasbesluteftersom som

lederskillnad13 § RB. Dennai 49 kap.regelnutanförsärskilt faller
prövningstillstånd vidkravifrågaolikabehandlastill att parter om

måletberoende äri tingsrättutevarovite ettutdömande omav
brottmål.ellertvistemål ett
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5.2 Tidigare behandling fråganav om

prövningstillstånd i ledet mellan tingsrätt
och hovrätt

Vid tillkomsten fannsRB det i princip inga begränsningar detnärav
gällde möjligheter få tingsrättsavgörandeparts överprövatatt etten av
hovrätten.

Genom lagen l974:8 rättegången i tvistemål mindre vär-om om
den infördes den 1 juli 1974 enklare processordning för tvisteren som
avsåg värden understigande halvt basbelopp. I propositionen prop.ett
1973:87 anförde166 föredragande departementschefen obe-atts. en
gränsad fullföljdtill tingsrättsavgörandenrätt i tvistemålmot om
mindre värden på betänkligt skulle motverka densätt 0rd-ett nya
ningens syfte, dvs. fler tidigare skulle vågaänatt personer processa

små värden. Förutsättningarna för komma fram till snabbtattom ett
avgörande skulle försämras, och domstolskostnader skulle stigaparts-
väsentligt och de ökade partskostnaderna skulle kunna användas som

obehörigt påtryckningsmedel för förmå eftergeett sinatt rätt.part att
Dessutom skulle den kostnad, drar sig inledapart attsom genom
rättegång eller låta det, bli svårgöra beräkna. Departe-motparten att
mentschefen menade vidare det knappast torde kunna hävdasatt att
risken för oriktiga avgöranden skulle enligt lagennämnvärt störrevara

rättegången i tvistemål mindre värden enligt RB. denän Motom om
bakgrunden borde prövning i högre ske endast särskildarätt skälom
talade för det. Rena bevisbedömningsfrågor och andra omdömesfrågor
borde enligt departementschefen i regel inte i flera instanser.prövas
Enligt propositionen skulle prövningstillstånd kunna meddelas 1om
det vikt för ledning rättstillämpningen talan prövadesattvar av av av
högre 2 åberopaderätt, omständighet eller bevis tidigarepart som
förebragts och sannolikt skulle ha lett till utgång, 3 densom en annan
rättstillämpning låg till grund för domen eller beslutet måstesom

oriktig, 4 målets utgång kunde haantagas påverkatsantagasvara av
falsk handling åberopats eller falsk avgivits underutsagasom av som
ed eller försäkran, 5 domvilla förekommit eller 6 målets utgång
uppenbarligen berott förbiseende eller misstag 22 §.grovt grovt

Under riksdagsbehandlingen förslaget uttalade sig minoritetav en
inom justitieutskottet för utvidgning dispensgrunderna till atten av
omfatta ändringsdispens. Minoritetenäven menade de i proposi-att
tionen föreslagna dispensgrunderna alltför begränsade med hänsynvar
till reglerna avsåg mål endastprövats domare i förstaatt som av en
instans och efterdetta eller mindre summariskt förfarande.ett mer
Enligt minoriteten gjorde avvikelserna från det ordinära tvistemåls-
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förfarandet det från rättssäkerhetssynpunkt angeläget principenatt om
tvåinstansprövning bibehölls i sådan utsträckning materiellt oriktigaatt
avgöranden i möjliga mån kunde ändras. Minoriteten föreslogstörsta

22 § sjätte punkten skulle stadgande enligt vilketersättasatt ettav
prövningstillstånd fick meddelas i fall då anledning förekom till änd-
ring i det slut vartill tingsrätten kommit bet. 1973:JuU36 ff..28s.
Riksdagen fattade efter lottning beslut i enlighet med minoritetens
förslag.

Genom lagändring trädde i kraft den januari1 1988en som upp-
hävdes lagen rättegången i tvistemål mindre värden och sär-om om
regler för mål mindre värden arbetades in i vilkaRB, ävensom avser
kom omfatta vissa mål handlades vid fastighetsdomstolarnaatt som

198687:89. Eftersomprop. bestämmelsen i §22 lagen rätte-om
gången i tvistemål mindre värden i åtskilliga fall innebarom en
dubbelreglering, kundedet i mål aktuellt meddelat.ex. attsamma vara
prövningstillstånd enligt såväl sjätte punkten någon punkternasom av
2 fick den något annorlunda utformning i samband med denatten-
överfördes till sak avsågsRB. I dock inte någon ändring. Första och-
andra punkterna i nuvarande 49 kap. §14 RB helt andramotsvarar
och sjätte punkterna i 22 § lagen rättegången i tvistemålom om
mindre värden. Enligt tredje punkten skall prövningstillstånd meddelas

det föreligger synnerliga skål. denna utformadesI del bestämmel-om
med 54 kap. 10 § andra punkten RB förebild.sen som

Rättegångsutredningen nådde i arbetet med hovrätts-översynen av
enighet generellt krav på prövningstillstånd föratt ett attprocessen om

få överklagande i hovrätten inte kunde uppställas SOUprövatett
1987:46. Däremot gjorde sig delade meningar gällande frågani huru-
vida med prövningstillstånd endast gällde vissa målett system som
borde finnas Enligti RB. utredningens majoritet talade skälstarka mot
varje form sådant i ledet mellan tingsrätt och hovrätt. Enligtsystemav
majoritetens mening det inte möjligt inom föratt ett systemvar ramen
med prövningstillstånd skapa tillräckliga garantier för inteatt man
nekar prövningstillstånd i mål där avgörandet skulle ha ändrats om
målet tagits till prövning. Att låta med prövningstill-ett systemupp
stånd brottmål enligt majoritetens mening helt uteslutet.ävenavse var
När det gällde övriga mål ansåg majoriteten det möjligtinte att av-

de mål i vilka krävs prövningstillstånd på tillfreds-gränsa sättett som
ställer rimliga krav på precision, enhetlighet och konsekvens. Vinster-

med det slag kunde komma ifråga ansågs dess-ett systernna av som
mycket begränsade. Utredningens majoritet föreslog sålundautom att

med prövningstillstånd för tvistemål skulle avskaffas ochsystemet att
regler prövningstillstånd för andra mål inte skulle införas. Iom en
reservation ledamöter, med instämmande samtligatre experterav av
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utvidgningsakkunniga, föreslogs vissdeoch huvuddelen en avav
reglerprövningstillstånd tvistemåli pröv-med samtsystemet nya om

straff-med endast böter iför mål för brottningstillstånd ansvarom
skalan.

hälftenbetänkandet tillstyrkte knapptremissbehandlingenUnder av
avskaffa reglernaförslagutredningensremissinstanserna att omav

Återstoden tillstyrkte regleri tvistemål.prövningstillstånd pröv-om
till kravnegativanågon form flera dessaningstillstånd i ettav varmen

prövningstillstånd för brottmål.på
i 198889:95. Departe-förslag behandladesUtredningens prop.

i linje medreservationen låg väluttalade förslaget imentschefen att
för-då möjligtgrad vadönskemålet i högre änatt anpassasom varom

och med strävandenenskilda målet kräverfarandet till vad det att
fallen.kompliceradetill dehovrätternaskoncentrera meraresurser

tillståndspröv-departementschefen fråganenligtEmellertid borde om
frånfrån rättssäkerhetssynpunktytterligare såvälning belysas rentsom

föruttalade hon hadeDepartementschefenutgångspunkt.lagteknisk att
meddepartementspromemoriaremitterakort låtaavsikt inomatt en

grundvalprövningstillståndmedförslag till utvidgning systemetav
slutbetänkandeRättegångsutredningensreservationen tillförslaget iav

prövningstillstånd i hovrättfrågandärför inteoch hon togatt upp om
30 f.. Planernalagstiftningsärendetaktuella a.i det enprop. s.

aldrig.fullföljdes dockdepartementspromemoria
övervägdes i JustitiedepartementetfråganParallellt med ut-att

förslag enligt vilketKommunikationsdepartementetarbetades inom ett
felparkeringsärende intebeslut itingsrättensöverklagande ettett av

Dis-prövningstillstånd, K 1987: 18.Dshovrättenfick prövas utanav
nuvarande 49 kap. 14 § RB.överensstämde med dem ipensgrunderna

januari 1989.trädde i kraft denriksdagen och 1Förslaget antogs av
isedermera departements-prövningstillståndFrågan togs uppom

idéskiss,framtidenDomstolarna i1989:2promemorian Ds en-
frågan.fick i uppdragDomstolsutredningen övervägavarefter att

prövningstillstånd i brott-reglerföreslogDomstolsutredningen att om
straff böterinte dömt tillfall tingsrätten änmål infördes i de strängare

för vilket inte stadgasför brottfrikännande domeller meddelat ett
frågor avgjortsSamtligafängelse månader.svårare straff än somsex

prövningstillstånd med undan-omfattades kravetdomen avgenom
sammanlagdaförutsättning detunderför enskilda anspråk atttag

basbelopp. Hov-betalatilltalade ålagtsvad denvärdet översteg ettav
möjligheterhaförslagskulle enligt utredningens atträtten samma

§ RB ochnuvarande 49 kap. 14prövningstillstånd enligtmeddela som
borde kravetfelparkeringsavgift. Enligt utredningen§ lagen10 oma
för åklagarenenskildasåväl förprövningstillstånd gällapå parter som
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RÅ,med undantag för de sällsynta fall där åklagarens talan förs JKav
eller JO. I dessa fall skulle åklagaren inte underkastad krav påvara
prövningstillstånd. Beträffande tvistemålen föreslog utredningen detatt
skulle krävas prövningstillstånd i hovrätt för dispositiva tvistemål där
värdet det tvistade i tingsrätten inte uppgick tillparternaav som om

basbelopp.än Domstolsutredningen föreslog vidare krono-ettmer att
fogdemyndighets beslut i utsökningsmål, mål avräkning vid åter-om
betalning skatter och avgifter, mål inom den summariskaav processen

mål statlig lönegaranti vid konkurs skulle överklagas tillsamt om
tingsrätt i förstället till hovrätt och regler prövningstillstånd iatt om
ledet mellan tingsrätt och hovrätt skulle införas för dessa mål.
Dispensgrunderna skulle desamma i nuvarande 49 kap. 14 §vara som
RB och 10 § lagen felparkeringsavgift. Domstolsutredningena om var
inte enig. I den två reservationer anfördes bl.a. fråganattena av om
prövningstillstånd i brott- och tvistemål otillräckligt utredd. Enligtvar
den andra borde prövningstillstånd i brottmål rättssäkerhetsskäl inteav
införas och frågor bl.a. framtida utfornmingöverrättsprocessensom

i det vidareöver perspektiv följde med Sveriges sannolikases som
anslutning till EG. särskiltI yttrande betonades beträffandeett pröv-
ningstillstånd i brottmål risken för felaktiga domar och för allmän-att
hetens förtroende för verksamheten skulle försämras vinsternasamt att

sådant skulle bli mycket begränsade. Ett antalett systemav stort-
remissinstanser sig förslaget prövningstillstånd i brottmål.motsatte om
Enligt dessa skulle krav på prövningstillstånd strida svenskett mot
rättstradition och riskera urholka rättssäkerheten. Flera remissin-att

förordade ordning med prövningstillstånd i ledetstanser mellanen
tingsrätt och hovrätt begränsad utredningens förslag.änsom var mer
Som exempel lämnade förslag kan kravet prövnings-nämnas att
tillstånd begränsas till fall där endast böter ingår i straffskalan och ag
kravet prövningstillstånd knyts till den faktiska bötessumman som
tingsrätten dömt eller till den ändring begärs i hovrätten. Ettut som
inte obetydligt remissinstanser,antal däribland de flesta hovrätterna,
tillstyrkte utredningens förslag i denna del eller lämnade förslagen

erinran. Några instanser föreslog prövningstillstånd ocksåutan att
borde omfatta mål där tingsrätten dömt till villkorlig dom eller skydds-
tillsyn, i några fall också kortare fängelsestraff. Vad beträffarsamt -
tvistemålen godtog de flesta remissinstansema utredningens förslag att
utvidga med prövningstillstånd. Några få instansersystemet motsatte
sig emellertid förslaget i denna del under påpekande redan halvtatt ett
basbelopp för många icke obetydligt belopp. Några remiss-är ett
instanser föreslog regeln prövningstillstånd borde knytas till detatt om
värde överklagandet i stället för till tvisteföremålets värde isom avser
tingsrätten. Förslaget kronofogdemälen skulle överklagas tillatt-
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för hovrättenuppställdesprövningstillståndkrav påtingsrätt och attatt
medremissinstanserflertalettillstyrktesmåldessaskulle pröva av

remiss-kronofogdemyndigheteroch deRSVundantag avgavsomav
yttranden.

behandlades iprövningstillståndförslagDomstolsutredningens om
Domstolsutredningensavvek frånPropositionen199293:216.prop.

med påregeln kravsärskildatvå punkter. Denhuvudsak påiförslag
begränsninggälladom skullefrikännandevidprövningstillstånd utan

skade-fall därför desärregeloch någonbrottallvarliga etttill mindre
föreslogs inte.brottmålmedtillsammanshandläggsståndsanspråk ett

påkravetundantagetmed detriksdagen attPropositionen antogs av
Domstolsutred-medi enlighetfrikännande dom,prövningstillstånd vid

föreskrivetdet inteför vilkettill brott ärbegränsadesningens förslag,
12 f..199293:JuU34månader bet.fängelse istraffsvårare än s.sex

handläggsanspråkenskiltdåfallför desärregelnågonAtt ett
oprak-mycketvisade siginfördesintebrottmålmedtillsammans ett

anspråkenskildaöverklagadeallainnebareftersom dettatiskt att som
basbeloppundervärdenrördeochbrottmålsdom etttagits in i somen

krävdesdettaprövningstillståndpåkravunderkastade oavsett omvar
måli deirrationelltsärskiltframstodför brottmålet. Detta somsom

krävdeinteanspråk och pröv-enskildaantalomfattade stortett som
hellertillämpades inteBestämmelsenbrottmålsdelen.ningstillstånd i

infördes den lbakgrunddennaMothovrätterna.enhetligt mellan
krävs inteEnligt dettahuvudregeln.frånundantagoktober 1994 ett

medtillsammanshandläggsanspråkenskiltförprövningstillstånd som
tillståndsådantbrottmålet ellerfördet inte krävsbrottmålett om

inteskall dockprövningstillståndpåfrån kravetmeddelas. Undantaget
tilltaladedenfråganendastöverklagandet ängälla annat omavserom

gärning änellergärningenden åtaladeförskall dömas avser annan
1993942190,hänför sig. Prop.anspråketenskildatill vilket detden

199394:377.rskr.199394:JuU30,bet.
föreslogskuldsaneringslagengrund förlåg tillpropositionenI som

hov-förkrävasprövningstillstånd skulledepartementschefen attatt
skuldsaneringsären-avgörande iöverklagatskulle ettprövarätten ett

nuvarandeimed demskulle överensstämmaDispensgrundernade.
18 kap.felparkeringsavgift ocha§ lagenRB, 1049 kap. 14 § om

träddeSkuldsaneringslagenriksdagen.Förslaget16 § UB. antogs ava
rskr.199394:LU26,199394:123, bet.juli 1994. Prop.ikraft den 1

199394:303.
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5.3 Internationella förhållanden

Som framgår avsnitt 3.2 finns det utomlands många exempelav att
det ställs krav på prövningstillstånd i ledet mellan första och andraupp
instans. I Danmark råder krav på prövningstillstånd i ledet mellan
byret och landsret i brottmål den tilltalade dömts för mindreom en
allvarlig förseelse och påföljden inte överstiger 20 dagsböter eller
3 000 DKK i penningböter och i tvistemål ändringsyrkandetom avser

värde understigande 10 000 DKK.ett Prövningstillstånd meddelas
endast saken principiellär eller det i övrigt finnsnaturom av om
särskilda skäl. Enligt norsk kan lagmansrettenrätt besluta inteatt
släppa fram brottmål avgjorts i herredsrett eller byrettett som om
domstolen överklagandet inte kommer nå framgång. Endaatt attanser
undantaget överklagandenär brott varpå fängelse i änsom avser mer

år kan följa. I mål där åklagaren inte yrkat böter ochänsex annat
domstolen inte heller dömt till påföljd lagmansrettensträngare tar upp
målet till prövning endast domstolen sitt samtycke. Sådantom ger
samtycke skall endast särskilda skäl föreligger. För lag-ges attom

skall överklagande ipröva tvistemål där ändringsyrkan-mansretten ett
det värde understigande 20 000 NOK krävs samtyckeettavser av
lagmannen. Sådant samtycke kan i regel endast avgörandet harges om
principiell betydelse eller saken har särskiltnär betydelse förstor

Ävenklaganden. England och Wales har långtgående krav pröv-
ningstillstånd i ledet mellan första och andra instans. Prövningstill-
stånd krävs i alla brottmål handlagts i första instans i Crownsom
Court sakfrågan eller endast påföljden överklagas. I tvistemålom som
avgjorts High Court of Justice krävs bl.a. prövningstillståndav om
överklagandet processfråga, rättegångskostnader elleravser en ett
interimistiskt beslut. Beträffande domar meddelats Countysom av
Court råder dessutom krav prövningstillstånd tvisteföremåletsom
värde understiger 5 000 GBP.

Det bör vidare uppmärksammas Europarådets rekommendationatt
för förbättra appellationsförfarandet i tvistemålatt uppställandeanger

krav prövningstillstånd åtgärd bör förövervägasav som atten som
säkerställa andra instans endast sådantprövar det lämpligtatt ärsom

denna Se avsnittprövar. närmare 3.4 ochatt bilaga 2 och
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Konventionsåtaganden5.4

generellt kravUtredningenSammanfattning: att ettanser
omprövningtillmed denförenligtprövningstillstånd rättår som

sigförbunditåtagandeninternationellaSverige att garan-genom
denutredningenVidareför brott. gördömtstera sompersoner

konventionsåtaganden inte ängjorda annatbedömningen att
iförhandlingtillharklagandeninnebär rättundantagsvis att en

före-sådant undantagtillståndsprövningen. Ettmedsamband
sådannågoni hovrättenförhandling närbegärligger partom
nekaavsikthar föroch hovrättenhållits i tingsrätten attinte

prövningstillstånd.

Bakgrund5.4.1

prövningstillståndgenerellt kravundersöksdetta avsnittI ettom
bestämtkonventionsåtaganden. Närmaremed Sverigesförenagår att

generellt kravförstafrågeställningar. Den ärtvå ettdet sigrör omom
dömtsvarjemed denförenligtprövningstillstånd rättpå är person som

instans Sverigeomprövning i högreståndfå tillför harbrott att en
dömda rättåtagandeninternationellaflerahar gjort personergersom

tilläggsprotokollet tillsjundei det2prövning,sådantill art.seen
ochFN-konvention1966 årsi14:5 art.Europakonventionen, art.
förfaran-hurfrågan gällerandrabarnkonvention. Den40:2:b:v i FN:s

inte kommautformas förkan behövatillståndsprövning attdet vid en
samband medihearingand publicfairtillmedi konflikt rätten en

tillbegränsadintefrågeställningandra ärdomstolsprövning. Denna
i Europa-del 6dennaaktuella i ärartiklarbrottmål. är art.De som

40:2:b:iii iFN-konvention ochårsi 196614:1konventionen, art.art.
barnkonvention.FN:s

Europadomstolenfrånavgörandentill vissahänvisasföljandeI det
meddelatsavgörandenabilaga 6I närEuropakommissionen.och anges

beteckning.derassamt

i instans pröv-ZMed prövninginteomprövning utan ensammaen nyavses
överprövning.i instanshögrening
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5.4.2 Rätten till omprövning

Såvitt gäller tvistemål finns det inga konventionsâtaganden som
ålägger Sverige överklaga.rätt Det därföratt parterna att möterens ge
inte något hinder denna synvinkel införa generellt krav påatt ettur

tvistemål3.prövningstillstånd i En sak såvitt gällerär Europa-annan -
konventionen de inrättar appellations- eller kassations-att stater som-
domstolar måste till förfarandet i dem uppfyller konventionensattse
krav i exempelvis 6 falletse Delcourt.art.

Vad därefter gäller brottmål finns framgår avsnitt 3.3.2som av en
till omprövningrätt enligt 2 i det sjunde tilläggsprotokollet, vilketart.

trädde i kraft den 1 november 1988. Något avgörande från Europa-
domstolen behandlar frågan möjlighet ansöka pröv-attsom om en om
ningstillstånd tillräcklig för uppfyllaär tilläggsprotokollets krav påatt
omprövning finns inte.

I motiven till tilläggsprotokollet Explanatory Protocolreport on
No. 7 the Convention for the Protection of Human Rightsto and
Fundamental Freedoms bl.a. det isägs vissa förekommeratt stater att

vill överklaga till högre instans i vissa fall måsteen person som en an-
söka prövningstillstånd leave appeal och ansökarättentoom att att

sådant tillstånd i sig själv betraktaär form tillatt rättom som en av
artikeln.omprövning i den mening i Av detta uttalande attsom avses

döma tycks alltså krav på prövningstillstånd förenligt medett vara
till omprövning.rätten

I kommentar till Europakonventionen van Dijk och Hoof,en van
Theory and Practice of the European Convention Human Rights,on
2:a uppl., 509 ifrågasätts den angivna tolkningen i Explanatorys. om

medöverensstämmer artikelns ordalydelse och dettareport tvåav
skäl. För det första författarna beslut i fråga pröv-att ettmenar om
ningstillstånd kan baserat skäl har med snabbhet i för-vara som
farandet reasons of expediencygöra och tillståndspröv-att att
ningen inte nödvändigtvis innebär omprövning den fallandeen av
domen eller straffet vilket 2 i stället hindrarart. garantera, utansynes

sådan prövning. För det andra frågar sig författarna sådanten ettom

3Enligt Europarådets rekommendation för förbättra appellationsförfarandetatt
i tvistemål bör det dock möjligt för få avgörande fattatpart att ettvara en av
första instans kontrollerat andra instans. Se vidare avsnitt 3.4 och bilagaav
2 och 3.
I likhet med själva tilläggsprotokollet har Explanatory utarbetatsreport av
Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter. Till skillnad från proto-
kollet har det dock inte antagits endast godkänts för publiceringutan av
Europarådets ministerkommitté.
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in-högreomprövning entillnåalltid kanbeslut sägas avenupp
hellre låtaStrasbourgorganenbordeuppfattningderasEnligtstans.
restriktivaden2medsyftet änochordalydelsensig ledas art. avav

Explanatorygivits identolkning report.
kravmed pröv-varjeutredningenheller systemInte attanser

betraktaskulleutformningningstillstånd att om-enoavsett somvara
sådanuppfylla kravenmening. Förartikelnsprövning i att en

prövningstillståndpåmed kravsjälvfalletmåsteprövning ett system
arbets-såsom hovrättensovidkommande hänsyn,ingasåutformas att

prövningenbörVidaretillståndsprövningen.vidbeaktasbelastning,
prövningstillståndmeddelamöjlighetenochinstansske i högre att

ändringförskälenbegränsningar,särskildafri från attlämnas t.ex.
ellerbevisstyrkasärskilt högviss,med någongällandesigskall göra

sådanaNågrakanundantagsvisintesakfrågan än tasannat upp.att
reglernanuvarande svenskai definns intebegränsningarsärskilda om

utred-och enligthovrättochtingsrättledet mellanprövningstillstånd i
någrainförahellerdet inte övervägasböruppfattning attningens

med be-utformatprövningstillståndmed kravsådana. Ett systern
syfte ochartikelnstillgodose ävenvältordesagdadetaktande varaav

Därtill kom-uppfattning.författarnasnämndademedförenligt ovan
norskatidigaredeuttalatnyligenEuropakommissionen attattmer

brottmålsamtligainnebarbrottmålöverklagande i attreglerna somom
detinnebari principprövningstillståndpå attunderkastade kravvar
det2 iiomprövningtillmöjlighetsådan art.fanns avsessomen

Norge.Fallet E.M.tilläggsprotokolletsjunde mot
hållningenrimligastedenanförda ettdet attgrund ärPå gene-av

ändringsdispensmöjlighet tillmedprövningstillståndpårellt krav an-
Europakonventionen.medförenligtses

iavvikerFN-konventionårs1966 art.därefter gäller textenVad
tilläggsprotokolletsjundei 2 i detfrån denmånviss14:5 i menart.

språk-någrafrånbortsettdockfinnsDetdesamma.huvuddragen är -
i dettabetydelsepraktisknågoninte harskillnaderliga samman-som

tillFN-konventionen rättsak. Bl.a.skillnader inågrahang enger-
enligtstraffet;ådömdaoch detskuldfråganbådeomprövning av

omprövningtillmedborgarna rättskalltilläggsprotokollet garanteras
skriv-tillAnledningen den snävapåföljden.ellerskuldfrågan merav

inteeuropeiska äri vissadettilläggsprotokollet stateri ärningen att
gärningenerkänttilltaladedenskuldfråganiöverklagamöjligt att om

ochsvenskfinns inte i rättbegränsningsådanNågonförsta instans.i
på-sådant. Denföreslå någothellerinteutredningen överväger att

tillståndspröv-problem. Ennågotdärför inteskillnadentalade utgör
omprövningkravuppfylla detalltsåning torde även avsessomen
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FN-konvention5.i 1966 års gäller barnkonventionDetsamma FN:s
hänseende i sak med 1966 års FN-i aktuellt överensstämmersom nu

konvention.
generelltSammanfattningsvis innebär det sagda medatt ett system

krav på prövningstillstånd med möjlighet till ändringsdispens torde
förenligt med Sveriges konventionsåtaganden.vara

5.4.3 till förhandlingRätten

det följande undersöks förfarandet vid tillstândsprövningen be-I om
inslag muntlighet för inte i konflikt medhöver ha kommaett attav

till fair and public hearing.rätten en
6 i Europakonventionen tillämplig dels vid prövningArt. är av

civila rättigheter och skyldigheter, dels vid prövning anklagelserav
för brott. tillämplig domstolAtt artikeln innebär vanligen denär att

sådan skyldig hålla förhandling detprövninggör är närattsom en en
begärs 6 tillämplig i appellationsdomstolar. DetArt. är ävenpart.av
finns emellertid åtskilliga exempel Europadomstolens påi praxis att
undantag från skyldigheten hålla förhandling rättfärdi-att ansetts vara
gade prövningen i överinstansen varit begränsad. avsnitt 6.6.2Iattav
redogörs för några sådana fall anledningredan här detnärmare ärmen

huvudregelnmycket kortfattat förhandling gälleratt notera att om- -
sakfrågan skall däri överinstansen och värdetäven prövasom av

muntlig skall bedömas förhandling intebevisning tillrättsamt att
föreligger hovrättens prövning visserligen sakfråganom avser men
dess bedömande fordrar ställningstagande skriftligtinte till änannat

tvistigf.rättsfrâganmaterial eller bara i målet ärom

5FN:s förhållan-kommitté för mänskliga rättigheter har uttalat under vissaatt
fråga de år 1993 infördaden kan uppkomma svenska reglerna pröv-om om

ningstillstånd i brottmål i ledet mellan tingsrätt och hovrätt står i överens-
stämmelse i 1966 års FN-konvention Consideration ofmed 14:5art. reports
submitted by parties under article 40 of the Concludingstates covenant,

Rights punktObservations of the Human Committee, Sweden, D. 17,
CCPRC79/add. 3 november 1995. den svenska CCPRC58, I rapport
95add. punkt låg till grund för uttalandet beskrevs dispens-71 som

felaktigt Vid förhör införgrunderna på det FN-kommitten före-sätt.ett som
gick kommittén inte felaktigadess yttrande har uppmärksammats på den
beskrivningen. funnitSåvitt utredningen det beskrivningen iär rapporten som
lagts för kommitténs uttalande. Med härtill enligttill grund hänsyn bör ut-
redningens mening kommitténs uttalande inte tillmätas någon betydelse.
Vad i förhållande till kan det i de fallgäller 6 HD pröv-noterasart. att,
ningstillstånd frågan torde få lösas efter principermeddelats, samma som
gäller för hovrättsförfarandet Danelius, Europakonventionens artikel 6 och
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tillämplig i6förhållandetdet ärifrågasättasDet kan att art.om
frågaredantillämplig därden närinnebärandra instans äratt omen

gälldeMorris,Monnell ochfalletprövningstillstånd Iavgörs. som
handläggningendömdaför överfrån två brottklagomål enavpersoner

ostridigtof Appeal, detengelska Courtprövningstillståndsfråga i var
utgjordeprövningstillståndansökningarderasövervägandetatt omav

dem.riktatsbrottanklagelserdeprövningen motdel somomaven av
överensstämmelseistoddessutomdetuttaladeEuropadomstolen att

Domstolenfallet.tillämplig på6praxismed domstolens art.att var
där denDelcourt,falletavgörande,tidigare ansett atttillhänvisade ett

thelongdeterminedreallyisbrottanklagelse not as ver-asomen
uttaladefinal. Vidarebecomeconviction hasof acquittaldict notor

måste påochhelhetförfarandenstraffrättsliga utgördomstolen att en
fallenangivnaavgörande. Deverkställbartmedavslutasvanligt sätt ett
finnsbrottmål. Dethandläggningdomstolsklagomål pågällde ettav
civilprövningengällermålanledninginte att ett enatt anta avsom

betraktatbli sätt.skulle kommaskyldighet annaträttighet eller att
tillstånds-vidtillämplig6alltsåblir ärsagdadetSlutsatsen att art.av

i andra instans.prövningar
harframgåttinnebär,tillämplig6 att parternaAtt ärart. ovan,som

undantagssituation.någonföreliggerintedetförhandlingtillrätt om
karaktärsådanprövningstillståndsförfarandet ärdåFrågan är avom

barafinns avgöran-föreligger. Detundantagssituationsådan ettatt en
tillämplig på6innebörden ärEuropadomstolen därfrån art.de attav

och dethar ärandra instansprövningstillståndsförfaranden i prövats
Morris:ochMonnellnämnda falletdet tidigare

ansökningarklagandenasavslogEnglandAppeal iofCourt om
Europadomstolenförhandling.hållaprövningstillstånd utan att

appellations-påskall tillämpas6på vilketansåg det sätt art.att
of thefeaturesspecialtheberorkassationsdomstolareller

helheten,fästas vid näm-måsteAvseendeinvolved.proceedings
den rollochrättsordningeninhemskadenföljtförfarandetligen att

har ikassationsdomstolarnaeller systemet.appellations-som
kraveni syftedetEuropadomstolen avgöraansågVidare attatt om

delsmåste infallet,aktuella vägasuppfyllts i det6 typeni avart.
straffpro-betydelse i detprövningstillståndsförfarande och dess

befogenheterdels dehelhet,förfarandetcessuella sett somsom en
blevsynpunkterklagandenasvilketdetdelsdomstolen har, sätt

BertilFestskrift tillirättegångsförfarandetsvenskaför detbetydelsedess
prövningstillståndsförfarandet i HD ärsjälvagällerSåvitt93.Bengtsson, s.

deltillståndsprövningen utgörnaturligtlikadet dock inte att avatt enanse
rättig-MänskligaDanelius,rättighetercivilaprövningförförfarandet etc.av

därför inte kunnatordeförhandlingtillf..148 Enuppl., rättheter, 5:e s.
gällande i HD.göras
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framförda och deras intressen tillvaratagna. Europadomstolen
konstaterade sedan Court of Appeal frågan prövnings-avgöratt om
tillstånd på handlingarna och vittnen kallas in, och dettautan att

överklagandet endast sakfrågor.även Vidare noteradeom avser
domstolen skalldet i sådant förfarandeprövas äratt ettsom om
klaganden påvisat existensen arguable grounds which wouldav
justify hearing appeal. Om de åberopade grunderna lagligaäran
grunder för överklagande och de motiverar ytterligareom argu-

inte7.mentation eller övervägande prövningstillstånd,ges annars
Efter ha detta uttalade Europadomstolen allmänatt noterat att som
princip gäller 6 kräver anklagas för brottatt art. att en person som
berättigas delta i the trial hearing, dvs. huvudförhandlingen. Iatt
det aktuella fallet konstaterade domstolen det ostridigtatt attvar
rättegången vid första instans hade varit fair. Vidare uttalade
Europadomstolen: The limited of the subsequent issue ofnature
the refusal of leave appeal did in itself call for oralgrant to notor

public hearing the personal of theargument at twoa or appearance
before ofthe Court Appealmen

Europadomstolen ansåg alltså i detta fall frågan bevilja elleratt attom
avslå klagandenas ansökningar prövningstillstånd så begränsadom var
till sin den inte i sig krävde förhandling. Vilka slutsatsernatur att en
medger då fallet Monnell och Morris beträffande till förhand-rätten
ling Europadomstolens uttalande förfarandets särdrag och dom-om
stolarnas roll inte vägledning. Uttalandet prövningstill-storger om
ståndsfrågans begränsade kan tolkas på flera alternativEttsätt.natur

tillståndsprövningen inte så begränsadär äratt, naturom av en som
den engelska, förhandlingtill kan finnas. En sådan tolkningrätten
kan ligga till hands eftersom möjligheterna till prövnings-sägas nära
tillstånd i den engelska mycket begränsade.överrättsprocessen Enär

tolkning domstolen använde uttrycket limited nature förär attannan
skilja frågan tillståndsprövningen skett i överensstämmelseatt ut om

med 6 från frågan artikeln iakttagits Court of Appeal fattatnärart. om
beslut utfärda s.k. loss-of-time order.ett att en
Vilket alternativ har då fog för sig Mot det första tolknings-mest

alternativet talar Europadomstolen inte vilketnärmare sättatt angav
frågan begränsad Dessutom skulle sådan tolkning inatur.var av en
praktiken innebära konventionen garanterad rättighet skulleatt en av

starkt beroende nationell lagstiftning,göras något Strasbourg-av som
velat motverka i andra sammanhang förse det sistnämndaorganen

Dijk och Hoof, 296 f.. Härtill kommer avgöran-attvan van a.a. s.
dets disposition talar för det andra alternativet, dvs. domstolen i detatt

7Grundema för överklagande fallande dom i skuldfrågan begränsadeärav en
i engelsk rätt.



164 GENERELLT VÄSENTLIGT SOU 1995:124ELLER UTVIDGAT KRAV

aktuella fallet ville prövningstillståndsfråganmarkera till skillnadatt
från prövningen frågan loss of time begränsad ochnaturav om var av

mindre anledning till muntlighet frågan of förloss timeängav om en
liknande tolkning, Aall, menneskerettigheter, 160Rettergangse og s.
f.. Europakommissionen gjorde dessutom likartad bedömning ien
fallet Utredningen utgår därför från denna tolkning.E.M. Norge.mot
Med den grad säkerhet den dynamiska rättsutvecklingen påsomav
området medger torde det alltså enligt utredningens uppfattning vara
förenligt införa tillståndsförfarande någonmed 6 att ettart. utan gene-
rell till förhandling. En sak Europadomstolenrätt är att motannan -
bakgrund beslutet utfärdande loss-of-time orderav om av en -

ofgranskade handläggningen i Court Appeal utifrån flera ytterligare
aspekter. kan det också Europakom-I detta sammanhang närrmas att
missionen i fallet Tedham the refusal of leave appealansett att to
itself raises issue under Article 6 of the Convention.no

Inte heller övriga konventionsåtaganden medför tillrättatt en
förhandling i prövningstillståndsfrågan måste klagande. Vadges en
först gäller 1966 års FN-konvention kommitté för mänsk-FN:ssynes
liga fattat något någonrättigheter inte ha beslut vägledning isom ger
denna fråga. Då den förordalydelsen i aktuella bestämmelsen i -
denna fråga väsentliga delar med den i 6 iöverensstämmer art.-
Europakonventionen torde inte heller 1966 års FN-konvention inne-
bära något hinder införa med prövningstillstånd därmot att ett system
klaganden inte till förhandling vid tillståndsprövningen.rättges en
Motsvarande gäller FN barnkonvention.:s

anförda behöver framtida prövningstill-Mot bakgrund det ettav
ståndssystem innehållainte grund våra konventionsåtagandenav
någon beträffandegenerell till förhandling. Det kan emellertidrätt
samtliga konventionsåtaganden ifrågasättasnämnda den om-nu om
ständigheten förhandling hållitsinte i tingsrätten begärsatt avmen

medför förhandling enskilda fallet ändå måstei hovrätten i detpart att
hållas prövningstillståndsförfarandet.vid

Europadomstolens praxis innebär ha till åtmin-rättatt part anses
förhandling 1994 där hållit för-NJA 290 tingsrätten intestone en s.

handling mål skadestånd och sådan begäran,i ett ansetts, partsom
böra hållas i hovrätten. beskrivna situationen iDen kan uppkomma en
del tvistemål, tingsrätten huvudförhandling intenärt.ex. attansett
behövts med hänsyn till utredningen och inte heller någon parternaav
begärt förhandling där 42 kap. 18 § första stycket femte punkten
RB. I brottmål torde det dock sällan eller aldrig förekomma tings-att

Ö-mâlmålet handlingarna. Sådana bararätten avgör som avser
processuella beslut påkallar inte tillämpning 6 därföroch utgörart.av

Ö-målinte heller några problem. Mer problematiska deär som avser
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beslut i ärenden. Trots de regler i enlighet med vadgenerösa som -
anförs i avsnitt 6.6.1 förväntas komma gälla i frågaattsom om-

sammanträde i domstolsärenden kan det uppkomma fall där intepart
begärt i tingsrättensammanträde vid överklagande begärett attmen

Ö-sammanträde hålls i hovrätten. Till antalet kommer antagligen
målen inta särställning.att en

kan emellertid frågaMan sig inte underlåtitpart, attom en som
begära förhandling i tingsrätten det möjligt, förloratvarittrots att
den i hovrätten. frågaDenna inte ha blivit bedömdrätten synes av
Europadomstolen. Däremot har domstolen uttalat sig effekternaom av

underlåtenhet begära förhandling falli där bara full-parts atten en
ständig domstolsprövning stått till buds fallen Håkansson och
Sturesson, Zumtobel, Albert och Le Compte Belgien.H.samt mot
Frågan till förhandling i hovrätten skulle kunna förloradrättenom

grund underlåtenhet begära förhandling i tingsrätten får dockattav
inget i dem. Enligt utredningens mening ligger det emellertidsvar

till hands till förhandling gått förloradnärmast inte i derättenatt anse
diskuterade fallen. den hållningenFör talar förfarandet skallattnu

betraktas helhet och det inte framstår rimligtatt attsom en som en
begär förhandling, lät först i hovrätten, ha avståttpart som vara anses

från den. den riktningenI talar det förhållandet Europadom-även att
stolen brist i förhållande till kraven i konventionen kanattanser en
beröva till förhandlinghans bristen inte botas underrättpart etten om

skede förfarandet fallet H. Belgien. uppfattningenDenmotsenare av
svår förena med tanken kan förloras passivitetär rättenatt att genom

i underinstansen. Slutsatsen det sagda torde med rimlig gradav av
säkerhet inte kunna bli det i de flesta fall frågadärän ärattannan om
prövningen rättighetcivil eller skyldighet eller anklagelseav en av en
för brott i konventionens föreliggermening till förhandling irätten
hovrätten i de fall där tingsrätten inte hållit förhandling och be-part

i hovrätten.gärt en
I de fall inte begärt någon förhandling i andra instans kan han,part

förstaden instansen hållit någon förhandling, haoavsett om anses av-
stått från den. Detta förutsätter dock det finns möjlighet enligtatt en
inhemsk få till stånd förhandling där jfr Danelius i denrätt att en
ovannämnda i Festskrift till Bertil Bengtsson, 93. Detuppsatsen s.
torde genomgående fallet enligt svensk såvitt gäller hovrätts-rättvara
förfarandet.

Det sagda har tagit sikte på konventionsåtagandenas betydelsenu
för handläggning mål inte underkastade kravär pröv-av som
ningstillstånd. Enligt utredningens mening saknas det skäl göraatt en

bedömning mål underkastade krav sådant tillstånd.ärannan av som
fallDe där förhandling måste hållas i hovrätten det skälet ingenattav
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dock i praktiken mycket få.sådan i tingsrätten tordeägde vararum
samtidigt uppfyllda; tingsrättenFlera förutsättningar skallolika vara

förhandling, 6 skall tillämplig ochskall inte ha hållit art. partvara
de förutsättningar-förhandling i hovrätten. Om angivnaskall ha begärt

aktuellt hålla förhandling hov-för det endasthandenär är att omna
prövningstillstånd. Om hovrätten finner sig kunnanekarätten attavser

på handlingarna saknas det självfalletprövningstillstånd redanmeddela
tillståndsfrågan. sagda visarhålla förhandling i Detanledning attatt

särskilt ofta hovrätten hänsynpraktiken inte torde blidet i avsom -
för-blir hållavåra internationella åtagandenenbart till tvungen att-

sammanhang bör be-tillståndsfrågan. I dettahandling i attnoteras
skyldigheter i 6 innebär klagan-civila rättigheter och attart.greppet

rimliga grunder. Såvittmåste kunna sitt anspråk gällandeden göra
överklaganden torde hovrätten alltså alltidgäller uppenbart ogrundade

kunna sammanträde det innebär kränkningvägra art.utan att en av
framgå under rubriken MöjlighetSom kommer avsnitt 5.5.3att av

skäl våra internationellatill sammanträde bör det andra änäven av
hålla sammanträde i tillståndsfrågan.åtaganden finnas möjlighet att

överväganden5.5

Utgångspunkter5.5. l

generelltframgår avsnitt 4.3 utredningen kravSom att ettav anser
garantier för riktigaprövningstillstånd skulle kunna innebära större

dessutom kunna åstad-domstolsavgöranden nuvarande regler ochän
onödigahandläggning handläggningkomma snabbare och utanenen

avsnitt framgår också utredningenresursinsatser. Av äratt avsamma
sådan reform betyd-den uppfattningen införandet kräveratt av en en

den gällande vad beträffar dispens-ligt förfinad reglering änmer nu
grunder handläggningsregler.och

förutsättningen utred-följande framställningen byggerDen att
ningen föreslå generellt krav prövningstillståndkommer attatt ett
införs. generellt krav prövningstillståndFrågan medett systemom

dockverkligen förenligt med högt ställda krav rättssäkerhet kanär
sådantinte besvaras innan tagit ställning till hur när-ett systemman

finns förskall konstrueras. Först då underlag bedömaatt ettommare
prövningstillstånd tillräckliga förgenerellt krav på kan skapa garantier

prövningstillstånd inte nekas i de fall målet skulle ha ändratsatt om
i sak. Utredningen därför först i avsnittdet tagits till prövning tarupp

generellt eller väsentligt5.5.6 slutlig ställning till endastett ettom
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utvidgat krav prövningstillstånd bör införas i ledet mellan tingsrätt
och hovrätt.

5.5.2 Dispensgrunder

Sammanfattning: medI generellt krav på pröv-ett system
ningstillstånd bör enligt utredningen prövningstillstånd kunna
meddelas om

det finns anledning betvivla riktigheten det slutatt av som
tingsrätten kommit till ändringsdispens,

prövning målet2. det inte möjligt bedömaärutan atten av
riktigheten det slut tingsrätten kommit till gransknings-av som
dispens,

fördet vikt ledning rättstillämpningenär över-attav av
klagandet högre prejudikatdispens ellerprövas rättav

det finns synnerliga skäl4. överklagandetprövaattannars
extraordinär dispens.

Vilken effekt med prövningstillstånd får och hur denett system stor
praktiska skillnaden blir för i förhållande till något sådantparterna att
krav inte uppställs beror i utsträckning vilka förutsättningarstor

ställs för prövningstillstånd skall meddelas. Utformningenattsom upp
dispensgrunderna således avgörande betydelse förär att ettav av

med generellt krav prövningstillstånd skall kunna medförasystem
de fördelar omtalats i kapitel 4. Dispensgrunderna bör utformassom
så de bidrar till skapa tillräckliga garantier för prövningstill-att att att
stånd inte i mål där avgörandet skulle ha måletändratsvägras om
tagits till prövning sak.i I övrigt bör de enligt utredningensupp upp-
fattning präglas enkelhet lättöverskâdliga och förutse-samtav vara
bara. Om möjligt bör de i övrigt bidra till väl fungerandeäven en
tillståndsprövning.

Den centrala dispensgrunden i med generellt krav påett system
prövningstillstånd i ledet mellan tingsrätt och hovrätt kommer, liksom
enligt hovrättens nuvarande dispensregler, ändringsdispens.att vara
En regel ändringsdispens infördes i ledet hovrättmellan och HD iom
samband med införandet gälldeRB och till den juli 1971. Möjlig-1av
heten få ändringsdispens i HD grund oriktig bevisbedömningatt av
i hovrätten dock mycket begränsad. Vid bedömningen detvar av om
förelåg anledning till måsteändring nämligen de bestämmelser som
rörde förfarandet i beaktas.HD Enligt 35 kap. 13 § andra stycket RB
får muntlig bevisning, upptagits vid lägre i HDrätt, tassom upp
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enligtendast synnerliga skäl föreligger och 55 kap. 14 § RB ärom
begränsad. Vidare fårmöjligheterna omvärdera tilltrosbevisningatt

tvistemål endast i särskilda fall åberopai enligt 55 kap. 13 § RBpart
omständigheter. Processlagberedningen uttaladebevisning ellerny nya
reglerna följde ändringsdispens i allmänhetdet de nämnda attatt av

inte borde meddelas då avgörandet beror på värdering muntligav
f.. Reglerna bevisning ochbevisning SOU 1938:44 554s. om ny-

lika både i hovrätt och HD.omständigheter strängaärnya numera
för hovrättsprocessen gäller långt mindreMed hänsyn till detatt re-

förför förnyad bevisupptagning i HDstriktiva regler än är utrymmet
fram tilländringsdispens hovrätten betydligt det i HDi större än var

den juli Jfr NJA 1981 707 och NJA 1982 27.1 1971. s.s.
upprätthålla högt ställda krav rättssäkerhet iFör ett systematt

utredningen bevis-med generellt krav på prövningstillstånd attanser
i skulle leda tillkravet för prövning saken hovrättenatt av enen

hov-ändring tingsrättsavgörandet bör lågt. Det bör räcka attav vara
prövningstillstånd skallutgångens riktighet förbetvivlarrätten att

bedöms utgångmeddelas. innebär alla avgöranden vilka haDet att en
prövning. Däri-hänförs till dem skall tilltveksamär tassom uppsom

förbunden medkompenserar för den osäkerhet är enman somgenom
departementschefensutgångspunkt fråntillståndsprövning. Med ut-

prövningstillståndsreformen skulletalande i samband med den senaste
med gällande Som framgår avsnittdet angivna överensstämma rätt. av

Tillärnp-får i detta avseende betecknas oklart.5.1 dock rättsläget som
frånvad departementschefen utgickningen också restriktiv änär mer

jfr bakgrund det anförda bör dispensgrundenavsnitt 2.3.2. Mot av
deså beviskravet klart framgår. Därmed tordelydelse ävenatten ny

prövningstillstånd i högremål dag underkastade krav påi ärsom
till prövning.utsträckning tidigareän tas upp

ofta referatdomskrivningsteknik saknasMed modern utsagor.av
vad funnitsBevisbedömningen och den rättsliga bedömningen av som

förpå det omöjligt hovrättenofta sätt görvävsutrett ettsamman som
i tingsrätten.skaffa fullständig bild vad förekommitsigatt somen av

tendentiöst skrivna; bara deförekommer också domarnaDet äratt
tingsrätten kommit till med iskäl talar för den utgång tassomsom

riktning inte redovisas. I vissadomen medan skäl talar i motsattsom
slutfall det omöjligt bedöma riktigheten detdessa kan att avav vara

sådanaomständigheterna behövertingsrätten kommit till utan att vara
före-utgångens riktighet. Vidaredet finns anledning betvivlaattatt

domskälen ofullständiga eller påkommer de egentligadet äratt annat
många gånger omöjligtoklara. kanDetsätt vetaattt.ex. omvara

i mål medbevisvärdering riktig tingsrättentingsrättens är ettom
förkortfattat redogjortendast mycketomfattande bevisning i domen
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varför den åberopade bevisningen funnit åtalet styrkt ellerman genom
käromålet skall bifallas. I andra fall kan denatt muntliga bevisningen

så omfattande det omöjligt bedömaär tingsrättens bevis-att attvara
värdering vid tillståndsprövning hur bevisningen och över-oavsetten
vågandena redovisats. För inte skall prövningstillståndvägra iatt man
mål där avgörandet skulle ha ändrats målet tagits till prövningom upp
i sak bör dessa mål hovrätten.prövas Att omständigheterna ärav
sådana det omöjligtär prövning målet bedöma riktig-att att utan en av
heten det slut tingsrätten kommit till bör därför själv-utgöraav en
ständig dispensgrund granskningsdispens. Detta också andrager
fördelar vid tillståndsprövningen vilka behandlas i avsnitt 5.5.4 under
rubriken Föredragning.

En given dispensgrund i med generellt krav påett system pröv-
ningstillstånd prejudikatdispens.är Som framgår avsnitt 4.1 finnsav

för rättsbildningen med bland hovrättens huvuduppgifter. Utanansvar
möjlighet bevilja prejudikatdispens skulle enhetligatt rätts-en en

tillämpning kunna försvåras.avsevärt
Med hänsyn till hovrättens uppgift vaka tingsrätternaöveratt att

handlägger målen formellt korrekt bör hovrätterna vidare kunna med-
dela prövningstillstånd vissa formella fel begåtts vid handlägg-om
ningen i tingsrätten. Det har ifrågasätts det för meddela pröv-attom
ningstillstånd skulle räcka i tingsrätten på något varitatt sättprocessen
bristfällig. Om varit bristfällig kan ha be-sättettprocessen som
tydelse för utgången torde det ofta finnas anledningäven betvivlaatt
utgångens riktighet. I dessa fall skulle de formella felen i allt väsent-
ligt föranleda ändringsdispens. En möjlighet meddela prövningstill-att
stånd formella fel begåtts det finns anledning betvivlautan attom att
riktigheten det slut tingsrätten kommit till motiveras främstav av
domstolsdisciplinära skäl och bör därför begränsas till sådana allvarli-

rättegångsfel domvilla. Denutgör nuvarande extraordinäragare som
dispensen möjlighet meddela dispens det finns synnerligaattger om
skäl såsom det finns grund för resning, domvilla förekommitatt om
eller målets utgång uppenbarligen beror förbiseende ellergrovt

misstag. Om med prövningstillstånd omfattar ändrings-grovt systemet
dispens får, i avsnitt 5.1, dispensgrundnämnts utformad påsom en
detta i första hand betydelsesätt för vissa fall domvilla. kanDetav
därför ifrågasättas det finns anledning bibehålla den nuvarandeattom
extraordinära dispensen i med generellt krav på prövnings-ett system
tillstånd eller dispensgrund begränsad till domvillofallen börom en
införas. Enligt utredningens mening kan det inte uteslutas det vidatt
handläggningen i tingsrätten kan förekomma andra situationer av
extraordinärt slag sådana där domvilla förekommitän trots attsom,
det inte finns anledning betvivla tingsrättsavgörandets riktighet, böratt
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därförUtredningenmeddelas.prövningstillstånd attföranleda anseratt
börprövningstillstånd,reglernuvarandemeddet, i enlighet varaom

skälsynnerligafinnsprövningstillstånd det attmeddelamöjligt att om
överklagandet.pröva

iuppställda kravethävdats detdock etthåll harFrån vissa att
lägre.prövningstillstånd bör sättaspågenerellt kravmedsystem

vidändringsdispenserhållamöjlighetfannsperiod detdenUnder att
prövningstill-erhållamöjlighetocksåfannsöverklagande till HD att

skälförekomi måletomständigheternatillmed hänsyndetstånd om
möjligheterskapa vidaskulledispensgrundsådantalan. Enprövaatt

dispensgrundBeträffande dennahovrätten.målfå prövatettatt av
borde kunnaprövningstillståndProcesslagberedningenanförde att

talanpåkallarenskilt intresseellerviktigt allmänt attdåmeddelas ett
nämndesinträffakundedettaexempel på attSom närHD.prövas av

måleteller ärlägre instansernai demeningar attstarkt delade yppats
betydan-ellerbrottmåletdåbetydelse, liksom rörsocial grovtstorav

dömts tillostraffadförutdåellervärdenekonomiskade personen
dis-beträffande dennaanfördesVidarevanärande brott.föransvar

beviljats pröv-omständighetendenpensgrund partenattatt ena
andrameddela denorsakbidragandekundeningstillstånd attenvara

omfatt-målet i vidarekundeså HDtillstånd, prövasådant attparten
tordedispensgrundenbehandladeDen555.1938:44ning. SOU nus.

fall innanoch iförutsebarhetbegränsadalltför vartinnebära ger,en
bedöm-skönsmässigför närmastutbildats,praxisfast utrymme enen

skulletillämplighetenbegränsningvisstillståndsfrågan. Enning avav
skulle krävaprövningstillståndförförutsättninguppnås sommanom

bådedispensgrund tillämpassådanskäl. Ensärskildaförekomdetatt
skalllagmansretti NorgeDanmark. För ta ettochi Norge att upp

ochböterinte yrkat änvilket åklagarenitill prövning annatbrottmål
detpåföljd krävstillheller dömtinte strängare attdomstolenden lägre
ochmellan byretledetkan iDanmarkskäl. Isärskildaföreligger

sakenförutom ärbrottmål beviljas,prövningstillstånd ilandsret avom
gällerskäl för det. Detta ävensärskildafinnsdetprincipiell natur, om

Även sådanHøjesteret.ochlandsretmellantvistemål i ledeti enom
föregåendebegränsad dennågot änskulledispensgrund mervara

bedömning. Förutse-skönsmässigförlämnar den utrymmestort
lidandeblialltför hög graditordelikabehandlingenochbarheten

dessa dis-Bådadettadispensgrund utformad sätt.också med en
nackdelarmed dehovrätten,leda tillskulle dessutompensgrunder att

prövadeenskilda,ochdomstolarnaför stortbåde ettdäravföljersom
riktigtavgjort sätt.tingsrätternamålantal ettsom

uppnåfördet,utredningen ärövervägtfråga attEn omsomannan
i fallnekasprövningstillstånd inteförgarantiertillräckliga somatt
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skulle ha ändrats de tagits till prövning i sak, bör införasom upp
möjligheter bevilja prövningstillstånd i vissa fall hovrättenatt trots att
haft fullgott underlag för bedöma riktigheten det slutett tings-att av

kommit tillrätten och funnit detta inte kan betvivlas. En sådanatt
möjlighet framförskulle allt aktuell beträffande brottmålsdomarvara

allvarlig brottslighet ochrör tvistemålsdomar där tvisteföremâletssom
värde högt. dessaI fall domenär typisktär mycket ingripande försett
den tilltalade i målet. Det skulle kunna hävdas säker-parternaresp. att
heten i dessa avgöranden därför bör särskilt stor.vara

Ett söka tillskapasätt sådana garantier skulle införaatt attvara en
dispensgrund enligt vilken prövningstillstånd kan meddelas domenom
för den enskilde särskilt ingripande.är I Norge kan i tvistemål pröv-
ningstillstånd meddelas både i ledet mellan herredsrettbyrett och
lagmansrett i ledet mellan lagmansrett och Høyesterett sakensamt om
har betydelse för klaganden. Enligt dansk kan prövningstill-stor rätt
stånd meddelas för prövning tvistemål i landsret saken in-ärav om

Ävengripande för klaganden. sådan dispensgrund skulleom en vara
något begränsad de föregåendeän lämnarnärmast denmer stort ut-

för skönsmässig bedömning. Detta kan i vissa fallrymme vara en
fördel eftersom effekterna dom kan variera beroende denav en
enskildes ekonomiska och sociala förhållanden. Förutsebarheten och
likabehandlingen skulle dock i alltför hög grad bli lidande medäven

dispensgrund utformad på detta En möjlighetsätt. skulleen annan
införa dispensgrund enligt vilken presumtion föratt pröv-vara en en

ningstillstånd skulle gälla för vissa avgöranden typiskt ärsettsom
mycket ingripande. Den skulle kunna konstrueras så, brottmålatt som

brott med straffvärde överstiger viss högre nivå ochettavser som en
tvistemål där tvisteföremâlets värde eller det värde överklagandet

överstiger visst högre belopp, skulle meddelas prövningstillståndavser
det inte uppenbart skäl till ändring saknades.attom var

Kan inte utforma med generellt kravett pröv-systemman
ningstillstånd tillräckliga garantier för hittar de målattsom ger man

bör ändras det emellertid enligtär utredningens mening intesom
lämpligt välja särskilda garantier i dettaatt ut en grupp som man ger
avseende. Med sådan lösning vissa mål fåraccepterar atten man en
mindre rättssäker behandling andra. Utredningenän denär av upp-
fattningen alla avgöranden får överklagas till hovrätten böratt som
handläggas på lika rättssäkert Kan inte konstruerasätt.ett ettman

med generellt krav på prövningstillståndsystem till-ett som ger en
räckligt hög rättssäkerhet i alla mål bör följaktligen avstå från attman
införa sådant Beträffande den skisserade konstruktio-ett system. ovan

kan det vidare framhållas den omständigheten målen typisktattnen att
mycket ingripandeär inte mycket hursäger kompliceradesett sak-om
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anledningutsträckning det finnsvilkeneller i atträttsfrågornaoch år
utifråndispenskravenindelningNågonriktighet.utgångensbetvivla av
såledesstorlek börbeloppetsomtvistadedetellersvårhetbrottets

väljaändåfråga. Skulleikommamening inteutredningensenligt man
hurfårbeskrivnadetmål på sättetsärbehandla vissa oavsettman,att

undantags-omfattasskallmåldeväljer avgränsaatt avsomman
minstintenågotgränsdragningsproblem,medräknaregleringen, som

skulle hov-visar. Dessutomreglernagällandedeerfarenheterna nuav
där-följernackdelarmed deexempel,föregåendeliksom irätten som

antal målenskilda,ochdomstolarna pröva stortbåde för ett somav
utredningen bättreenligt sättriktigt Ettpåavgjort sätt.tingsrätterna ett

nekasinte skallprövningstillståndförgarantierytterligareskapa attatt
sak,prövning itilltagitsdetändratsskulle hafall måleti de uppom

bedömaförutsättningarnaåtgärder förbättraandra attär att genom
sakfrågan.bedömningallt dessframföravgörande,tingsrättens av

följan-i detbehandlasmål till del,allakommeråtgärder,Sådana som
de.

prövningstillståndfråganHandläggning5.5.3 omav

dispensskälKomplettering av

iunderlåtitmisstagtingsrättenSammanfattning: Om attav
och det inteprövningstillstånd krävsupplysadomen avattom

krav börtill dettaklaganden kännerframgåröverklagandet att
med dispens-överklagandetkompletteraföreläggasdenne att

kunnatorde hovrättensaknasdispensskäldåfallskäl. övrigaI
dockKompletteringsföreläggande börkomplettering.avstå från

fråganargumentation iinnehålleröverklagandetutfärdas omom
uteslutasdet inte kanochoklardennaprövningstillstånd ärmen

meddelas.kommaprövningstillstånd kan attatt

fortsättningenibörtillståndsprövningen ävenförUtgångspunkten vara
prövningstill-stöd föranför tillklagandenomständigheter attde som

meddelas.stånd skall
prövningstillstånd kommergenerellt kravmedInförs ett system

någraintehovrättenkänt prövarallmäntblisnabbtdet sannolikt attatt
Under-meddelats.prövningstillstånd förstbeslutellerdomar utan att

förhållandedettabeslutetellerdomenidessutomrättas omparterna
tordemeddelasprövningstillstånd skallförkrävsvadoch attsomom

skulle kännainteförobefmtligi detrisken att parternanärmastevara
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till förutsättningarna för prövning i hovrätten. Om klagandeen en som
fått föreskriven upplysning kravet prövningstillstånd underlåterom

särskilt i denna fråga det därföratt rimligtärargumentera utgåatt
från de omständigheter anförs i sak också deatt omständig-ärsom
heter klaganden vill anföra till stöd för sådant tillstånd skallsom att
meddelas. Skulle tingsrättens dom eller beslut undantagsvis inte inne-
hålla uppgift prövningstillstånd krävs i hovrätten finns detattom en
liten risk för klaganden inte fått detta klart för sig. Om det iatt ett
sådant fall inte överklagandet framgår klaganden medvetenärattav

kravet på prövningstillstånd bör hovrätten underrätta klagandenom om
sådant tillstånd krävs och under vilka förutsättningaratt sådant kan

meddelas förelägga denne komplettera överklagandet medsamt deatt
omständigheter åberopas till stöd för tillstånd skall meddelas.attsom
Står det klart prövningstillstånd skall meddelas torde dockatt kom-
plettering kunna underlåtas. Den föreslagna ordningen torde över-nu

med den praxis råddeensstämma innan lagen rättegången isom om
tvistemål mindre värden arbetades in i RB jfr NJA 1986 421.om s.
I sammanhanget bör påpekas risken för tingsrätten misstagatt att av
underlåter upplysa prövningstillstånd krävs kommeratt parterna attom

minska i med generellt kravatt på prövningstillstånd.ett Isystem ett
sådant skall alla domar och beslut får överklagas innehållasom
upplysning prövningstillstånd krävs.attom

Klaganden bör vidare tillfälle komplettera överklagandetattges om
detta innehåller argumentation i frågan prövningstillståndom men
denna oklar och detär inte kan uteslutas prövningstillstånd kanatt
komma meddelas.att

I med generellt krav prövningstillståndett detsystem är av
rättssäkerhetsskäl väsentligt hovrätten inte bunden deäratt av om-
ständigheter klaganden åberopat till förstöd prövningstillståndattsom
skall meddelas. Hovrätten bör således i fortsättningen,även deom
dispensskäl åberopas inte kan medföra prövningstillståndattsom
meddelas, skyldig undersöka det i det material legatattvara om som
till grund för tingsrättens avgörande finns andra omständigheter som
kan motivera prövningstillstånd meddelas.att
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rådgivning rättshjälpslagenenligtOffentlig försvarare och

prövningstillståndgenerellt kravSammanfattning: Införs ett
försvarare kommeroffentlignuvarande reglerföljer attattav

mindreutsträckning i dag. Iförordnas i något änstörre om-
den tilltaladetillräckligttorde detfattande brottmål att somvara

möj-överklagande använder sigför sittvägledningbehöver av
många fallrättshjälpslagen. Irådgivning enligtligheten till

tvistemål, inte harilämpligttorde det även partatt somvara
möjligheten tillutnyttjarfå rättshjälp,heller kan allmänoch inte

hjälp utvecklaför fårättshjälpslagenrådgivning enligt att att
prövningstillstånd.förskälen

Även avgörandetöverklagadegranska detskyldighovrätten är attom
prövningstillståndmeddelafinns anledning ärför detutröna attatt om

pekar sådanabetydelseavgörandemånga gångerdet att partenav
prövningstillstånd.för fråganbetydelseomständigheter är omsom av

skulleprövning saken i hovrättentroligtde fall detI där är att aven
också troligtavgörande dettingsrättensleda till ändring är attaven

lågagrund detvisa dettamöjligheterklaganden har goda att av
vissaskall meddelas. Iändringsdispensuppställs förbeviskrav attsom

ombud hajuridiskt utbildatadvokat ellerfall docktorde annaten
finnsdetförutsättningar rättenän övertygastörre attpart att an-om

kommit till,slut tingsrättenriktigheten detbetvivlaledning attatt av
vid hand-domvilla förekommitprejudikatfråga,innehållermålet atten

skrivnadomskälen tendentiöstellertingsrättenläggningen i äratt
missvisande.eller på sättannat

tilltalade i brottmål missgynnasundvikaFör systemettattatt av
brottomfattar ringaprövningstillstånd inte enbartmed krav som

på grundoffentlig försvarareförordnabli aktuelltkan det således att
dispens-utvecklahjälp med ochtilltalade behöverden attatt angeav
framgårdenna grundkan förordnasoffentlig försvarareskälen. Att

mål-beskrivnaEnligt den i bilaga 4198384:23 19. a.s.av prop.
80 %1992-07-01--1993-06-30periodenhade underundersökningen ca
ifrånLångtoffentlig eller privat försvarare.i hovrättende tilltaladeav

Utgångspunk-sådan.torde dock behövasaknar försvararealla ensom
offentlig för-klarat sighanden tilltalade,måste utanattten omvara

förför skälenbehöver sådaninte helleri tingsrätten, att angesvarare
utvecklamedhar svårigheterOm den tilltaladeprövningstillstånd. att

målmindre omfattandeprövningstillstånd torde det iskälen för vara
rådgivning enligtmöjligheten tillanvänder sigdennetillräckligt att av

maximalaöverklagandet. Denfå vägledning vidförrättshj älpslagen att
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rådgivningstiden, f.n. timme, torde i flertalet dessa fall räckaen av
för hjälp utveckla skälen för prövningstillstånd. 1993 årsatt att
Rättshjälpsutredning har föreslagit rådgivning skall kunnaatt ges upp
till två timmar Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser rättsligtom
bistånd, SOU 1995:81. Om förslagdetta genomförs torde rådgivning
i samband med överklagande kunna användas i högre grad.ännu
Bedömer hovrätten den tilltalade inte kan erforderlig hjälpatt

rådgivning enligt rättshjälpslagen och det inte uppenbartär attgenom
skäl för prövningstillstånd saknas bör enligt utredningens mening
offentlig försvarare förordnas för honom. Att förordna offentlig för-

i dessa fåsannolikt fall torde inte medföra några kost-störresvarare
nader och kan ske med stöd gällande regler. fall dåI hovrätten inteav

offentlig försvarare bör förordnas det kanatt attanser men anser
finnas skäl för den tilltalade utnyttja möjligheten till rådgivningatt
enligt rättshjälpslagen det lämpligt hovrätten upplyser den till-är att

möjlighettalade dennaom
Det torde i många fall lämpligtäven ombud iatt part utanvara

tvistemål, inte har och inte heller kan allmän rättshjälp, utnytt-som
jar möjligheten till rådgivning enligt rättshjälpslagen för få hjälpatt att
utveckla förskälen prövningstillstånd.

Möjlighet till sammanträde

Sammanfattning: Utredningen föreslår det införs möjlig-att en
het för hovrätten hålla sammanträde det finns särskildaatt om
skäl till hörs muntligen innan frågan pröv-att parten om
ningstillstånd En sådan möjlighet torde få sinavgörs. största
betydelse i de fall då saknar förmåga uttrycka sig skrift-part att
ligen och inte har eller kan få tillgång till juridiskt biträde samt
då enligt Europakonventionen har till förhandling irättpart

Ävenhovrätten. i vissa andra situationer torde möjlighet tillen
muntlighet kunna förbättra förutsättningarna för klarläggaatt

det föreligger skäl för prövningstillstånd och därmed bidraom
till minska risken för prövningstillstånd nekas i fallatt att som
skulle ha ändrats de tagits till prövning i sak.om upp

Regeringen har lämnat iDV uppdrag undersöka tillämpningen reglernaatt av
offentlig försvarare. Uppdraget skall redovisas den december1 1995.om



176 GENERELLT VÄSENTLIGT SOU 1995:124UTVIDGAT KRAVELLER

framgåttvarit skriftlig. Somhar hittillsTillståndsprövningen rent ovan
skriftsvårt uttrycka sig iklagande harfinns risk attatt somenen

skulle saknaprövningstillstånd hanmissgynnas kravett omav
biträde iinte kan få juridisktsådan klagandejuridiskt biträde. Om en

möjlighetföregående skulleanförts i detenlighet med vad attensom
sammanträde,prövningstillstånd vidförmuntligen utveckla skälen ett

kompletterande frågor,möjlighet ställavid också harvilket rätten att
ochför ledamötermöjlighetminska risk Endenna rättensavsevärt.

förutsättningarnasammanträdeparternaombuden vid penetreraatt ett
kunna för-i vissa andra situationerför prövningstillstånd skulle även

förföreligger skälklarlägga detförutsättningarna förbättra att om
prövningstillståndminska risken förprövningstillstånd och därmed att

prövning i sak.tagits tillskulle ha ändrats denekas i fall om uppsom
och Wales kan förekommadet i EnglandframgårAv avsnitt 3.2.4 att

tillståndsprövningen.vidmuntliga inslag
ochi hovrättenförhandling begärsavsnitt framgårAv 5.4 att om

förmåste hållassammanträdesådan inte hållits i tingsrätten att
tillgodoses frågaskall kunnaEuropakonventionens krav är omom

skyldigheter eller prövningochprövning civila rättigheter an-avav
detskriftligt skulletillståndsförfarandet heltför brott. Omklagelser är

prövningstillståndmeddelai dessa fall nödvändigt oavsettatt omvara
muntligtsådant tillstånd. Ettskäl för meddeladet i övrigt finns att

idock innebäratillståndsfrågan tordehandläggningeninslag vid attav
tillståndprövningstillstånd sådantmeddelafall skälde det saknas att

Europakonventionen kränks.skulle kunna nekas utan att
möjlighet föranförda bör det införasdetbakgrundMot enav
skäl tilldet finns särskildahålla sammanträdehovrätten attatt enom

prövningstillstånd Hållsfråganmuntligen innanhörs avgörs.part om
Någon bevisupptag-samtliga kallas.sammanträde skallsådant parter

ratio-Många gånger torde detfå förekomma.ning bör dock inte vara
därförtelefon. sådan möjlighet börsammanträdet hålls Ennellt att

införas.
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Skriftväxling

Sammanfattning: Skriftväxling bör ske innan frågan pröv-om
sannolikt prövningstillståndningstillstånd detavgörs är attom

i sambandoch målet kan i sakkommer meddelas avgörasatt att
fråganvissa fall därmed tillståndsprövningen. I svaret om

tveksamt bör också skriftväx-prövningstillstånd framstår som
fall då klaganden åberopatling ske, liksom i vissa omstän-nya

uppgifter.lämnat Ieller bevis ellerdigheter annars nyanya
skrift-normalt inte föregåsövrigt tillståndsprövningenbör av

växling.

prövningstillstånd ianfördes frågan all-förarbetena tillI RB att om
sig SOUförst sedanmänhet borde HD motparten yttrattas upp av

till lagen rättegången i tviste-1938:44 566 f.. propositionenI oms.
departementschefen båda iuttalademål mindre värden parterattom

prövningstillstånd med-tillfälle sig innanregel borde beredas att yttra
skriftväxlingsistnämnda lag infördes bestämmelsedelades. I omen

gällde för bestämmelseöverensstämde med den HD, somsom ensom
i tvistemål mindre värden inarbetades ilagen rättegångennär omom

fråganöverfördes kommentarer. Beslut iRB dit närmareutan om
kap.prövningstillstånd hovrätt skall enligt 50 kap. ll 51i numera

avslutats.§ kap. 10 § meddelas sedan skriftväxlingen11 52 RBresp.
får frågan prövningstillstånddet finns skäl för det, dockNär tasom

skriftväxling skett. Motsvarande gäller för tillståndspröv-utan attupp
ningen i HD.

regelmässigt skulle till fördelUtgångspunkten det väntaattatt vara
prövningstillstånd till dess skriftväxlingenmed fråganavgöraatt om

ifrågasättas. klaganden inte anfört någonavslutats kan emellertid Om
föranleda prövningstillstånd meddelasomständighet kan att ansersom

finns någon låtautredningen det normalt inte anledning mot-attatt
prövningstillstånd finnssig innan frågan Detavgörs.parten yttra orn

någon anledning avvaktaenligt utredningens mening inte heller att
med-skriftväxling uppenbart prövningstillstånd skalldet är attom

delas.
skriftväxling sådana därfall i det kan aktuellt medDe vilka ärvara

så-på frågan prövningstillstånd framstår tveksamt. Isvaret om som
kom-dana fall det förekomma yttrande frånkan att ett motparten ger

kanvärde för tillståndsprövningen. Detpletterande upplysningar av
låta sig fråganockså finnas anledning övermotparten yttraatt om

åberopat omständigheter ellerprövningstillstånd klaganden nyaom nya
uppgifter,klaganden i övrigt lämnarbevis. gällerDetsamma om nya



178 GENERELLT VÄSENTLIGT SOU 1995:124ELLER UTVIDGAT KRAV

han hävdar det föreligger jävsförhâllande mellant.ex. att ettom en
och denne åberopat vittne, eller klaganden påstår någotpart ett attav
har förbetydelse utgången i målet förekommit vid tingsrättsför-som

handlingen framgå handlingarna, ordföranden iutan att t.ex. attav
något avseende partiskt.uppträtt

Om det sarmolikt prövningstillstånd kommer meddelasär ochatt att
målet kan på handlingarna skriftväxlingbör alltidavgöras ske. Iatt

dessa fall det processekonomiska skäl lämpligt målet fär-är ärattav
digberett innan frågan prövningstillstånd eftersom det dåavgörs ärom
möjligt målet vid föredragningstillfälle det vidavgöraatt samma som
vilket frågan prövningstillstånd avgörs.om

Av det anförda torde följa skriftväxling innan frågan pröv-att om
ningstillstånd kan underlåtas i åtskilliga fall. Enligt den i bilagaavgörs

b.4 redovisade enkätundersökningen framgår också det endast iåratt
mindre andel målen skriftväxling sker innan fråganen av som om

prövningstillstånd När ändringsdispens förekom i HD tordeavgörs.
HD ha avgjort de allra flesta tillståndsfrågorna skriftväx-även utan

ling. Kan skriftväxling undvikas innebär det mångaiatt motparten
fall slipper åsamkas onödiga kostnader. Det finns därför anledning att

behovet skriftväxling innanöverväga sådan företas och endastnoga av
föranstalta skriftväxling detta framstår sakligt motiverat.närom som
Mot denna bakgrund bör RB inte huvudregel i berörda fallsom nu

skriftväxling skall ske.attange

Frihetsberövade tilltalade

Sammanfattning: Utredningen införandetatt ettanser av gene-
rellt krav prövningstillstånd inte kan motiveraensamt en
förlängning den tid inom vilken huvudförhandling skallav
hållas den tilltalade häktad.ärom

Enligt 51 kap. § andra stycket15 RB skall den tilltalade häktadärom
huvudförhandling hållas inom fyra veckor från utgången förtidenav
anslutningsklagan, dvs. inom åtta efterveckor tingsrättens ellerdom,

den tilltalade häktats fyra frånveckor häktningsbeslutet.om senare- -
Tiden får överskridas längre uppskov nödvändigt. i dagRedanärom
kan tidsfristen medföra vissa planeringssvårigheter i hovrätterna. Om

generellt krav på prövningstillstånd införs kommer den tid stårett som
till förfogande för tillståndsprövning och prövning i i målsak där den
tilltalade häktad framstå knapp.mycket regelmässigtär Attatt som

beslut meddela prövningstillstånd skulle, i paragrafensatt ett attanse
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tordeåttaveckorsfristenöverskridanödvändigtmening, detgöra att
för-tidsfristen börfråganaktualiserarmöjligt. Dettainte omvara

längas.
avvägninglämpligtidsfristen harrådande utgöraDen ansetts en

fri-berövadi onödaninteintressetilltaladesmellan den att varaav
kravgenerelltInförandetandra intressen.häktad ochheten ettavsom

mening inteutredningensenligtprövningstillstånd kan ensamtpå
intresseavvägning.motivera en annan

prövningstillståndfråganPrövning5.5.4 omav

tillståndsprövningföravdelningSärskild

medbör iTillståndsprövningenSammanfattning: systemett
demandraprövningstillstånd utföras änpågenerellt krav av

rationelluppnåavgörandet. Förslutligadetdeltar i att ensom
praktiskt lösasdettatillståndsprövningen kanhandläggning av

minsta hovrätter-tillståndsavdelning eller, i desärskildså att en
prövningstill-frågorsärskild ledamöter prövar omgruppna, en

Orga-in till hovrätten.målet kommermedi sambandstånd att
enhet-ocksådettatillståndsprövningen sättniseras engynnas

inomtillståndsfrågornabehandlingkonsekventlig och resp.av
hovrätt.

prövnings-generellt kravmedförutsättning förEn ett systernatt
anordnastillståndsprövningeneffekteravseddaskall ärtillstånd attge

rationellt sätt.ett
sånärvarandeförfungerar detmeddelasprövningstillstånd attOm

därefterprövningstillstånd ävenfråganden avdelning prövat omsom
denfördelenuppenbarahar denordningmålet. atthandlägger Denna
till-införin i måletsigföredragandepersonalochdomar- sattsom

inför deni materialetinhar lättståndsprövningen tränga nyttatt
handläggningen.fortsatta

förfarhågoruttalatssammanhangolikahar i attordningMot denna
avgörandetslutligadelta i dethan kommerdomare, attvet attsomen

arbetsbördantill denhänsynprövning,tillmålet tas egnaavuppom
synpunktfrån objektivdetprövningstillståndskulle vägra trots att vore

skulledetSärskilt hartillstånd.sådantbefogat sagts,stor, enatt ge
hovrättsavdel-ifrågavarandedensituationensådan risk i den attvara

hög arbets-myckethakommertidenningen under den närmaste att en
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belastning; prövningstillståndssystemet skulle då kunna användas som
utjämna arbetsbördan jfrsätt SOU 1987:46 84.ett att s.

Ett efter dessa linjer inte invändningsfritt.är En doma-resonemang
hanterar i sin dagliga gärning antal processuella regler därett stortre

utfallet, beroende på vilket beslut domaren fattar med stöd dessaav
regler, kan påverka den arbetsbördan i positiv eller negativegna
riktning; domaren vid fatta sina beslutär objektiva grunderattvan
och inte hänsyn till vilka konsekvenser beslutet får för honomta per-
sonligen. Det kan hävdas tillståndsprövning principiellt inteatt setten
skiljer sig från fattandet andra processuella beslut och det därförattav
inte borde något hinder prövningstillstånd skullemot att,vara om
meddelas, domare fortsätter handlägga målet. finns så-Detattsamma
vitt utredningen känner till heller inga konkreta belägg för att nuvaran-
de ordning för tillståndsprövning har utnyttjats domarpersonalen påav

icke för lindra den arbetsbördan.sätt Redan riskenett avsett att egna
för misstanke med generellt krav prövningstill-att ett systemom
stånd kan komma användas för reglera arbetsmängdenatt äratt
emellertid allvarlig. Enligt utredningens mening bör därför, om gene-
rellt krav på prövningstillstånd införs, den nuvarande ordningen för
prövningen tillståndsfrågor I stället bör hovrättsarbetetöverges.av
organiseras så de domare tillståndsfråganprövar normalt inteatt som
skall vidare befattning med målet, prövningstillstånd meddelas.ta om
Detta kan praktiskt lösas så särskild tillståndsavdelningatt prövaren
frågan prövningstillstånd i samband med målet kommer in tillattom
hovrätten. Om det överklagade avgörandet berör måltyp ären som
föremål för speciallottning kan det i vissa fall finnas anledning att
någon ledamot med särskild kompetens inom aktuellt rättsområde
deltar i tillståndsprövningen. kanDet gälla patentmâl, vattenmålt.ex.
och vissa fastighetsmål. Meddelas prövningstillstånd lottas målet där-
efter avdelning har målet i sak. En sådan ordningprövaatten som
torde föredra framför ordning där målet innan tillstånds-attvara en
frågan lottas på avdelning föravgörs därefter, prövningstill-att om
stånd meddelas, omlottas till avdelning. Om det till till-en annan

föredragandeståndsavdelningen knyts antal kan de domareett stort
tjänstgör vid denna arbeta mycket effektivt. Att alla tillstånds-som

frågor handläggs vid avdelning också föredragandenasamma ger
möjlighet likartartade mål och föredra dessa vidatt sortera ut samma
tillfälle, vilket torde bidra till ytterligare effektivisera tillstånds-att
prövningen. Genom tillståndsfrågorna handläggs vid särskildatt en
avdelning kan de dömande avdelningarna arbeta återkommandeutan
avbrott för tillståndsfrågor, vilka intepröva sällan kommeratt att vara

förturskaraktär. I de minsta hovrätterna kan i stället för särskildav en
avdelning viss ledamöter under bestämd tidsperioden grupp en av-
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Tillståndsavdelningar-prövningstillstånd.frågordelas för prövaatt om
vissaockså ställning tillböravdelade domarnaeller de särskilt tana
T.ex.tillståndsprövningen.anslutning tilluppkommer ifrågor som

inhibitionsyrkan-tillfrifotsyrkanden ochtill s.k.ställningbör dessa ta
till yrkandenframställts i hovrätten,vilkai utsökningsmål,den samt

tillstånds-anledningförordnas iskalloffentlig försvarareatt avom
föregående till-yrkanden kan prövasprövningen. Dessa utan

ståndsprövning särskilteller detillståndsavdelningenbörVidare
vid tid-färdigberettsmål harsådanaavdelade domarna avgöra som

huvudför-dessa kantillståndsprövningen avgöraspunkten för utanom
domareinnebäravisserligenskullehandling. Detta att somsamma
i sak. I dessaskulle måletprövningstillstånd prövaavgjort frågan om

fråganenbartarbetsinsats mellani prövadock skillnadenmål blir att
fråga ochbåde denna avgöraprövningstillstånd och prövaattom

fråganför de domareliten. Risken avgörmålet sak mycketi att som
prövningstillståndnekamisstänkas förprövningstillstånd skulle attom

måldärför beträffande dessaarbetsbörda tordeför minska sin varaatt
obefmtlig.deti närmaste

intebeskrivet tordeorganiseras sätttillståndsprövningenAtt
enhetlighandläggningrationell ävenenbart innebära utan engynnaen
hovrätt.tillståndsfrågorna inombehandlingkonsekventoch resp.av

erfaren domar- ochsärskiltmedTillståndsavdelningen bör besättas
börtillståndsavdelningenledamöter påföredragandepersonal. Byten av

Riskenbibehålls.dessabyggtsså den kompetensske att som upp
hovrättsonrrâden kanolikapraxis mellan mötasför ojämnheter i ge-

praxisdiskussioner.återkommandenom
torde inte krävaorganiserasskalltillståndsprövningenFrågan hur

självahovrätternafår ankomma pålag.reglering i Detnågon närmare
vid hovrätt.förhållandenabästmodellutformaatt resp.passarsomen

i samband90m häktning överklagasbeslutdomi tingsrättens upptagetett om
i häkt-företastillståndsprövning förstöverklagas kanmed domen separatatt

bifrågorbeslut itingsrättensgäller andra sådanaMotsvarandeningsfrägan.
jfrtredje stycket RBkap. 8 §tredje stycket och 518 §i 50 kap.som avses

avsnitt 5.5.5.
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Förbättrade möjligheter bedöma tingsrättens övervägandenatt i
sakfrågan

Sammanfattning: Uppgifter innehållet förhörsutsagornai iom
tingsrätten bör tillföras målen i utsträckning i dag.större än
Om domen inte innehåller utförliga referat vad vittnen ochav
andra hörda uppgivit och tingsrätten lagt förhörsutsagorna till
grund för avgörandet bör hovrätten i regel komplettera besluts-
underlaget med ytterligare uppgifter dessa Normaltutsagor.om
torde det tillräckligt föredraganden delatt tarvara ensam av
förhörsutskrifter eller bandupptagningar och redovisar en sam-
manfattning, referat, vid föredragningen.ett

När hovrätten vid tillståndsprövningen skall ställning till detta om
finns anledning betvivla riktigheten det slut tingsrätten kommitatt av
till det sakfrågornaär vållar de problemen.största Att avgörasom om
den rättsliga bedömningen kan betvivlas föranleder normalt inga större
svårigheter. Möjligheterna bedöma rättsfrågan knappastäratt sämre

vid prövning i sak.än Däremot det många gånger förenatär meden
svårigheter på grundval domen och de inlagor ingivits tillatt av som
hovrätten bedöma tingsrättens bevisvärdering. Om domskälen inte
mycket utförligt redovisar omständigheter talar till den dömdessom
förpliktades fördel, kan skälen för avgörandet komma framståatt som
betydligt övertygande de i själva verket I den i bilagaän 4är.mera
beskrivna enkätundersökningen hälften de deltagit inära attuppgav
tillståndsprövningar i vilka det förekommit svårigheter bedömaatt
tingsrättens bevisvärdering. För kunna bedöma sakfrågorna finnsatt
det i många mål behov ytterligare uppgifter innehållet i förhörs-av om

dem framgårutöver avgörandet. Av den nämndautsagorna som av
enkätundersökningen framgår det i del målen redan i dagatt en av
förekommer bandupptagningarna från tingsrätten avlyssnas innanatt
frågan prövningstillstånd I dessa fall avlyssnasavgörs. bandenom
enligt enkätundersökning oftast vid tillfälle föredrag-änannatsamma
ningen och då referenten eller föredraganden.av

En möjlighet generellt försöka förbättra förutsättningarna föratt en
rättvisande bedömning bevisningens styrka ordförandeär rättensattav
i tingsrätten vid överklagande, grundval sina memorial-ett av
anteckningar, sammanställer referat vad vittnen och andra hördaav
uppgivit vid förhandlingen och översänder dessa till hovrätten och

Denna metod komplettera avgörande tillämpas iparterna. Dan-att ett
mark i fallde byretterna utnyttjat möjligheten i tvistemålatt avge
förenklad dom. sådanEn ordning innebär fördelar måletäven tasom
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tillgång tillhaledamöternasak eftersomitill prövning attgenomupp
förhörs-möjligheterförbättrade avgörafårreferatsådana att om en

Medtingsrätten.berättat ifrån vad denneavvikerberättelsepersons
brottmålochtvistemål äriöverklagandefrekvensentillhänsyn att

uppgiften inte% kangenomsnitt 14,1idenår 1994relativt låg var
kan dess-Denneenskilde domaren.denbetungande försärskiltanses

vidprotokollförarenhjälpreferatenutformningenvid ta avutom av
påprotokollförarenmöjlighetalternativ är egetförhandlingen. En att

överklagande. Enreferat vidfriståendeombesörjafår ettansvar
försöka skapaskisseradepå det sättet ettmednackdelväsentlig att

ofta kandock detsakfrågan ärbedömningenför attunderlagbättre av
dåtidpunktoch den avgöran-förhandlingenmellantidrelativt lång

regelmässigtskulleprotokollförareochBåde domaredet överklagas.
skrivs.referateninnanförhandlingarandraantaldeltagit iha stortett
skriverför denobetydlig riskintefinnasdärför atttordeDet somen
återgekanmemorialanteckningarnagrundvalintereferaten av

rättvisandepå sätt.förhörsutsagorna ett
ihovrättenutredningen ävenanfördadetPå grund attanserav

uppgifterytterligareförmåstesjälvfortsättningen att omansvara
i så-innehålletUppgifterfram.förhörsutsagornainnehållet i tas om
Omi dag.utsträckningi äntillföras målen störrebördana utsagor

andra hördaochvad vittnenreferatutförligainnehållerintedomen av
avgörandetförtill grundförhörsutsagornalagtoch tingsrättenuppgivit

beslutsunder-kompletterameningutredningensenligtmåste hovrätten
fall kanflertaletIdessauppgiftermed ytterligare utsagor.laget om

godtarantingenklagandenframgårdetunderlåtasdettadock attom
redo-dennågon erinranhareller intebevisvärdering mottingsrättens
ielleråterfinns i domen ettförhörsutsagomavisning om,somav

klaganden,tvistig. Omrättsfrågantvistemål, endast ärdispositivt
påin sigriktatöverklagandetivanligt, attrelativtvilket torde vara
endastdock hovrättenbevisvärdering tordefelaktiggjorttingsrätten en

kompletterandetillståndsfråganundantagsvis kunna avgöra utan upp-
utförligainnehålleravgörandetsåvida inteförhörsutsagorna,gifter om

kompletteringenaktuelladenrationella görasättetreferat. Det attmest
förhörsutskrifter ellerdelföredragandentorde taratt avensamvara

vidreferat,sammanfattning,redovisarochbandupptagningar etten
då förhörsutsagornaspeciella fall,Endast iföredragningen. t.ex. av

de domarebörrättvisandepå sätt,återgesvåranågot skäl ettär att
förhörsutskrifterigenomsjälvatillstândsprövningenideltarsom

bandupptagningarna.pålyssnaeller
tilltaladesinte denprotokollerasregler utsaga.nuvarandeEnligt

tillståndspröv-nackdel förtillfalli mångahovrätteninnebärDetta att
till-från denuppgiftermedutredningenkompletterainte kanningen
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talades Om inför generelltutsaga. krav på prövningstillståndettman
bör dennes protokolleras. Denna frågautsaga behandlas inärmare
avsnitt 6.5.

Om förhörsutskrifter eller bandupptagningar inte finns tillgängliga
och domen inte innehåller utförliga referat sådana vittnes- ochellerav
målsägandeförhör tingsrätten lagt till grund för avgörandet tordesom
hovrätten i många fall ha meddela granskningsdispens.att

Åberopande omständigheter eller bevis eller begäranav nya nya
omförhörom

Sammanfattning: Såvitt ändringsdispens måste hovrättenavser
vid tillståndsprövningen i förekommande fall ställning tillta- -

kan komma tillåtas åberopapart omständigheterom att nya
eller bevis och bevisning tagits i tingsrättennya om som upp
skall påtas nytt.upp

Vid bedömningen det finns anledning betvivla riktighetenav attom av
det slut tingsrätten kommit till måste hovrätten beakta i vad mån un-
derlaget för hovrättens prövning i sak kommer bli detatt änett annat
för tillståndsprövningen. Om klaganden i dispositivt tvistemål tillett
stöd för sin talan i hovrätten åberopat omständighet eller bevisetten

inte lagts fram i tingsrätten, har hovrätten ställningsom tillatt ta om
det enligt 50 kap. 25 § tredje stycket RB finns skäl tillåta dettaatt
och, så fallet,är omständigheten eller beviset får till följdom om att
det finns anledning betvivla riktigheten detatt slut tingsrätten kom-av
mit till.

Motsvarande gäller begär bevisningpart tagits iattom som upp
tingsrätten skall på i hovrätten. Hovrättentas måstenytt såledesupp
vid tillståndsprövningen ställning till omförhörta aktuellt.ärom
Kommer hovrätten fram till så fallet skallär den ställningatt tillta om

omförhör kan påverkaett utgången i målet. Vid dessa ställningstagan-
den bör hänsyn till den muntliga bevisningenta att i hovrättenman
ofta under mindretas betingelser i tingsrätten.änupp Detgynnsamma
torde därför krävas något påtagligt för skall räkna medatt att ettman
omhörande skulle ställa saken i dager.ny

Enligt Welamson det knappastär fullt klart huruvida sådana ställ-
ningstaganden här behandlats skall, såsom avseende rättegångs-som
frågor, bli föremål för särskilt beslut med särskild omröstning eller

de skall varje ledamotavgöras för sig ledom i hansav ett pröv-som
ning ändringsdispens skall meddelas. Welamson lutar emellertidav om
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det alternativet, eftersom frågorna på det stadium då till-senare
ståndsprövningen sker får inte omedelbart aktuella hänför-utananses
liga till den hypotetiska situationen prövningstillstånd meddelas.att
Welamson, Rättegång VI, 3:e uppl., 138 f. Utredningen delars.
Welamsons uppfattning.

Föredragningen

Sammanfattning: Föredragningar vid vilka endast frågan om
prövningstillstånd skall skall koncentrerasavgöras till sådant

kan väsentligt för tillståndsfrågan.som vara

Vid tillståndsprövning sker inte någon prövning i sak. Prövningenen
går endast det finnsutröna skäl för sådanut prövning.att om en
Ãr det inte aktuellt vid föredragning målet i sak böratt avgörasamma
föredragningen enligt utredningens mening till tillståndspröv-anpassas
ningens karaktär. I den i bilaga b.4 redovisade enkätundersökningen
har dock %70 hovättsdomarnaöver uppgivit i de fall endastattav
frågan prövningstillstånd skall vid föredragningavgöras dennaom en
föredragning går till föredragningsätt för slutligtsamma som en
avgörande.

Enligt utredningens uppfattning skall föredragningar vid vilka
endast frågan prövningstillstånd skall koncentreras tillavgörasom
sådant kan väsentligt för tillståndsfrâgan. Frarnstår detsom vara t.ex.

klart prövningstillstånd skall meddelas viss grund kanattsom en
föredragningen i första hand inriktas de omständigheter harsom
betydelse för denna. Skulle hovrätten finna det föreligger skälatt ett

bevilja prövningstillstånd bör föredragningenatt avslutas. Omgenast
det framstår uppenbart prövningstillstånd inte skall meddelasattsom
kan sådana omständigheter skulle kunna ha någon betydelse försom
tillstândsfrågan föredras medan övriga omständigheter redo-noggrant
visas översiktligt.mer

Möjligheten bevilja granskningsdispens kan i vissa fall innebäraatt
mycket korta föredragningar. Om avgörandet i mål med omfattandeett
bevisning endast i mycket begränsad utsträckning redovisar förhörs-

eller avgörandet inte redovisar någonutsagorna bedömningnämnare
sakfrågorna, torde det i många fall relativt snabbt kunna konstate-av

prövningstillstånd den berördaatt grunden skall meddelas.ras
Detsamma torde gälla, hur den muntliga bevisningen ochoavsett
övervägandena i sakfrågan redovisats, målet särskilt omfattan-ärom
de, huvudförhandlingen i tingsrätten pågåttt.ex. i veckor eller iom
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tillmålettypiskt krävasfall torde detdessamånader. I att tassett upp
kunnaskallsakfrågornaöverväganden itingsrättensförprövning att

rättvisandepåbedömas sätt.ett

omröstningDomförhet och

beståtillståndsprövningenvidskallSammanfattning: Rätten av
prövningstillståndfördessaOmledamöter. voterartre en av

meddelas.sådantskall

tillståndsprövningsammansättningen vidförändradesjuli 1993Den l
lagstiftningsärendet prop.Iledamöter.två tillfråni hovrätt tre

föränd-sådandepartementschefenanförde65 f.1992932216 att ens.
underprövningenförgarantier görsstarkaägnad skaparing attattvar

prövningstillståndformer. Föroch rättssäkrakvalificerademycket att
prövningstillstånd.förtvå ledamöternaskallskall meddelas voteraav

förhållandeprövningstillstånd ierhållamöjligheteninnebärDet attatt
minskat.praktikenigällde tidigaretill vad som

föruppställs bör,prövningstillståndkrav pågenerellt attOm ett
fårinteavgöranden pröv-sådanaförminska riskenytterligare att

iprövningtillde tagitsändratsskulle haningstillstånd uppomsom
leda-räckerså detändrasomröstningsreglerna tresak, attatt en av

meddelas.skallsådantprövningstillstånd förbeviljavill attmöter
tillframregler i HDmotvarandegälldeändringsdispensSåvitt avser

klagandentillräckligtsåledesskallDetden juli 1971. att1 vara
tingsrättensriktighetenledamöterlyckas attövertyga tre avomen av

bestårtillståndsprövningenvidbetvivlas. Attkan rättenavgörande av
frågor,för vissaförutsättningdessutom t.ex.ledamöter är atttre en

fri fotpåskall försättasbrottmålöverklagattilltalad ihäktadom en
familjemålöverklagatiförordnandeninterimistiskaeller vissa ettom

kunnaskalli hovrätten,måletavvaktan avgörsskall ändras i att
målfärdigbereddaoch förtillståndsprövningenvid attavgöras som

före-vidi sakkunnaprövningstillstånd skall avgörasbeviljas samma
dragning.
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5.5.5 Beslut frågani prövningstillståndom

Partiellt prövningstillstånd

Sammanfattning: Utredningen föreslår partiellt prövnings-att
tillstånd skall kunna meddelas beträffande särskiljbar delen av
tingsrättens dom.

Syftet med prövningstillståndsförfarande hovrätten påett är att ett
enkelt skall kunna skilja sig frånsätt sådant det från sakligsom syn-
punkt inte finns anledning till prövning. För detta syfteatt ta attupp
skall tillgodoses fullt och för uppnå rationell handläggningut att en av
överklagade mål i med generellt krav på prövningstillståndett system
bör hovrätten möjlighet meddela partiella prövningstillstånd.attges
Att hovrätten sådan möjlighet också välstämmer medöverensges en
Europarådets rekommendation för förbättra överrättsprocessensatt
funktion i tvistemål.

I HD kan prövningstillstånd begränsas till gälla del mål elleratt av
viss fråga i målet, prövning vikt för ledningär rätts-en vars av av

tillämpningen prejudikatfråga. Prejudikatfrågan alltidär nästan en
rättsfråga kan omfatta sakfrågor.även Ett partiellt prövnings-men
tillstånd begränsat till prejudikatfråga förutsätter i regel fråganatten

prövningstillstånd beträffande målet i övrigt vilandeförklaras. Omom
HD i sådant fall kommer fram till hovrätten bedömt prejudikat-ett att
frågan riktigt kan prövningen vid detta och något ytterligarestanna
prövningstillstånd i målet blir inte aktuellt. Har HD däremot en annan
uppfattning hovrätten såvitt denän aktuella prejudikatfråganavser
måste HD utvidga prövningstillståndet för kunna antingen meddelaatt

dom med utgång underinstansen eller återförvisaän måleten en annan
till hovrätten. Om prövningstillstånd meddelas i de delar i vilka till-
ståndsfrågan vilandeförklarats får HD grunda sitt avgörande i dessa
delar på hovrättens bedömning.

Ordningen meddela prövningstillstånd beträffande viss frågaatt en
och vilandeförklara frågan prövningstillstånd i övrigt lämpar sigom
väl för prejudikatinstans. Denna ordning kan dock inte sär-en anses
skilt ändamålsenlig för hovrätten, främsta uppgift är rättaattvars
avgöranden felaktigtmed slut. En möjlighet meddela prövnings-att
tillstånd beträffande frågaviss och vilandeförklara frågan pröv-en om
ningstillstånd i övrigt skulle till fördel endast i de sannolikt få fallvara
hovrätten meddelat prövningstillstånd delar tingsrättens bedöm-trots
ning såvitt den aktuella frågan. I fall måste hovrättenannatavser trots
den inledande begränsningen prövningstillståndet ändå helaprövaav
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överklagadedenfråga fördennaberörsmåletden del attavsomav
heltbedömningunderinstansensläggaAttskall kunnadomen rättas.

vilande-förstdelardeavgörandetgrund förtilleller delvis somav
erbjudamånga gångertordeprövningföretaförklarats utan att egenen

med hov-förenligtmindre väldessutomproblem ochbetydande vara
Återförvisning tillavgöranden.felaktigakorrigerauppgifträttens att
möjligt undvikas.så långtskälprocessekonomiskatingsrätten bör av

parti-meddelakunnabehovetkonstaterassåledeskan attDet att av
fråga förutsättersådantillprövningstillstånd begränsat attellt somen

relativt litetvilandeförklaras,övrigt ärprövningstillstånd ifrågan om
Därtill kommerinstansordningen.iroll parthovrättens attpå grund av

grundför rättsförlusterrisklöperordningenbeskrivnamed den av
föl-medkan illustrerasvilketinstansordningen,placering ihovrättens

exempel.jande

med visst belopp. Aersättningoch yrkarBtalanväckerA mot
bestriderför sin talan. Bstödgrunder tillalternativaanför två

skadestånds-befinnasskullefall handetskadeståndsskyldighet. För
ochkausalitetbeträffandeinvändningarvissaskyldig har han

funnit Bdå den intekäromåletogillarTingsrättenstorlek.skadans
grunderna. Aalternativadenågonenligtskadeståndsskyldig av

käromâlet. Hovrättenbifall tilloch yrkartill hovrättenöverklagar
utgångenriktighetenbetvivlaanledningfinnsfinner det att avatt

ochgrundandrabedömning A:still tingsrättenshänsynmed av
skadestånds-beträffande frågan B ärprövningstillståndbeviljar om

prövningstillståndfråganförklarargrund ochdennaskyldig på om
bedömningtingsrättensdelarhovrättenvilande. Omdelarövrigai

ochdomfrågan i pröv-aktuelladenprövningen enutmynnar av
föraVill Avilandeförklarats.i de delarningstillstånd nekas som
intebeslutetdomen ochbådeöverklagamåste A attmålet till HD

beslutetpåklagaUnderlåter Aprövningstillstånd. attmeddela att
ändrainte kunnaskulle HDprövningstillstånd ut-meddelainte

uppfattninghari ställetOm hovrättengången i hovrätten. annanen
gåhovrättengrunden kanandrabeträffande dentingsrättenän

tillMed hänsynstorlek.skadeståndetsbedöma attmedvidare att
bevisningförasin talan ochutvecklatillfällebör attparterna ges

storlek bör hovrättenskadeståndetsochkausalitetfråganvad gäller
skadeståndsskyldighetbeträffande fråganbeslutslutligtmeddela om

bindandeintebeslutgrund ett ärandraenligt A:sföreligger som
särskiltöverklagaskunnainte börochprövningenvid den senare

omfattningdenprövningstillstånd imeddeladärmedsambandoch i
iändras. Senastskall kunnadomtingsrättensförkrävs attsom

prövnings-i målet måstemeddelar dommed hovrättensamband att
skadeståndsskyldigBfrågornabeträffande ärtillstånd nekas om

skallgrundförstaA:sgrunden. Föralternativaenligt den första att
beslutetpåA klagaröverklagar krävsB attbeaktaskunna attom

skulleeffektundvika dennaprövningstillstånd. Förmeddelainte att
prövningstillstånd förmeddelarhovrättensigtänkakunna attman

någonintekan dockgrunderna. Dettaalternativabåda varaanses
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lämplig lösning eftersom, hovrätten inte skulle finna skade-om att
ståndsskyldighet förelåg enligt Azs andra grund, detta innebär att
prövningen skulle utökas till omfattaäven grundatt hov-en som

vid tillståndsprövningenrätten funnit riktigt bedömd.

För partiellt prövningstillstånd begränsatatt ett till viss fråga skallen
ändamålsenligt i hovrätt och för de i exemplet beskrivnavara att ovan

olägenheterna från rättssäkerhetssynpunkt skall undvikas bör det inte
tillåtet meddela sådant prövningstillståndatt frågan kanvara på-om

verka den överklagade domen i övrigt, dvs. kan påverka sådan del av
målet eller sådan fråga i målet inte omfattas prövningstillstån-som av
det. Någon vilandeförklaring blir då inte aktuell. Hovrätten måste
inledningsvis ställning till frågan prövningstillståndta i dess hel-om
het. Om missnöjd medär hovrättens beslut kanpart denna fråga av-

HDgöras innan hovrätten måletprövar i sak. En begränsning tillav
viss fråga inte påverkar den överklagade domen i övrigt innebärsom

endast sådana frågor kan meddelasatt prövningstillstånd, utgörsom
sista ledet för målet eller sådanavgöra del måletatt bedöm-av vars
ning inte påverkar del den överklagade domen. Vidare följerannan av

den aktuella frågan kanatt rättsfråga eller sak- och rätts-vara en en
fråga. Som exempel på frågor skulle kunna meddelas pröv-som
ningstillstånd kan dennämnas rättsliga bedömningen sakför-ettav
hållande tingsrätten funnit i tvistemål och rubriceringenutrettsom ett

brott i brottmål där rubriceringenett saknarett betydelse för på-av
följden.

Svårigheten överblicka konsekvensernaatt olika utgångar vidav
prövningen viss fråga skall emellertid inte underskattas. Detav en
finns inte obetydlig risk för hovrätten meddelar prövningstill-atten
stånd i alltför begränsad omfattning för konsekvensernaen att av en -
kanske mindre väntad utgång fullt skall kunna beaktas i hov-ut-

domslut.rättens För detta skall kunna till haratt rättas över-part att
klaga beslutet prövningstillstånd eller detta vunnit laga kraftom om-

klaga domvilla.över De bekymmer förenadeär med partielltsom-
prövningtillstånd särskilt påtagligaär i mål beviljas ändringsdis-som

Nackdelarna med meddela partiellt prövningstillståndatt be-pens.
träffande viss fråga måhändaär mindre i de fall anledning saknasen

betvivla riktigheten det slut tingsrättenatt kommit till förut-av men
sättningar för prejudikatdispens föreligger. I det flertalet dessastora av
fall skall teoretiskt det slut tingsrätten kommit till inte ändras.sett Det
skulle dock innebära hovrätten denna instansatt generellttrots att-

saknar lika god överblicksett det juridiskaöver fältet HDsom -
prejudikatfrågan,avgränsar avgränsning HD vid eventuellen som en
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mindretordebunden Dettaöverprövning kommer att varaav.vara
rättsbildningen.lämpligt för

meddelas föremellertid kunnaprövningstillstånd börpartielltEtt en
överklaga-denövriga delarpåverkarinteutgångdel domen avvarsav

meddelasprövningstillstånd kunnapartielltbörSålunda ettde domen.
prövningen kunnabrottmål börtvistemål. Ikumuleradeflera ettav

fullgörelse,måliLikaså börskadeståndsdelen.tillbegränsas ett om
tvistiga,storlekfullgörelsensfullgöra och ärskyldighetendär både att

förrainte dentill denkunna begränsasprövningstillståndet mensenare
ochvårdnads-såvittbådeöverklagatsfamiljemålfrågan. I avsersom

till under-begränsasprövningstillståndet kunnabörunderhållsdelen
vidarePrövningstillståndet börvårdnadsdelen.intehållsdelen men

brottmål börrättegångskostnadsfrågan. Itillinskränkaskunna ett
brottnågratill något ellerbegränsasprövningstillståndet kunna samt

förverkande.frågatillpåföljden ellertill enbartpåföljden eller en om
skuldfrågan. Itillbegränsaskunnadock intePrövningstillståndet bör

kunnamening börutredningensenligtfallenuppräknadede somnu
måletsig frånalltid skiljaskulle hovrättenprövningstillståndmeddelas

prövningstillstånd.beviljatsdeldenavgörandet somavgenom
mål,delbetecknas Uttrycketfallskall då dessaHur somav

möjlighetenomfattningför vid§ RB,kap. 11används i 54 avenger
nämndadettillförarbetenaprövningstillstånd. Enligttill partiellt

styckeföregående omnämn-de iuttrycket förutomomfattarlagrummet
förbetydelseomedelbaromständighet ut-delfrågornada även av

rättsfaktummedliktydigtdefinitionsmässigt ärmålet vilketgången i
detlämpligthellermål inteDel96 ff.. är1971:45prop. avavs.

domavgjordamålkumuleradefleraskälet även enett genomatt av
fördärför väljasböruttryckssättuttrycket. Ettskall omfattas annatav

parti-meddelaskunnabörutredningenfalldeavgränsaatt ansersom
på-utgång intedomsådan delprövningstillstånd dvs.ellt varsav en

utredningenEnligtöverklagde domen.denövriga delarverkar av
liggeruttryckssättetanvändas. Idom kunnadelsärskiljbarskulle av

prövningstillståndpartiellt ärbeviljaför attförutsättning attatt en
lämpligt.framstårfalletenskildadetta i det som

utformningBeslutets

tillståndsfråganbeslut ibörnormalfalletSammanfattning: I ett
skäl.angivandeprotokolli utan avges
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Ett beslut inte meddela prövningstillståndatt slutligtär beslutett me-
dan beslut meddela sådant tillstånd inteett slutligt.att är Av och17 30
kap. framgårRB ingetdera dessa beslut behöveratt sättasav upp
särskilt eller motiveras. Det dock inget hindrarär så sker.attsom

Enligt utredningens uppfattning saknas det ofta anledning sättaatt
beslut angående prövningstillståndett särskilt. flertaletI fall tordeupp

det räcka med beslut i protokoll.
Utredningen vidare beslut i tillståndsfråga iatt normal-ettanser en

fallet motiveras.inte skall behöva För närvarande förekommer det
inte heller undantagsvis såän sker. I medannat generelltatt ett system
krav på prövningstillstånd torde det dock i utsträckningstörre än
tidigare kunna uppkomma fall i vilka det framstår angeläget attsom
förklara för varför prövningstillstånd inte meddelas. Skälpart bör
emellertid inte enbart den anledningen tingsrättens domskälattges av
i någon män bristfälliga,är oklara eller tendentiöst skrivna. I
Sverige liksom i många andra länder gäller principen talanatt mot
domskäl inte kan föras annat i mycket speciellaän situationer. Möj-
ligheten motivera beslut inte meddelaatt prövningstillstånd får inteatt
bli i stridsätt denna principett allmänt ingripaatt mind-mot motmer

lämpligt utfonnade domskäl.re

5.5.6 Omfattningen kravet på prövningstillståndav

Generellt eller väsentligt utvidgat krav på prövningstillstånd

Sammanfattning: Utredningen det finns förutsätt-attanser
ningar lägga fram förslag generellt kravatt påett pröv-om
ningstillstånd i ledet mellan tingsrätt och hovrätt.

Ett med prövningstillstånd konstruerat isystem enlighet med det ovan
anförda torde enligt utredningens mening skapa tillräckliga garantier
för prövningstillstånd inte nekas i de fallatt målet skulle ha ändrats

det tagits till prövning i sak. Enligt utredningen framstår detom upp
i högsta grad rimligt avstå från prövning i sak, iattsom ävenen

brottmål allvarlig brottslighetrör och tvistemål rörsom storasom
värden, inte någon hovrättsledamöter grundvaltreom av av-

‘°Jfr Explanatory memorandum the recommendation No 95R 5 of theto
Committee of Ministers member concerning the introduction andto states
improvement of the functioning of appeal and procedures in civil andsystems
commercial 29, bilaga och fallet E.M. Norge jfr bilaga 6.cases, motp.



SOUVÄSENTLIGT 1995:124192 GENERELLT UTVIDGAT KRAVELLER

för detta,till grundmaterial liggerdetavgörande,tingsrättens som
advokat ellerargumentationbevisning, denmuntligreferat som enav
framkommitvadtillståndsfråganbiträde fört ijuridiskt samtannat som

prövningstill-förutsättningarna fördärsammanträdeeventuelltvid ett
innebär riktighetennågotfinnakanstånd attpenetrerats avsom-

för prövningenSkulle underlagetbetvivlas.avgörande kantingsrättens
tingsrättsavgöran-går bedömadet intesådantundantagvis attattvara

prövningstill-skäl förenligt förslagetdettadets riktighet, även ettär
finns förutsätt-bakgrund detdennafinnerUtredningenstånd. attmot
inte enbartgenerellt ochförslagframlägganingar ettettatt om

mellan tingsrättprövningstillstånd i ledetpåkravväsentligt utvidgat
och hovrätt.

omfattandemålföljakonstruktion torde ärAv attsystemets som
andrautsträckningisakförhållanden änkomplicerade störreoch rör

mål medOmfattandeprövningstillstånd.beviljasmål kommer att
allvarligmånga gångertordesakförhållanden rörakomplicerade

mål-dessadärför sannoliktvärden. Deteller höga ärbrottslighet att
utsträckningiprövningstillstånd änbeviljas störrekommer attgrupper

mindre värden.brottslighet ochallvarligmindremål rörsom
börprövningstillstånd införspågenerellt kravmedOm systemett

tillämp-avsnitt 2.3.2, följastatistik jfrförbättradmed hjälpDV, av
vid behovlagstiftarenprövningstillstånd såningen reglerna attomav

ijusteringareventuellakan göra systmet.

prövningstillståndpåkravetomfattningenDen närmare av

domstolsavgöranden över-SamtligaSammanfattning: som
prövnings-underkastade kravbörklagas till hovrätt vara

kate-handläggningen ellerunderbesluttillstånd. Inga typer av
från detta krav.undantagnabörklagandegorier varaav

tingsrättsavgörandenbör samtligauppfattningutredningensEnligt som
prövningstillstånd.underkastade kravtill hovrättöverklagas vara

Ö-mål prövningstillstånd intekravetinnebärimånga beslutFör
Överklagandena vid föredrag-arbetsbesparing. prövasnågon större en

någonföregåsaktuell, inteinteändringnågon ärning avsom, om
hovrättsdomarnaskartläggningStatskontoretsskriftväxling. Av av

denframgår docki bilaga 4redovisasvilkenarbetstid, attc.,m.m.,
Ö-målioch justera beslutförslagföråtgårtotala tid upprättaattsom

låtaföredragningstiden. Attsammanlagdalängre denänär processu-
prövningstill-kravet påomfattasärendenbeslut iella beslut och av
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för hovrätter-arbetsbesparingartotalt innebärasåledesstånd torde sett
från utredningens princi-utgångspunktdet medDärtill kommer attna.

prövningstillstånd konse-påkravinställning till utökat ärpiella mest
prövningstillstånd.underkastade kravbeslutkvent dessa ärävenatt

enligtprövningstillstånd börkrav pågenerelltmedEtt system
andra avgörandenomfatta prövasmeningutredningens även avsom

första instansförutsättning dessa iunderandra instanshovrätt i att
fastighetsdomstol ochfattadeAvgörandendomstol.avgjorts avav

prövningstill-påockså omfattas kravetsåledesvattendomstol bör av
jämställas inskrivnings-sammanhangbör i dettaMed domstolstånd.

2 § JBdomare, i 19 kap.inskrivningsmyndighetsådan som avses
sådan regis-företagshypotek och1984:649lagenoch 4 kap. 2 § om

Beslutsjölagen 1994:109.i kap. 2 §1terrnyndighet avavsessom
i målKoncessionsnämndengåvoskattemäl, beslutiskattemyndighet av

beslutövervakningsnåmndmiljöskyddsavgift, beslut samt avavom
hov-va-nänmd bör däremot kunnaoch prövashyresnämnd Statens av

regler.enligt nuvarandesätträtt somsamma
prövningstillstånd skallgenerellt kravmedFör att ett system

beslutmöjligt bör ingaoch lättillärnpatså enhetligt typer avsomvara
prövningstillstånd. Ingapåfrån kravethandläggningen undantasunder

sagda gällerundantas.klagande bör heller Det ävenkategorier av
RÅ,Överklaganden fallsällsyntaoch JO i deJKåklagare.samtliga av

följaktligen inteåtal börmål allmäntför talan ide i hovrätten om
Införandetprövningstillstånd först meddelats. ettprövas utan att av
de flesta berördaför sistnämnda skulle iprövningstillstånd dekrav på

fåskulleeftersom de sannoliktdubbelarbetemålen vålla visstett
Antaletöverklagade.mål dei flertalet desådant tillstånd av som

enskildesdet från denlitet. Vidare kandock mycketberörda mål är
måste beviljasorättvist han eller honframstå pröv-synpunkt attsom

gäller fördet intei sakför målet skallningstillstånd prövas trots attatt
sigför enskildedenväsentligtDet rättssystemetär terattmotparten.
sigstårfall den enskildei derättvist särskilt part termot somen

equality of armstalaskonventionssammanhangstarkare. I somom
också i dettamåste beaktastrial, vilketfairelement i begreppetett

sammanhang.
omfatta anslutningsklagan.prövningstillstånd börKravet på även

Se till luftfartyg.inskrivning1955:227 rätt2 § lagen avom
Enligt i samband meddomstolsärenden kommerlaglagrådsremiss En ny om

för sådana beslutkraft instansordningenträder idomstolsärendenlagenatt om
hyraoch depositionnedsättninglänsstyrelse rör attavav pengarsomav

i stället för tillöverklagas till tingsrättbeslutlänsstyrelsensändras så att
hovrätt.
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Frågan tingsrättsavgöranden överklagas till AD eller MDsomom
skall omfattas prövningstillstånd bör inte besvaraskravet utanav en

allmän rättegången i arbetstvister och sådana tvisteröversynmer av
konkurrenslagen. En sådan ligger utanföri 64 § översynsom avses

utredningsuppdraget.
haprövningstillståndbeslut meddela bör verkan vadEtt att samma

regler. Regleringengäller dess omfattning enligt nuvarande tordesom
dock vinna i klarhet i 49 kap. RB intas bestämmelseen om om-om

meddela prövningstillstånd i ställetfattningen hovrättens beslut attav
motsvarande bestämmelse.för där enbart hänvisa till HD:satt

Överklagande beslut inte meddela5.5.7 attav

prövningstillstånd

Sammanfattning: meddela prövningstillståndEtt beslut inteatt
fortsättningen kunna överklagas.bör iäven

inteolika praxis mellan hovrätterna bör beslutFör motverka attettatt
fortsättningen kunna överklagas. Enmeddela prövningstillstånd iäven

fördet skälet HD bör hasådan möjlighet behövs även att utrymmeav
precisera förbeträffande ändringsdispensen beviskravetnärmare attatt

skall leda till ändring tingsrättsavgöran-prövning i hovrättenen en av
skall gå till.anvisningar hur bevisvärderingendet och närmarege om

efter-själva bevisvärderingenprejudikat kan normalt inteEtt avse
jfr Lindell, Sakfrågor ochenligt kap. § RB fridenna 35 l ärsom

ochförekommer emellertid HDrättsfrågor, 124 f.. Det att tar upps.
principiella frågan enbart bevisvärderingen ochmål där den rörprövar

därvid riktlinjer för hur viss bevisning bör värderas se t.ex.anger
därför finnas möjlig-NJA och NJA 1984 49. Det bör1951 744 s.s.

bevisvärderingenheter för vid behov anvisningar hurHD att omge
vid tillståndsprövningen skall till. En sak det kanär attannan vara
svårt hitta lämpliga mål för detta ändamål.att
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5.5.8 Vissa förslagetkonsekvenser förav

tingsrätterna

Sammanfattning: För med generellt krav påatt ett system
prövningstillstånd skall bli riktigt effektivt bör rättskipningen i
tingsrätterna så hög kvalitet hovrätterna sällanattvara av mera
finner skäl betvivla avgörandenas riktighet.att

Effektivitetsvinsterna i med generellt krav på prövningstill-ett system
stånd blir kvalitethögre rättskipningen i tingsrätternastörre som
håller. färre mål tingsrätterna felaktigt färreJu desto målavgörsom
behöver meddelas prövningstillstånd. effektivitets-För optimeraatt
vinsterna införa generellt krav prövningstillstånd börettattav
tingsrätterna därför på sikt förstärkas.

De förslag till organisationsförändringar kommittén dom-som ang.
stolsväsendets organisation dir. 1995: 102 kommer lägga fram kanatt
bidra till rättskipningens kvalitet i tingsrätterna ökar. Man kanatt
också tänka sig olika andra åtgärder för allmänt höja kvalitetenatt mer
i dömandet. En åtgärd skulle kunna öka antalet domare såatt attvara
varje tiddomare kunde varje mål. En åtgärd skulleägna mer annan
kunna begränsa icke ordinarie domares behörighet, tredjeattvara en

ändra domförhetsreglerna så fler lagfarna domare deltar i brott-att att
mål och i de tvistemål i dag lagfaren domare. Föravgörssom av en

skapa underlag för vilka förstärkningsåtgärderavgöraatt att som
skulle effekt på kvaliteten i dömandet bör först förhållandenastörstge
i tingsrätterna studeras. sådanEn studie ligger dock utanförnärmare
utredningsuppdraget.

Vidare det angeläget tingsrättsavgöranden inte utformas såär att att
effektiviteten i hämmas jfr avsnitt 2.3.3. För underlättasystemet att
hovrättens bedömning tingsrättens bevisvärdering därfördetärav
önskvärt domar innehåller någontingsrättens form referatatt avav
förhörsutsagorna och de egentliga domskälen utförligt redovisaratt
tingsrättens i sakfrågan.överväganden Om domen innehåller referat av
förhörsutsagorna minskar behovet lyssna bandupptagningarnaattav
från förhören i uppgifttingsrätten. Att saknas tings-hurnämnare om

i sakfrågan torde, hur den muntliga bevis-rätten resonerat oavsett
ningen redovisas, leda till antal beviljade gransknings-störreett
dispenser eftersom det sådana uppgifter, särskilt i mål medutan om-
fattande bevisning, ofta omöjligt hur tingsrättenär att veta resonerat.
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5.5.9 Vissa konsekvenser förslaget för HDav

Sammanfattning: Utredningen föreslår i huvudsakatt samma
dispensregler föreslagits för hovrätterna införs i ledetävensom
mellan hovrätt och HD beträffande de domar och beslut som
enligt nuvarande regler undantagna från kravet påär pröv-
ningstillstånd.

Införs med generellt krav på prövningstillstånd iett ledetsystem
mellan tingsrätt och hovrätt framstår det mindre konsekvent attsom
mål handläggs i första instans i hovrätt inte i något avseende ärsom
underkastade krav på prövningstillstånd målet överklagas till HD.om
Det enligt utredningens uppfattningär rimligt i huvudsakatt samma
regler gäller för prövning i andra instans första instansoavsett om
varit tingsrätt eller hovrätt.

Utredningen föreslår därför beträffande de domar och beslut som
för närvarande inte underkastade kravär prövningstillstånd i ledet
mellan hovrätt och HD sådant krav införs. Förutsättningarna föratt ett

prövningstillstånd skall beviljas bör desamma gäller föratt vara som
mål skall till prövning i hovrätt,att ett avsnitttas närmareupp se
Även5.5.2. de regler handläggningen och prövningen till-styrsom av

ståndsfrågan bör beträffande dessa mål desamma för hovrätt,vara som
avsnitt 5.5.3 ochnärmare 5.5.4. Möjligheten hålla sammanträdeattse

i samband med tillståndsprövningen bör dock generell och gällavara
alla överklagade domar och beslut. Det torde dock inte finnas anled-
ning hålla sammanträde i andra fall det gällerän näratt utrönaatt om
det finns förutsättningar meddela ändringsdispens. Någon särskildatt
tillståndsavdelning bör inte införas i HD. Eftersom HD sista instansär
bör vidare nuvarande regler partiellt prövningstillstånd i HD ävenom
gälla de ytterligare domar och beslut enligt utredningens förslagsom
kommer omfattas kravet prövningstillstånd. Avgörandenatt av som
fattats domstol bör inteän underkastade kravannatav organ vara
prövningstillstånd. Ett överklagande enligt 8 kap. 8 § börRB således,
med hänsyn till det överklagade beslutet fattats advokatsam-att av
fundets styrelse eller samfundets kunna HDannat prövasav organ, av
i utsträckning tidigare.samma som

Beträffande mål inletts i hovrätt bör skäl anförts isom av som
RÅ,avsnitt 5.5.6 överklaganden JK och JO i fallde de för talanav

allmänt åtal inte i sakprövas prövningstillstånd förstutan attom
meddelats. I sådana brottmål inletts i tingsrätt och enligtsom som

RÅ,gällande regler underkastade krav påär prövningstillstånd skall
JK och JO överklaga endast avgörandet kan få principell betydel-om
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förtill bör,mycket litet. DettaöverklagandenAntalet är trots attse.
skallequality of armsenhetligt och kravetskall blisystemet

RÅ, JO i dessa mâlJK ochÖverklagandentillgodoses, även varaav
RÅ i fortsättningenprövningstillstånd. börunderkastade krav på även

föra talan i HD. Ibehörigåklagareende allmänneden är attsomvara
behörigt inomexklusivtRSVsammanhanget kan är attattnoteras

i HDverksamhetsområde företrädaskatteförvaltningens trots attstaten
prövningstillstånd.påunderkastat kravRSV är

RÅ âklagarväsendet i övrigt godkontakter medsinahar genom
straff- ochaktuella inomfrågeställningarvilka äröverblick över som

tillämpningssvårigheterbrottsligheten,Trender istraffprocessrätten.
RÅ:s känne-snabbt tillpraxis kommerhovrätternasoch variation i
bedömningenvärdefull vidmånga gångerinformationdom. Denna är

infor-sådanHD. Omprejudikatskäl börmâl prövasett avav om av
RÅ förut-HDvill hai målmation finns tillgänglig prövatett avsom

samband medtill HD i över-denna lämnasutredningensätter att
klagandet.
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åtgärderYtterligare6

ändamålsenligtför ett
hovrättsförfarande

Inledning6.1

prövningstillstånd i ledet mellankrav påInförandet generelltettav
sakligt motive-de mål det intehovrätt innebärtingsrätt och äratt som

instans.heller till prövning i dennahovrätt inteipröva tasrat att upp
mål, vilka meddelasde delarBeträffande de mål, eller pröv-av

det full-dock prövningen iningstillstånd kommer närmasteatt vara
målförutsättningar för varjeytterligareständig. bör skapasDet att

ändamålsenliga Idet för måletskall kunna handläggas sättet.mest
finns inom förvilka möjligheterundersöksdetta kapitel attsom ramen

prövningstillstånd i utsträck-generellt krav påmed störreett system
uppgiften fel-hovrättsförfarandet tilli dagning rättaän attanpassa

handläggningsregler kan också förbättraSådanaaktiga avgöranden.
förtorde också minska riskeni hovrätterna ocharbetssituationen att

behandlas begräns-ansträngd jfr avsnitt 2.2. Förstdenna blir alltmer
utgångspunkt från överklagandetsprövning medning hovrättensav

och bevisomständigheterutformning avsnitt 6.2 och 6.3, nyanya
skriftligtbevisupptagning avsnitt 6.5förnyadavsnitt 6.4, samt

förfarande avsnitt 6.6.
främst siktebehandlas vidare vissa åtgärderkapitelI detta tarsom

handläggningstider. hovrätten snabbt kanAttpå förkorta hovrättensatt
framhållits väsentligt frånmål tidigareinkommande äravgöra som

bevisningenminst eftersom den muntligarättssäkerhetssynpunkt inte
handläggningstiderna blir korta-tillförlitlig med tiden. Attblir mindre

tvistemålmateriellt berättigade iinnebär också den partenattre
också fråni tvistemål torde detsnabbare får sin Förrätt. parterna

fördelaktigt handläggningstidernaråttegångskostnadssynpunkt attvara
brottmålkortare handläggningstider iblir kortare. Vidare innebär att

snabbare. kan därför i dettareaktionen på brottet kommer Det sam-
mellan effektivitetföreligga någon motsatsställningmanhang inte anses

hävdasBeträffande tvistemålen kan detoch rättssäkerhet. attt.o.m.
rättssäkerhet.för upprätthålla högeffektivitet förutsättningär att enen
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Ö-mål,I avsnitt 6.7 behandlas domförhet i vissa tvistemål och i avsnitt
6.8 påföljder för i avsnitt 6.9 ombudstvång och iutevaro, m.m.,
avsnitt 6.10 delgivning föreläggande för åklagaren attav avge svars-
skrivelse brottmål,i m.m.

Som framgår avsnitt 4.1 har utredningen, bakgrund denmotav av
utforrrming utredningsuppdraget fått, i inledande skede undersöktett
frågor behandlas i förevarande kapitel dessa isättautan attsom men
samband med genomgripande reform prövningstillståndssyste-en av

På förhåller det sig frågormed åtgärder försättmet. attsamma om
begränsa flödet mål till hovrättema kapitel 7. I avsnitt 6.2 ettav ges
alternativt förslag för det fall generellt krav prövningstillståndett

Övrigainte införs. förslag, delar ipresenteras ett systemsom som
med generellt krav på prövningstillstånd, kan med undantag för-av
slaget i avsnitt 6.6 angående uppenbart ogrundade överklaganden
läggas till grund för lagändring samband med sådantutan att ett sys-

införs.tem

6.2 Begränsning hovrättens prövningav av

brottmål med utgångspunkt från

överklagandets utformning

Sammanfattning: Under förutsättning generellt kravatt ettav
på prövningstillstånd med möjlighet begränsa prövnings-att
tillståndet till särskiljbar del dom införs föreslås kap.51attav
23 § RB helt avskaffas. fall föreslårI utredningenannata

51 kap. 23 § RB justeras så det tydligare framgår iatt atta-
vilken utsträckning den obligatorisk,är

omfattasbrottsrubriceringen presumtionen i 51 kap.att av-
23 första skuldfrågan§ stycket RB så i sin helhet omfattasatta

presumtionen,av
domstolen åläggs skyldighet den gärningprövaatt atten om-

den tilltalade dömts för brott,utgör
regel införs framgårvilken vilka försvårande ochatt en av-

förmildrande omständigheter omfattas den nämndasom av
presumtionen och

regel införs enligt vilken hovrätten blir bunden vadatt en av-
tingsrätten funnit beträffande det i gärningsbeskriv-utrett som
ningen uppgivits gärningen i den utsträckning klaganden iom
överklagandet inte invänt detta.mot
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6.2. 1 Bakgrund

brottmåll bestäms den för hovrättens prövning denyttre ramen av
gärning för vilken yrkas enligt åtalet. Hovrätten dock inteäransvar
bunden yrkanden beträffande rubricering och tillämpligt lagrum 30av
kap. 3 § RB. Hovrätten inte heller bunden åklagarensär yrkandeav
beträffande påföljden. Hovrätten får emellertid inte pröva gär-annan
ning sådan överklagats inom föreskrivenän tid. 51 kap. ochlsom
2 §§ jämfördaRB med 30 kap. 3 § och kap.51 24 § RB. En till-
talads ändringsyrkande måste till dennes förmån för kunnaatt tasvara

till prövning. En begränsning hovrättens prövning liggerupp annan av
i förbudet reformatio in pejus, dvs. den dömdes överklagandemot att
inte får föranleda någon ändring den överklagade domen till dennesav
nackdel 51 kap. §25 RB.

Före den 1 september 1989 fanns inga ytterligare begränsningar i
hovrättens prövning. Beträffande varje gärning omfattadessom av
överklagandet således hovrätten skyldig yrkandeatt oavsett partsvar
eller medgivande såväl skuld- påföljdsfrågan.pröva I de fallsom
överklagandet avsåg påföljden dock i praktiken prövningenvar av
skuldfrågan summarisk. råddeDet emellertid osäkerhet hurmer om
ingående prövningen skuldfrågan skulle i dessa fall. Pröv-av vara
ningen blev därför ibland ingående vad erforderligt.änmer som var
Rättegångsutredningen ansåg regel varigenom rättstillämpningenatt en
i detta avseende gjordes enhetlig i inte obetydlig grad kunde göra
hovrättsprövningen effektivare. Enligt utredningen skulle sådanen
regel också omfattningen överprövningen förutsebargöra av mer
varigenom undvek den tilltalade drabbades rättsförlusterattman av
eller kände sig oriktigt behandlad domstolen.av

Rättegångsutredningen SOU 1987:46 101 ff. föreslog för falls.
då yrkandet i hovrätten inte avsåg frågan den tilltalade begåttom
gärningen, hovrättens prövning denna fråga skulle begränsas tillatt av

det förelåg förhållandenågot skulle kunna grund förutgöraom som
resning till förmån för den tilltalade eller kunna medföra undanröjande

domen på grund domvilla eller målets utgång i tingsrättenav av om
uppenbarligen berodde på förbiseende eller misstag. Ut-grovt grovt
redningen anförde det i regel borde åligga initieraatt parterna att en
prövning ifrågavarande slag. Flergärningsfallen torde enligt utred-av
ningens uppfattning kunna bedömas med utgångspunkt från regelen
angående engärningsfallen. Utredningen föreslog regel placerad ien

paragraf, kap.51 23 § RB. Regeln följande lydelse.en ny a gavs

Har tingsrätten funnit den tilltalade begått den åtalade gärningenatt
och överklagas domen beträffande denna fråga, skallänannat
hovrätten frågan endast det i dennapröva del föreligger någotom
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enligt 58för resninggrundkunnaskulle utgöraförhållande som
grundundanröjande domenmedföraeller kunna2 §kap. avav

delivid tingsrättenutgångmåletsellerdomvilla uppen-sammaom
misstag.ellerförbiseendepåberorbarligen grovtgrovt

Rättegångsutred-positiva tillremissinstansersamtligaI settstort var
synpunkter på be-docktredjedel hadeUngefärförslag.ningens en

utfomming.stämmelsens
anfördef.ff. och 82198889:95 35lagstiftningsärendet prop.I s.

gårregelutformningenvid utdepartementschefen att somav enman
beträffande skuld-prövningsskyldighethovrättensinskränkaatt

måni vidareinskränks änskyldighet intedennatillfrågan måste attse
bevisupptagning.onödigundvikaintressetmotiverat attär avsom

skuldfrågabegreppetdet ividareanfördeDepartementschefen att
bevis-beroendeförhållandevis sällanvilka ärfrågorflerainryms av

och brottetsstraffbarhetgärningensfrågorhandförstaning, i om
bristandegrundpåföljduteslutningbeteckning,rättsliga avav

preskription.grundpåföljdbortfallandestraffrnyndighet och avav
intedenrättegångunderfråga kommer attsådan trotsOm enuppen

dåvarandedepartementschefenenligtbordeöverklagandet,omfattas av
Beträffandebestå.prövningsskyldighethovrättensi frågaordning om

enligtdetskuldfrågabegreppetiinrymsfrågorandravissa varsom
bevisupptagning.det krävdesovanligtinte likadepartementschefen att

rekvisitetsubjektivadetbrottet,effekternanämndesexempelSom av
harfrågorsådananödhandling. Iellernödvärneller frågor annanom

bedömningenförbetydelseoftamycket ävenbevisupptagningen av
till-därför intedepartementschefen fanns detEnligtpåföljdsfrågan.

sådanaskyldighet prövainskränka hovrättensskäl atträckliga att
påföljds-rättegångunder rörkommerfall defrågor i de somenupp
regeldepartementschefenansågbakgrunddenna attfrågan. Mot en om

överklagadinteskyldighet prövai hovrättensinskränkning att en
skuldfråganden deltillborde begränsasskuldfråga att somavavse

gärningenbegåtttilltalade hardenfråganprövningeninnefattar omav
enligtkrävdeskuldfrågandeldennaprövninginte. Eneller avav

i tingsrättenöverprövning dentypisktdepartementschefen sett aven
bliföröverprövning bordesådanochbevisningen, attupptagna en -

bevisningSamtidigt dettaärinitierashelsteffektiv part. somav-
påföljdsfrågan. Departements-bedömningenförbetydelsesaknar av

skyldig-gälleruppfattning vadRättegångsutredningenschefen delade
tilltaladedenfråganundantagssituationer prövavissavidheten omatt

beträffandeöverklagatsintefastän domenåtalade gärningenbegått den
flergärningsfallen interegel försärskildnågonochfrågadenna att

remit-lagförslagi det§ RB23kap.Lydelsen 51behövdes. somaav
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terades till Lagrådet överensstämde med utredningens förslag med
undantag vissa redaktionellasmärre ändringar:av

Har tingsrätten funnit den tilltalade begått den åtalade gärningenatt
och överklagas domen beträffande denna fråga, skallänannat
hovrätten frågan endastpröva om

det i denna del föreligger något förhållande skulle kunnasom
grund för resningutgöra enligt 58 kap. 2 § eller kunna medföra

undanröjande domen på grund domvilla ellerav av
2. målets utgång vid tingsrätten i del uppenbarligenom samma

beror på förbiseende eller misstag.grovt grovt

Lagrådet på grund det remitterade förslaget begränsats tillattvar av
situationen tingsrätten funnit den tilltalade begått den åtaladeatt att
gärningen tveksamt till så begränsad inskränkning i frågaom en om
hovrätts prövningsskyldighet skulle komma innebära någon verkligtatt
betydelsefull arbetslättnad för hovrätterna. Lagrådet väckte därför
frågan inte tiden löpa linan och bygga regle-att utom var mogen upp
ringen så den fick skuldfrågan i hela dess vidd. Enligtatt Lag-avse
rådet skulle det säkerligen värde för hovrätterna de i sinavara av om
arbetsrutiner kunde bygga på det gällde presumtion för tings-att atten

bedömning skuldfråganrättens skulle stå sig. Prövning skulle dockav
ske det i det enskilda fallet förelåg något särskilt förhållande,om av
Lagrådet benämnt genombrottsrekvisit. Beträffande genombrottsrek-
visit framhöll Lagrådet det fanns funktionellt samband mellanatt ett
presumtionens sakliga omfattning och genombrottsrekvisitens räckvidd
och styrka beakta vid regleringens utfornming. Begränsasattsom var
presumtionen till enklare och typiskt lättbedömdaatt settavse mer
förhållanden, kan genombrottsrekvisiten avfattning; riskensnävges en
för fel mindre. Ges presumtionenär vittomfattande tillämp-ett mer
ningsområde, inbegripande frågor där intrikata problemtypav en mer
kan tänkas komma under bedömning, kan naturligtvis anföras skäl för

något lägre tröskel bör gälla för genombrottsrekvisitatt skallatten
få utlösa överprövning. Vidare anförde Lagrådet bl.a. följande.

Lagrådet kan först sist anvisa lagteknisk uppnåväg attsom atten
presumtionen omfattning inbegriper allt brukarges en som som
hänföras till den allmänt brukade, tekniska skuldfrågan;termen en
ringa nyansering i utkanten därav berörs Förevarandestrax. para-
graf skulle i så fall ingressvis följande lydelse:ges
Har tingsrätten funnit den tilltalade skall dömas för den åtaladeatt
gärningen och överklagas domen beträffande denna fråga,änannat
skall hovrätten frågan endastpröva -.om - -

Ett uttryckssätt sådant det angivna fångar in skuldfrågansom nu
såsom den företeelse vilken står särskiljbar från påföljds-som
frågan. Bestämningen såsom lagrådet utformat den inbegriper inte
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fördel hovrättendetbrottsrubriceringen, är närmast attenmen
sistnämndaMedpresumtion.obundendärvidlag blir reserva-av en

straffrätts-och andrarekvisitsubjektivainbegripastion kommer att
förutsådan nämnts.omständigheterinverkande artligt somav

nödvärnpreskription,brottet,effektenMed syftningen avavses
anmärkning.Hovrättsprocessutredningensliknandeoch -

arbetsrutinerhovrätternasfördetfördelEn utöver gynnsamma- presumtionensskisseradedenvill eftersträvalagrådet är attsom - gärningensbaraochigärningsbegreppetmedräckvidd centrum
RB,regleringar iandradelharmoni medgodstår ibegående en

29framhållasSärskilt kanrättskraft ochfullföljd,gällande annat.
punkt 1och ibrottmåliornröstningsteman§kap. 2 somsom anger

begåtttilltaladeden gär-frågansärskiltsåsom tema: omanger
bådaMed sinaskall bedömas.,fallsådantihur dennaochningen

väsentligenhelheti dessskuldfråganinuttrycksättetfångar detled
angivnamed sinfå framvilllagrådetmed vadenligheti nyss

198889:2övrigtibrottsrubricering,frånsettlokution s.prop.se
särskilt 18.13 och s.

presumtionsregel blirvidgadtillämpningsområdesittMed fören
behovvisstframhållit, ut-lagrådet förut attsåsom ettdet, av

Remissförslagetsalltförgenombrottsrekvisiten snävt.forma an-
därfördelendenstycket 2 har§ första attkap. 10till 54knytning

metodutvisarlösninglagteknisk attfärdigfinns ensomen
sistautgörandesäkerhetsventil,pekamöjliga sätt ut ensnävast en

syftemålvidareLagrådetsändringsdispens.gamlaHD:srest av
naturligtdetpresumtionsregel gör attomfattandemed en mer

Kvalifikationer-något generöst.genombrottsrekvisitenutforma mer
misstagrespektiveförbiseendeordenframförgrovgrovtna

utgå.därför kunnasynes

tveksamt.utgå kanuppenbarligen börordetocksåOm mervara
lagstiftarenhosmed det synsätthängerspörsmåletDet samman

nämligenkap. 12uttryck i 54tillkommitför HD-processensom
omständig-tillendastbehöverhänsyndispensprövningvid tasatt
remissför-iMotivledes harsökanden.har åberopatsheter avsom

förevarandegälla igrundsats böruttalatsslaget sam-nuatt samma
hov-angårvadgrundsatsdennafördelmanhang. Det omenvore

behovetblirSker dettauttryck i lagtexten.tillkomrättsprocessen
mindremåhändalagtextendeniuppenbarligenordet nyaav

framträdande.

kap.51denlagrådet,föreslåranfördadet attgrundPå nyaav
följande:enligtutformas23 §a

denfördömasskalltilltaladedenfunnittingsrättenHar att
beträffande ändomenöverklagas annatochgärningenåtalade

endastfråganskall hovrätten prövafråga,denna om
ellerdomvilladet i -- - uppenbarligendelitingsrättenvidutgångmålets2. samma
misstag.ellerförbiseendepåberor
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Beträffande fråga i första stycket 2 behöver1 ellersom avses
hänsyn endast till omständigheter har åberopats part.tas som av

Departementschefen ansåg den lösning Lagrådet föreslogatt som var
föredra framför remissförslaget förordadeoch den genomfördes.att att

Enligt departementschefen det dock inte nödvändigt låta ordetattvar
uppenbarligen i första stycket andra utgå.punkten

Justitieutskottet tillstyrkte förslaget några kommenta-närmareutan
bet. blev också198889:JuU23 33. Förslaget riksdagens beslutrer s.

rskr. 1988892288.
föreslogDomstolsutredningen vissa justeringar bestämmelsenav

bakgrund den kritik i doktrinen riktats denna SOUmot motsomav
1991:106 Del B 327 f., EkelöfBoman, Rättsmedlen, uppl.,11:es. s.

ff.52 och Welamson i Vänbok till Robert Boman, Process och
Exekution, ff..347 Enligt Domstolsutredningens förslag skulles.
hovrättens fallprövning begränsas i de tingsrättens dom inte över-
klagats beträffande frågan den tilltalade begått gärningen ellerom
frågan hur denna skall bedömas. Uttryckssättet i saköverensstämmer
med förekommer i fråga omröstning brottmål. huvud-det i Isom om
sak med bestämmelsen vad betecknas skuld-avsågs brukarsom som
frågan. understryka bestämmelsens obligatoriska före-För att natur
slogs uttrycket skall endast skulle bytas uttrycket fåratt ut mot
endast. Genombrottsrekvisiten borde enligt utredningen bibehållas
oförändrade, föreftersom ändringar dessa skulle kunna leda tillav en
hovrättsstadiet inte godtagbar begränsning prövningsskyldigheten.av

föreslogDomstolsutredningen bestämmelsen skulle placeras i 51att
kap. 23 § RB dess andra och tredje stycken och erhålla följandesom
lydelse.

tingsrätten funnit den tilltalade skall dömas för den åtaladeHar att
beträffande frågangärningen och överklagas domen bara änannat

han begått gärningen eller frågan hur denna skall bedömas, fårom
hovrätten dessa frågor endastpröva om

föreligger förhållandedet i denna del något skulle kunnasom
grund för resning enligt 58 kap. 2 § eller kunna medförautgöra

undanröjande domen grund domvilla ellerav av
målets utgång vid tingsrätten i del uppenbarligen berorsamma

förbiseende eller misstag.
Beträffande fråga i andra stycket eller 2 behöver1avsessom

hänsyn endast till omständigheter har åberopatstas part.som av

Skåne och Blekinge, Hovrätten för Västra SverigeHovrätten ochöver
Hovrätten för Nedre Norrland avstyrkte reform i enlighet meden
Domstolsutredningens förslag. ansåg det med detta förslagDe ävenatt
kvarstod hur bestämmelserna skulle tolkas. Hovrättenoklarheter om
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skallföreslagna ändringendenNorrland anfördeför Nedre att om
viddskuldfrågan i hela dessskall ävenså hovrättentolkas prövaatt

fannsrubriceringen det inteklagar påtilltalade endastför det fall den
BlekingeSkåne ochEnligt Hovrättentillstyrka ändringen.skäl överatt

bestämmelsen inte ändrasbordeför Sverigeoch Hovrätten Västra utan
ingående analys.en mer

på23 § RB byggerändring 51 kap.Något förslag till somaav
avgivits.förslag har inteDomstolsutredningens

Överväganden6.2.2

på prövningstillståndgenerellt kravförslaget införaOm att ett
genomförs

innebär hovrättensordningbrottmål skall haiOm attsomenman
utformningöverklagandetsutgångspunkt frånmedprövning begränsas

föreslås i det följande. Denpå detbör denna konstrueras sätt som
och kanrelativt kompliceraddockföreslagna konstruktionen är ge

nuvarandefärregränsdragningsproblemtill vissa än änupphov om-
medföreslagnadet i kapitel 5§ RB. Om51 kap. 23 ettsystemeta

bak-genomförs kan dennaprövningstillståndgenerellt krav mot
prövningbegränsa hovrättensbehovetifrågasättasgrund att avavom

prövningstillstândetbegränsatillgodosesvissa brottmål kan attgenom
dom.särskiljbar deltill av

prövningstill-skalli avsnitt 5.5.5utredningens förslagEnligt ett
påföljdengärningar jämtetill viss eller vissastånd kunna begränsas

prövningenbegränsapåföljden. går dock intetill enbart Deteller att
ingåendeeller några i gärningentill någotskuldfrågan momentavav

förslaget begränsatroligtdetta det pröv-jfr nedan. Trots är att att
falli vissaskulle tillgodose behovetväsentligtningstillstândet i allt att

brottmål.prövningenbegränsa av
medifördelar medemellertid andrafimtsDet systematt ett gene-

medprövninghovrättensprövningstillstånd begränsapårellt krav
begränsningsådanutfornming. Enöverklagandetsfrånutgångspunkt

denna be-begränsad. Utantillståndsprövningen blirinnebär ävenatt
många fallitillståndprövningen skulle hovrättengränsning varaav

prövningstillståndmeddelafinns skäldetpröva attatttvungen om
överklagandef.iinte inväntsådantbeträffandeäven motpartsom

överklagandet‘Av målundersökningen framgårbeskrivnabilagaden i 4 atta.
avgjordes underde brottmålipâföljdsfrågan 30endast procentavsett somav

-01--1993-06-30.perioden 1992-07
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frånDärtill kommer det principiell utgångspunkt motiveratäratt att
hovrätten så långt möjligt endast sådant vill haprövar parternasom

uppfattningEnligt utredningens skulle dock de ytterligareprövat.
fördelar med bibehålla 51 kap. 23 § RB i medatt ett systema gener-
ellt krav på prövningstillstånd med möjlighet begränsa prövnings-att
tillståndet särskiljbar del inte lika fördelartill dom innebära storaav

den förenkling i tillämpningen avskaffande kap.51ettsom som av
medföra. föreslår därför,23 § RB skulle Utredningen under förut-a

förslag införasättning utredningens generellt krav på pröv-att att ett
ningstillstånd genomförs, avskaffas.51 kap. 23 § RBatt a

Om införa på prövningstillståndförslaget generellt kravatt ett
genomförsinte

Hovrättens skyldighet tillämpa kap.51 23 § RBatt a

Om tingsrätten har funnit den tilltalade skall dömas för den åtaladeatt
frågagärningen och domen överklagas beträffande dennaänannat

gäller hovrätten skall fråganenligt 51 kap. 23 § RB prövaatta om
åtalade någotden tilltalade skall dömas för den gärningen endast om

föreligger. formuleringde angivna genombrottsrekvisiten Dennaav
för tolkningen hovrätten får den tilltaladeprövautrymme attger om

skall dömas för den åtalade gärningen något genombrotts-även om
rekvisit inte föreligger. Förarbetena inget bestämt besked vadger om

formuleringen.med den valdaavsettssom
övergripande syftet med bestämmelsen har emellertid varitDet att

klarlägga omfattningen hovrättens överprövning då yrkandet i hov-av
enbart påföljden. Som Welamson påpekat har dockrätten avser man

inte kommit särskilt långt från det tidigare osäkerhetstillståndet om
uppfattar lagrummet så, hovrätten alltid får huruvidaprövaattman

den tilltalade skall dömas för den åtalade gärningen, endast undermen
vissa omständigheter skyldig detta Vånbok till Robertgöraär att
Boman, och Exekution, 348 f.. Avsikten måste därför haProcess s.
varit hovrätten i berörda fall inte skulle fâ den till-prövaatt nu om
talade skall dömas för den åtalade gärningen inte någotom genom-
brottsrekvisit förelåg. Bestämmelsen torde också i allt väsentligt ha
tillämpats detta har också nyligen givit uttryck för dettaHDsätt.

i 1995NJA 187.synsätt s.
Förekomsten genombrottsrekvisit bör i fortsättningenävenettav

förutsättning för hovrätten vid tillämpningen 51 kap.attvara en av

Författningsförslag och författningskommentar återfinns i bilaga 7.



ÄNDAMÅLSENLIGTÅTGÄRDER FÖR SOU 1995:124208 YTTERLIGARE ETT

presumtionen3. utgångspunkt bördennaMedskall få bryta23 § RBa
tydligare.obligatoriska karaktärbestämmelsens görasomfattningen av
föreslagit,Domstolsutredningendetskekan lämpligen sättDetta

uttrycket skall endastbyterbestämmelsenidvs. mot ut-att man
får endast.trycket

tillämpningenvidprövninghovrättensOmfattningen avm.m.av
kap. 23 § RB51 a

lagtekniska lös-befintligaLagrådet denanvisadeframgåttSom ovan
presumtio-uppställdakap. 23 § RBden i 51för uppnåningen attatt a

hänföras tillbrukarinbegrep alltomfattning somsomgavs ennen
skuldfrågan3 Lagrådet ansåg detrubriceringen.förundantagmed vara

obundenrubriceringsfråganbeträffandedomstolenfördel att avvaren
presumtion.en

rubriceringen harinbegriperformulering intebestämmelsensAtt
återkommandetillämpningen. Enosäkerhet vidlett till vissemellertid
skulle finnarubriceringenprövningenvidhovrätten attfråga är avom

frånbortsesden tilltalade. Hårfår frikännabrottsligintegärningen är
tingsrättengenombrottsrekvisit. Attdet föreliggermöjligheten ettatt

innebärkonstituerar brottintegärningförtilldömt somansvar en
föreliggergenombrottsrekvisit när-någotalltidnämligen inte att se-

ellergärning brottsligfrågansemantiskt ärnedan. Rent är om enmare
EkelöfBoman,rubriceringsfrâgan jfrtillhänförligknappastinte

tilltaladedenfrikännerOm hovrättenuppl., 53.Rättsmedlen, 11:e s.
onekligenskullebrottintegärningenden åtalade utgördärför att

ochför brottettilltalade skall dömasdenfråganhovrätten prövat om
Enligt Welamsonmedger.bestämmelsensåledes längre än synes

den väl harhovrätten prövaståndpunktorimlig när attdet attvara en
skulleellerskyldigskullebrottsrubriceringen inte rentav varavara

gärningen intefinnerdentilltaladefrikänna denförhindrad attatt om
fall tvingasi dettadärförWelamsonbrottslig.alls attär mananser

avfattningenstridstår i klarrättstillämpning mot avacceptera somen
och Exeku-Robert ProcessVänbok till Boman,kap. 23 § RB51 a

kap.med stöd 51inte hovrättenFitger kanEnligttion, 350. avs.
gärningfrågangällerdetsin prövningbegränsa när23 § RB om ena

f..322 BomanDomstolsprocessen,brottslighuvud äröver taget s.
avfattningspråkligabestämmelsensutifrånfrågeställningenser

ochdubioprincipen inochskall endast ... att... menarreopro
Ekelöfbegränsadprövningsrätteninteprövningsskyldigheten ärmen

3Terminologin 198889:95.med den iöverensstämmer prop.
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uppfattning i föregåendeutredningensjfr dock54,Boman, s.a.a.
bunden tingsrättensinteUppfattningen hovrättenavsnitt. äratt av

till uttryck ibrottslig kommagärningenbedömning ävenäratt synes
bedrägeri medelsterkänttilltalad,1990:48. EnRH grovt ur-som

påföljden.beträffandeöverklagat endastkundsförfalskning, hade
gärnings-motiveringen åklagarensåtalet medogilladeHovrätten att

vilseledande.innefatta påståendeinte kundebeskrivning ett omanses
rubriceringenuppkommit till följd ärfrågaEn attavsomannan

prövningen rubri-vidofñcialprövning hovrättenunderkastad är avom
Lagrådetsfunnitvad tingsrättenbundenceringen är utrett. ovanav

intefunnitpä vad tingsrättentyderyttrandeåtergivna närmast utrettatt
deninte fråganhovrättenskallnågot avseendei prövas omomav

hov-föremål föråtalade gärningenför denskall dömas ärtilltalade
fallrubriceringsfrågan skulle i såprövningenprövning. Vidrättens av

tingsrätten funnitkvalificera vadfå rättsligtendasthovrätten utrett
kanvadoch integärningenåtalade prövabeträffande den nytt som

§kap. 23 RBockså den tolkning 51Det ärutrett. somaavanses
effektivtsyftebestämmelsensmedbäst överens att ettstämmer vara

Bestämmelsen tordeprövning.hovrättensbegränsainstrument för att
har också anlagtpå detta HDtillämpasväsentligtdessutom i allt sätt.

utgångspunkt skulleMed denna226.i NJA 1995detta synsätt s.
underkänt tings-rättslig bedömningvidde fall dennahovrätten i en-

alter-ställning tillförhindradbrottsrubriceringrättens att ta envara-
företagen justeringi hovrättengärningsbeskrivning ellernativ aven

leda tillkangenombrottsrekvisit föreligger. Dettanågotåtalet inteom
möjlig-har någonåklagarenogilla åtalet utanmåstehovrätten attatt

aktuella gärningen.beträffande denväcka åtalhet påatt nytt
uppkomma tillsituation kanmärkligexempelEtt annat somen

i 51 kap.presumtioneninte omfattasrubriceringenföljd att avav
hauppsåtligenåtalades för1994:27. Eni RH23 § RB attmana ges

värde-uppkomna skadornafastighet. Defönsterruta ikrossat enen
för skade-gärningen och dömdeserkände800 kr. Mannenrades till ca

bötes-domen och yrkadeöverklagadetill dagsböter. Hangörelse att
rubrice-fann vid prövningenstraffet ned. Hovrättenskulle sättas av

åver-skulle bedömashänsyn till värdetgärningen medringen att som
ätalsprövningdärefter någon sådankonstateradekan. Hovrätten att

åverkanfördömas tillskulle kunnakrävs för att ansvarmannensom
skulleomständigheterunder sådanafällande dominte Enägt rum.

handläggning i hovrättenunder måletsinnebära detenligt hovrätten att
kunde leda tillrättegångsfelsådantförekommitskulle ha grovtett som

Viddomvilla.grundkunna undanröjasdom skullehovrättensatt av
oförhindradsig hovrättenansåg prövasådant förhållande att om
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skulle dömas för den åtalade gärningen det inte före-trots attmannen
låg något åtalet.genombrottsrekvisit och ogillade

De beskrivna oklarheterna och olägenheterna skulle elimineras om
presumtionen i kap. 23 § första stycket RB omfattade rubri-51 ävena
ceringen. föraDetta skulle visserligen med sig hovrätten i de rela-att

fåtivt fall klaganden endast invänder rubriceringen, till skillnadmot
från vad gäller, också skulle denprövatvungen attsom nu vara om
tilltalade skall dömas för åtalade gärningen.den Det kan dock vara en
fördel eftersom prövningen rubriceringen i vissa fall ledabör överav
i sådan prövning. Som framgått gäller detta dom-t.ex.en ovan om
stolen på rättsliga grunder underkänner rubriceringen och det finns en

åklagarenalternativ gärningsbeskrivning eller justerar åtalet iom
hovrätten. omfattas presumtionenAtt rubriceringen innebär vidareav

blir förutsebar.tillämpningen bestämmelsen Det bör ävenatt av mer
utredningens förslag nedan ytterligare begränsningnoteras att om av

hovrättens prövning i brottmål innebär hovrätten i de fall över-att ett
klagande enbart rubriceringen inte skall vad tingsrättenprövaavser
funnit beträffande det i gärningsbeskrivningen uppgivitsutrett som om
gärningen. medför undantagsvisDet hovrätten endast kommeratt att

sakfrågorna måleti överklagandet endast rubricering-pröva om avser
en.

bakgrund det anförda föreslår utredningen presumtionenMot attav
i kap. § första stycket utformas så den omfattar51 23 RB ävenatta
rubriceringen. kan i enlighet med Domstolsutredningens förslagDetta
åstadkommas frågai bestämmelsen uttrycket denna bytsattgenom

begåttuttrycket frågan han gärningen eller frågan hurut mot om
denna heltskall bedömas. Det torde dock bli tydligareännu manom
enkelt övergår till tala skuldfrågan jfr Welamson i Vänbok tillatt om
Robert Boman, Process och Exekution, 357. Begreppet skuldfråga,s.

fråga begåtteller den tilltalade gärningen och hur denna skallom
bedömas, innefattar enligt 198889:2 omröstning i brottmål,omprop.

till vilken Lagrådet hänvisat, antal delfrågor vilkenett t.ex.m.m.,
gärning deden tilltalade har begått, tid och plats för gärningen,som

omständigheterna effekterna gärningen,kring gärningen,yttre av
gärningens straffbarhet, rubricering tillämpligt lagrumgärningens och
beträffande gärningen. omfattar begreppet skuldfråga enligtDessutom
propositionen vissa omständigheter kan föranleda nedsättningsom
eller uteslutning påföljd och måste beaktas före påföljdsbe-av som
dörrmingen, nödhandling,nödvärn och uteslutningt.ex. annan av
påföljd på tilltalade straffmyndiggrund den inte när går-attav var
ningen företogs och bortfall påföljd grund preskription. Avav av
propositionen framgår vidare sådana försvårande förmildrandeochatt
omständigheter enligt brottsbalken skall beaktas vid bedömningensom
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terminologiEnligt dennautanför begreppet.påföljdsfrågan fallerav
särskild rättsverkanfrågorpåföljdsfrågan ochbildar skuldfrågan, om

ansvarsfrågan.tillsammansm.m.
har emellertidförmildrande omständigheterochVissa försvârande

skuldfrågan och bedömningenför bedömningenbåde betydelse avav
ellersärskild hänsynslöshettilltalade visatdenpåföljdsfrågan, attt.ex.

skiljelinjenågon klarfinns således inteprovocerad. Dethan blivitatt
inomlett till detpâföljdsfrâga. Det harskuldfråga ochmellan att

vilken utsträckningosäkerhet ipåtagligdomstolarna råder omen
beaktas skuld-omständigheter skallförmildrande närochförsvârande

omöjligtdärföröverklagandet. Detomfattas närmastfrågan inte ärav
iprövning, vilkethovrättensförutse omfattningenför attparterna av

för säkerhets skull. Enåberopasbevisningresulterar isin atttur
allaföreträdda uppfattningenmångamed denolägenhet typeratt avav

förhar betydelseomständigheterförmildrandeförsvârande och som
påföljden omfattasendastbeaktas över-påföljdsfrågan kan atttrots av

inofta kan kommai praktikenskuldfrågan sägasklagandet, är att
kan fram-muntlig bevisninghöra vissbehovetbakvägen och attatt av

tilltalade först viddenOmunderträda mycket t.ex.sent processen.
målsägandenprovoceradhan blivitåberoparhuvudförhandlingen att av

eventuellaochhöra målsägandennödvändigtframstår oftadet attsom
ställas in.huvudförhandlingen måsteföljdfå tillvittnen, vilket kan att

ochskuldfrågaåtskillnad mellanklarkunnaBehovet göraatt enav
ocksåframträderkap. 23 § RBtillämpningen 51vidpåföljdsfråga av a

tilltaladeuttalade i domskälen: Derättsfallet HDIi 1989 829.NJA s.
händelseförloppethänförliga tillomständigheterhar i HD åberopat

mildare be-medföraskulle ägnademeningderasenligt att envarasom
§i kap. 23följd bestämmelsen 51Tillgärningen.dömning aavav

brottetendast rubriceringenbedömaHovR:nhar liksomRB HD att av
till densig skyldigatilltalade gjorthuruvida depåföljden; fråganoch

berördasåledes inte Dekanåtalet beskrivna gärningen prövas.i om-
de grundtill skuldfråganförhållandestår i sådantständigheterna att

åtskiljaBehovet kunnabeaktande.kan vinnadet sagda inte attavav -
påföljdsfråganskuldfråganföromständigheter betydelse resp.av

51:23a,artikel Om RBLars-Erik Juthsillustreras också advokatenav
TSA 1994, 112s.

förrnild-försvârande ochsådanaföreslåsbakgrundMot denna att
omfattasskuldfråganbetydelse förharrande omständigheter avsom

också kandestycket RB§ förstai kap. 23 ävenpresumtionen 51 oma
fallinnebär i depåföljdsfrågan. Detför bedömningenha betydelse av
kansådana omständigheterendasttillämpligbestämmelsen är att som
förbetydelsesamtidigt haför påföljdsfråganha betydelse utan att

genombrotts-någotinte föreliggerbeaktas detskuldfrågan får om
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rekvisit. Annorlunda uttryckt hänförs försvarande och förmildrande
omständigheter gärningens straffvärde jfrrör 29 kap. 2 och 3 §§som
BrB till skuldfrågan medan övriga försvarande och förmildrande om-

påföljdsfrâgam.ständigheter hänförs till Härigenom skapas förutsätt-
ningar för effektivare och enhetlig tillämpning kap.51en mer av
23 § RB. enhetligEn tillämpning innebär i sin förutsebar-störretura
het med minskad risk för den tilltalade drabbas rättsförlusteratt av
eller känner sig oriktigt behandlad domstolen. kanDet inte ute-av
slutas det beträffande vissa försvarande och förmildrandeatt omstän-
digheter kan svårt de hänföraavgöra till gärningensäratt attvara om
straffvärde eller inte. Genom på detta åtskillnad mellansätt göraatt
skuldfrâga och påföljdsfräga blir det emellertid i flertalet fall relativt
enkelt vilka omständigheter får beaktasavgöra vid bedöm-att som
ningen påföljdsfrågan. Om enbart påföljdsfrågan föremål förärav
hovrättens prövning innebär förslaget bl.a. påstående denatt ett attom
tilltalade varit provocerad inte kan beaktas i vidare mån vad tings-än

gjort, såvida inte någoträtten genombrottsrekvisit för handen. Omär
den tilltalade däremot redan i överklagandet anfört han varitatt utsatt
för provokation och därför straffet bör ned omfattassättasattanser
både skuld- och påföljdsfrågan hovrättens prövning. Detta är natur-av
ligt eftersom hovrätten mycket väl kan finna provokationen sådanvara

denna bör påverka bedömningen skuldfrågan i stället förav be-att
dönmingen påföljdsfrågan. skuldfråganAtt i sådan situationav en
omfattas hovrättens prövning medför inte något nämnvärtav mer-
arbete utredningens förslag nedan ytterligare begränsningom om av
hovrättens prövning i brottmål genomförs eftersom prövningen av
skuldfrågan då blir begränsad till provokationen. Omständigheter
enbart hänförliga till den tilltalades kan förslaget är ut-person som
format alltid beaktas vid påföljdsbedömningen hur överklagan-oavsett
det utformats. förslaget följerAv hovrätten i många fall kommeratt

bli bunden vad tingsrätten funnit beträffande försvarandeatt utrettav
och förmildrande omständigheter. Det därför väsentligt tings-är att

domskäleni redogörrätten för sina överväganden iävennoggrant
påföljdsdelen.

Om brottmålsdom överklagats beträffande skuldfråganänannaten
och hovrätten finner den åtalade gärningen inte brottslig kanäratt
hovrätten enligt nuvarande lydelse kap.51 23 § RB frikänna denav a

Welamson motsvarande ordning skulle gälla redanattsynes mena en genom
begreppet skuldfrága används. Vänbok till Robert Boman, Process ochatt

Exekution, 353 f och 357. Utredningen ställer sig dock tveksam till des. om
återgivna uttalandena i 198889:2 omröstning i brottmål,ovan prop. om
medger sådan tolkning.m.m. en
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genombrottsrekvisit kan konstateras. Dettanågottilltalade endast om
fallet. Om tingsrätten dömtinte alltidtidigare,dock,är nämntssom

gärningsbeskrivningeniinte finnsgärningsmomentöver upptagnasom
584. Omdomvilla jfr NJA 1948bedömatorde detta att s.somvara

rättstillämpning finner denoriktigställettingsrätten i attgenom en
resningsgrundföreligger endastbrottåtalade gärningen visstutgör om

dock endastlag. tordeuppenbart strider Dettarättstillämpningen mot
interättstillämpningEn felaktigundantagsvis fallet. som upp-vara

sådanthellertorde inteenbart strider lag ettattmot vara anse som
första stycket andra punkten.ieller misstagförbiseende angessom

ståttden bestämmelse10 § RBförarbetena till 54 kap.Enligt som-
dessagenombrottsrekvisitenangåendeförebild till regleringen tar-

sakmaterialetavseende påoch misstag medförbiseendenfall sikte
91.prop. 1971:45 s.

villekap. 23 § RBvid tillkomsten 51tillEtt skälen att aavmanav
skuldfråganbegränsad prövningför viss attutrymme varavenge

påföljd i de fall hovrättenskulle tvingashovrätten inte utmäta ävenen
i högstaoskyldig. Dettilltaladeansåg uppenbart den ärdet att var

finnerbedömning påföljdsfråganvid sinhovrättengrad stötande avom
brottför inte konstituerartilltalade dömtsgärning dendenatt som

därför frikän-den tilltaladedömaändå skulle ettattatttvungenvara
bordeskuldfrågan. Detotillåten prövningnande skulle utgöra aven

den till-den gärningskyldighet såväl prövaatt omsnarare vara en
så inte visarfrikänna honombrotttalade dömts för utgör att omsom

enligtdärför fogas regel§ RB börTill kap. 23sig fallet. 51 enavara
gärning tings-denskyldighetdomstolen harvilken prövaatt omen

huvudregelnundantag frånutredd brott. Dettafunnit utgör atträtten
första stycket börpresumtionen iomfattasskuldfrågan i sin helhet av

omfattaravseende endastprövningen i dettalängredock inte än att
denrättsligt bedömaendast frågarättsfrågan. såledesDet är att omom

brott.funnit utreddgärning tingsrätten utgör
förekom-i de fall det i tingsrättensammanhanget börI noteras att

på-och dettabeträffande sakmaterialeteller misstagmit förbiseende
stycket§ förstagenombrottsrekvisitet i 51 kap. 23verkat utgången, a

finnseftersom det inteuppfylltofta tordeandra punkten RB vara
för-framför ordenkvalifikation grovtnågon motsvarighet till den

stycket andrafinns kap. 10 § förstai 54biseende misstag somresp.
punkten RB.
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Omfattningen laga kraft flergärningsfalleniav

Som framgår kan i flergärningsfallen endast den eller de gär-ovan
ningar överklagats bli föremål för hovrättens prövning.som

Om tingsrätten fastställt påföljd gällde före införandeten gemensam
51 kap. 23 § RB i de fall överklagandet innehöll ovillkorligtav etta

yrkande mildring eller skärpning den påföljdenom av gemensamma
hovrätten skulle både skuldfrågan ochpröva påföljdsfråganatt beträf-

fande samtliga gärningar. I de fall överklagandet uttryckligen riktade
sig endast flera gärningar eventuellt med yrkandemot en av om-
sådan ändring påföljden kunde föranledas bifall till nämndaav som av
yrkande gällde hovrätten skulle skuldfrågan endast beträf-prövaatt-
fande denna gärning påföljdsfrågan skulle beträffandeprövasattmen
samtliga gärningar jfr Welamson, Rättegång VI, 2:a uppl., 72 samts.
NJA 1981 1169, 1983 789, 1984 261 och 1984 564. Dettas. s. s. s.
innebar således i de förstnämnda fallen domen i skuldfrågan inteatt

kraftSlaga beträffande några gärningarna medan i devann av senare
fallen domen i skuldfrågan laga kraft beträffande samtliga gär-vann
ningar den vilken riktats invändningar den straffrättsligautom mot mot
bedömningen.

Införandet kap.51 23 § RB har inte påverkat omfattningenav a av
domens laga kraft i berörda avseenden. Vad beträffar de fall därnu
överklagandet innehåller ovillkorligt yrkande mildring ellerett om
skärpning den påföljden visserligen huvudregelnärav gemensamma

skuldfrågan inte skall överklagandetprövas enbartatt när på-avser
följden. Men möjligheten finns ändock det före-att attgenom om-
ligger något genombrottsrekvisit skuldfrågan kan domen ipröva-
detta avseende inte ha vunnit laga kraft. Beträffande de fallanses
överklagandet uttryckligen riktar sig endast flera gärningarmot en av

eventuellt med yrkande sådan ändring påföljden kanom av som-
föranledas bifall till nämnda yrkande kan de gärningar vilkamotav -
något uttryckligt yrkande inte riktats inte bli föremål för prövning ens

något genombrottsrekvisit föreligger. Detta uttalades ocksåom av
departementschefen i specialmotiveringen till 51 kap. 23 § RB.a
Vidare domskälHD:s i NJA 1989 862 uttryck förger s. samma syn-
sätt.

Mot bakgrund det anförda kan rättsläget beträffande laga kraft iav
flergärningsfallen inte betecknas oklart. Något förtydligandesom av
51 kap. 23 § RB i detta avseende kan därför inte påkallat.a anses

5Terminologin med den i 198889:95.överensstämmer prop.
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brottmål medprövninghovrättensbegränsningarYtterligare avav
utformningöverklagandetsfrånutgångspunkt

ikan det diskuterasomfattninghovrättsprövningensdet gällerNär
prövning.hovrättensskallyrkandenomfattningvilken styraparternas

överklagad delendast idetsåsamband råder ärAtt sätt attett
klagandens uppfatt-självklart. Detavgörande ärtingsrättens ärprövas

för hovrättensvispå såtingsrättsavgörandetning sätter ramensomom
följdriktigtmindrebakgrund härav sigmålet. kanuppgift i Det temot

princip hardel målet, iöverklagad prövainomhovrätten, attatt av
överklagan-angriper i sittklagandenintemålet i avseendenäven som

till ibör sträcka sigöverklagandetförfogade. Parts att,överrätt att
omfattning.prövningensförfogamöjligt,mån det överden ävenär

iönskemål hovrättsprocessenuttrycktsFrån olika håll har attom
vill hatill vad prö-grad skullehögrebrottmål i parternaän anpassas

yrkandenutifrånhovrättenföljervad parternasän attvat avsom
Vad där-påföljdsfrågan.tilli hovrättenprövningenbegränsar som

skuld-prövningi hovrättensbegränsningarigenom aktualiseras är av
frågan.

prövninginskränka hovrättensskuldfråganprövningenvidAtt av
skulle inne-inskränkningsådanuteslutet. Entorderättsfrâgan varaav
skullespecifik gärningbedömningenvidbära hovrätten varaatt av en

bedömning. Dettarättsligabunden tingsrättenseller mindre avmer
rättssäkerhetssynpunkt. Dessutomfrånbetänkligheterskulle inge

prövningdel hovrättensbegränsa dendärigenomskulle somavman
styrka.dessanses vara

utform-överklagandetsutifrånmöjligtframstår ärDet attsomsom
konstruerasakfrågan. Ettprövning sättbegränsa hovrättensning attav
vad tings-bli bundenlåta hovrättenbegränsningsådan är att aven

gärningsbeskrivningenibeträffande detfunniträtten utrett upp-som
inteöverklagandetklaganden iutsträckningi dengärningengivits om

vad tingsrätteninvändningldagandensOmdetta.invänt motmot
skullenågra gärningsmomentellertill någotbegränsasfunnit utrett

beträffandefunnittingsrättenvadbundenhovrätten utrettavvara
gåmings-såväl dessagällaskulleDetövriga gärningsmoment.

konstruktionsådansida. Genomsubjektivaobjektivamoments ensom
missnöjddet klagandensig ärkunna koncentreraskulle hovrätten

god-klagandenbeträffande vilkagärningsmomentVad gäller demed.
aktuell.bevisupptagning intenågonblirbedömningtagit tingsrättens

följersakfråganprövninghovrättensbegränsningEn avsomavav
konventionsâtagan-Sverigesstridatorde inteöverklagande motparts

kontroversiellsärskiltinte hellerbegränsning kansådanden. En anses
anförtutredningenmed vadväloch parter-överensstämmer omnyss
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inflytande prövningens omfattning.över Det sagda kan illustrerasnas
med följande exempel.

En tilltalad, påstås vidA, visst tillfälle ha gjort sig skyldig tillett
misshandel sparka målsäganden B i och därefterattgenom magen
utdela knytnävsslag träffat ansikte.Bzs A kan varkenett som er-
känna eller förneka då han saknar minnesbilder från det aktuella
tillfället. På begäran åklagaren hörs ochB vittnena C och D. Bav
lämnar berättelse med gärningsbeskriv-överensstämmeren som
ningen. C och D, kom till platsen först sedan bråkat börjat,som

samstämmigt A slagit iB ansiktet med knuten näve.attuppger
Tingsrätten finner målsäganden trovärdig. Med hänsyn härtill och
till hans berättelse beträffande den delen händelseför-att senare av
loppet vinner stöd vittnesmålen lägger tingsrätten hans berättelseav
till grund för bedönmingen. Genom denna finner tingsrätten åtalet

A styrkt och dömer honom till fängelse. kännerA sigmot genom
utredningen i tingsrätten övertygad han givit B knytnävs-att ettom
slag. Han känner sig dock osäker på han verkligen sparkatom
denne då detta strider hans natur. A överklagar därförmot
domen och anför tingsrätten felaktigt funnit han isparkat Batt att

Prövningen i hovrätten kommer då enligt den beskrivnamagen.
modellen enbart gälla denna fråga. Hovrätten bundenäratt attav
tingsrätten funnit utdela knytnävsslaget.A Bevisupptagningen kan
begränsas till förhör med B angående den påstådda sparken. När
hovrätten tagit ställning till A sparkat återstårB endast denom
rättsliga bedömningen det tingsrättens och hov-av som genom

ställningstaganden påföljden.rättens är utrett samt

Genom hovrättens bundenhet till vad tingsrätten funnit kopp-att utrett
las till det i gärningsbeskrivningen uppgivits gärningen tordesom om
hovrätten, skuldfrågan omfattas hovrättens prövning, alltidom av vara
oförhindrad invändningar det föreligger någonpröva objek-att attom
tiv ansvarsfrihetsgrund det föreligger försvarande eller för-samt om
mildrande omständigheter betydelse för skuldfrågan. Omärsom av

sådan omständighet tagits in i gärningsbeskrivningen krävs dock atten
klaganden invänt tingsrättenvad funnit beträffande dennamot utrett
omständighet. Hovrätten blir också oförhindrad gärnings-prövaatt

Åklagarentingsrätten inte kan således justeraprövat.moment som
åtalet i hovrätten han själv överklagat tingsrättens dom.utan att

I artikeln Till frågan innebörden rättegångsbalken 51 kap.om av
23 § TSA 1990, 416 ff. Borgström uttryck för uppfattningena s. ger

den beskrivna eller liknande ordning redan gäller. Han har iatt en
anslutning till exempel rörande misshandel, enligt vilket tilltaladett en
erkänner två slag, hävdat hovrätten bakgrund kap.51ett att motav av
23 § RB i dess nuvarande lydelse inte skulle skyldig över-atta vara

slag den tilltalade erkänt både i tingsrättenpröva och hov-ett som
Enligt syftetBorgström talar med bestämmelsenrätten. i 51 kap.
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23 § förenklaRB och effektivisera hovrättsförfarandet föratta att- —
paragrafen, åtminstone enligt sina grunder, bör kunna tillämpas på så

slag‘.prövning i princip kansätt undvikas beträffande detta Iatt en
RH 1991:85, uttryck för tolkade hovrätten isynsätt,som ger samma

misshandelsmål den tilltalades överklagande så, detta inteett att om-
fattade tingsrättens dom såvitt däri fastslagits han utdelat slagatt ett

den två målsägande och han ryckt den andre målsägan-mot attena av
den i håret. dessa delarI ansåg hovrätten det därmed avgjort denatt
tilltalade gjort sig skyldig till brott i enlighet med gärningsbeskriv-
ningen. Hovrätten prövade därför endast den tilltalade visstutövatom
ytterligare i gärningsbeskrivningen angivet våld målsägandena.mot

Den hovrätten företrädda uppfattningen i det refereradeav ovan
avgörandet står inte i överensstämmelse med gällande Atträtt. ett
överklagande omfattningen det brott den tilltalade dömtsrörsom av
för frågan den tilltalade skall dömas för den åtalade går-avser om
ningen torde stå helt klart. Genom denna fråga föremål föräratt
hovrättens prövning 51 kap. 23 § RB inte direkt tillämplig.är Meda
hänsyn till bestämmelsens karaktär begränsa hovrättens prövningatt-

bör dess tillämplighet inte utökas ändamålstolkning. Engenom-
sak prövningen i hovrätten i praktiken inte blir likaär in-attannan

gående beträffande gärningsmoment erkänts. Att fråganett som om
den tilltalade skall dömas för den åtalade gärningen måste iprövas
hela sin vidd överklagandet denna fråga framgår ocksåom avser av
NJA 1995 226. Det krävs således förregel i RB atts. en ny genom-
föra den beskrivna begränsningen hovrättens prövningovan av av
skuldfrågan.

En lösning här beskrivet slag förutsätter klaganden iattav uppger
vilken utsträckning harhan invändningar vad tingsrätten funnitmot

Av 51 kap. 4 § första stycket tredje punkten RB följer kla-utrett. att
ganden redan har sådan skyldighet. Enligt detta lagrum skall kla-en
ganden i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt hansange upp-
fattning oriktiga. Kravet efterlevs dock inte alltid. Påär grund härav
och då utformningen överklagandet med föreslagna förändringar iav

högre grad i dag kommerän avgörande för omfattningenän att vara
hovrättens prövning bör förslaget genomförs bestämmelsen i 51av om

kap. första4 § stycket tredje punkten RB preciseras.
effektivtFör hovrätten skall kunna fördelarnautnyttja med denatt

beskrivna ordningen krävs i tidigt skede utnyttjar befintligaatt ettman
möjligheter få till stånd komplettering överklaganden vilkaatt av av

l artikeln Något 51 kap. 23 § rättegångsbalken, SvJT 1995, 288 ff.,om a s.
dock uttryck för uppfattningBorgström s. 318.motsattsynes ge
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vadinvänderklagandenmånvadoch iframgår motklartdet inte om
detfall finnshänseende. Ii berörtfunnit annattingsrätten enutrett nu

delarbevisning iskull åberoparsäkerhetsförrisk sommotpartenatt
prövning.föremål förblikan

Även punk-tredjestycket§ förstakap. 4precisering 51med aven
intesida kanhovrättensfrånprocessledningaktivochRBten en mer

förbiseende integrundtilltalade pådenmöjlighetenfrånbortses att av
visstbeträffande gär-funnitvad tingsrätten ettinvänder utrettmot

bedömningdelar tingsrättensintedenneningsmoment avatttrots
fel-dragittingsrättenuppenbartfallsådanti ärOm det attdetta. ett

det ifrågasättasbevisningen kanframlagdadenaktiga slutsatser omav
funnitvad tingsrättenmöjlighet överprövafinnasdet inte bör atten
kastarbevisningframkommerdetgällerDetsamma somnyutrett. om

därförbör över-Mangärningsmomentet.aktuelladetljus övernytt
medbör förenasslagskisserathärregelinte genom-väga avenom

§ RB.2351 kap.i nuvarandefinnsbrottsrekvisit atyp somsammaav
resningsgrund ellerföreliggerdetkonstatera,kanOm hovrätten att

dettabeaktamöjlighetenomotiveratdetframstår attdomvilla, attsom
anför klaganresning eller överansökertilltaladedenförutsätter att om

mildras någotmöjligenskulledettaOlägenhetendomvilla. manomav
inga-dockanhängiggörande. Det ärmuntligttillåterfalli dessa ett

resningsgrundföreliggersig detförhar klartlunda säkert attpartenatt
nuvarandemodellgenombrottsrekvisit efterdomvilla. Omeller av

förhållandesådantbeaktahovrättenkaninförs§ RB ettkap. 2351 a
miss-förbiseende ellergällerVadåberopasintedet part.även avom

extraordinäramedangripaskaninteomständigheterdetärtag som
skuld-därde falllämpligtframstår deträttsmedel. attDessutom som

fleraellerfall däroch deprövningfrån hovrättens ettuteslutitsfrågan
lika. Enbehandlasprövningfrån hovrättensuteslutitsgärningsmoment

genombrottsrek-medkompletterasdärförslag börregel skisseratav
§ RB.23nuvarande 51 kap.idemmotsvarandevisit a

in-måhändaanförda kanmed detenlighetförslag iMot ovanett
deöverprövningsummariskredandomstolen görvändas avatt en

någonoch störreinte inväntklagandenvilka attgärningsmoment mot
målmångaförslag. Försådantmeddärför knappasttidsvinst görs ett

osäker-betydanderådadockDetriktigt.för sigdetta i ochär ensynes
gärningsmomentdeskallprövningeningåendehet hur vara avom

stor7. utred-DenVariationenberört. ärklaganden inte närmare av

ingåendelikabevisning,7Vissa eventuellmed oavsettmålet,domare prövar
frågaberört eller ärklaganden integärningsmomentfråga är omsomomom

riktat invändning. Envilka klagandenbeträffandegärningsmoment armanom
gårRune,hovrättslagmarmenf.d. attbl.a. utföreträdsteknik, avsom
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ningen ifrågasätta ordningen prövningengör förutsebar och imer
många fall effektiv. Med förslaget undviker också i mångamer man
fall huvudförhandlingen måste ställas in ochatt ytterligare muntlig
bevisning kallas därför klaganden under huvudförhandlingenatt in-
vänder vad tingsrätten funnit i andramot delaräven demutrett än som

i överklagandet. I den mån bevisning åberopas i de delar hov-angavs
rätten bunden vad tingsrättenär funnit kan denna bevisningutrettav
om den inte betydelse förär påföljdsfrågan avvisas.av

Beträffande mål, någon eller några fårör okomplicerade gär-som
ningar och i vilka den muntliga bevisningen begränsad,är innebär
emellertid det ytterligare arbete förslaget medför bl.a. i form av en

aktiv processledning några effektivitetsvinster inte uppnås.att Ommer
regeln utformas så den blir obligatorisk uppnår emellertidatt man en
principiell förändring överrättsprocessen i brottmål. Huvudregelnav
blir inte längre målet i sinöverprövas helhet målet,att såvittutan att

sakfrågan, endast i denöverprövas omfattning önskar.avser parterna
När detta vunnit insteg hossynsätt allmänheten det troligtär detatt
blir naturligt utforma överklagandena med utgångspunkt frånatt vad

missnöjdär med beträffande tingsrättens bedömning. Om så skerman
borde den föreslagna ordningen på sikt till fördeläven i devara
mindre omfattande brottrnålen. Den skisserade regeln bör dock inte
gälla åtalet beträffande viss gärning ogillats eftersom den till-om en
talade, åklagaren överklagar domen, då inte skulle kunna fâ tillom
stånd prövning i hovrätten sådana gärningsmoment tings-en av som

funniträtten utredda. tilltaladeDen kan inte överklaga den ogillade
domen.

Är tveksam till lösning denna modell kan övervägaman en av man
i stället införa regel begränsasatt till mål där behovet framståren som

påtagligt. Hovrätten skulle kunna möjlighet fast-som mer attges en
ställa för prövningen vilken ligger fast inte någoten ram om genom-
brottsrekvisit för handen.är I praktiken skulle det kunna till så, att
referenten denne observerarnär klaganden endast invändaatt synes

vad tingsrätten funnit beträffandemot något eller någrautrett gär-
ningsmoment, förelägger klaganden inom viss tid denneatt ange om

i någotäven avseende invänder vad tingsrättensannat funnitmot utrett
beträffande det i gärningsbeskrivningen uppgivits gärningen.som om

invitera till aktivt koncentrera förhandlingenparterna till klagandensatt
Detta tillgär så både åklagare ochprocesstema. försvarare i sinatt var

sakframställning den nödvändiga inramningen varefter förhöret med denger
tilltalade och övrig bevisupptagning koncentreras det för överklagandet
relevanta gärningsmomentet Kan hovrättsprocessen rationaliseras lagändring
förutan, JT 1994-95, 247.s.
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invänderföreskrivna tiden hanklaganden inom deninteUppger att
gärnings-övrigabeträffande någotbedömningtingsrättensmot av

beträf-funnittingsrättenvadbundenblir hovrätten utrettmoment av
genombrottsrekvisit. Ennågotföreliggersåvida det intefande dessa,

kom-vadintesådan ordningnackdel med är parterna vetatt somen
undermycketprövning förränhovrättensomfattas sentatt avmer
kanhuvudförhandlingtillkallardess hovrättentillFramprocessen.

möjlighetenutnyttjakommerhovrättensäkertinte attvetaparterna om
svårigheterinnebärakan bl.a.Dettaförbegränsaatt processen.ramen

möjligheten begränsabevisuppgift. Genom attatt processenatt avge
tillämp-uteslutassida kan intedomstolensfråninitiativförutsätter att

det skullefall därbegränsad i debli tämligen ävenningen kommer att
möjlig-Utnyttjasmöjlighet.sig dennaanvändamotiverat att avvara

situationikommaföreläggande kanmeddelaheten motparten enatt
vadmindreplötsligt blir änprövninghovrättensdär omfattningen av

anslutnings-elleröverklagandeföroch tidenmeddenne räknat eget
exempel:illustrerassistnämnda kangått Detklagan har ettut. av

skyldig tillsigtillfälle ha gjortvisstpåstås vidtilltalad, A,En ett
medgånger i ansiktettvåmålsäganden Bslåmisshandel attgenom

erkännerhuvudet och Aisparka denne ettochknuten näve magen.
finneri övrigt. Tingsrättengärningenförnekarknytnävsslag men

ansiktetimed knutentvå gångerslagit näveBstyrkt A menatt
överklagar domenstyrkt. Aklagarenövrigt inteåtalet i varaanser

huvudetiför ha sparkat Bfälls tilloch yrkar A även attatt ansvar
uppfattningenfortfarande denärstraffet skärps. A,och att avsom

överklagar intemed knutengångslagit näve,endast Bhanatt en
då åkla-hovrättenändå kanantalet slag prövaseftersomdomen av

uppfattarhovrättenReferenten iskuldfrågan.i attöverklagatgaren
beträffandefunnitvad tingsrätteninväntendaståklagaren utrettmot

viss tidåklagaren inomföreläggerochsparken i huvudet att uppge
i någotfunnitvad tingsrätteninvänderdenne utrettäven motom

vadinvändningarytterligarepåföljdavseende, vid motattannat
hörsAklagarenkan beaktas.intefunnittingsrätten utrett annars

sakfråganprövningangivna tiden. Hovrättensdeninte inom avav
isparkat Bfrågan Abegränsad tillblivitföljd häravhar till om

överklagandeåklagarensförinommöjlighethuvudet. A:s att ramen
upphörtdärigenomharknytnävsslagantaletfå frågan prövatom

gåttöverklagandeanslutningsklagan harföroch tiden ut.

beträf-invändningarharmåstedettaundvikaFör motpartatt en som
föralltid överklaganågot gärningsmomentfande bedömningen attav
endastregelnbeaktas hovrättenpå dessa kansäker trots attatt avvara

medtillkommaEtt rättatillämpas.kommer sättundantagsvis attatt
omfatt-inflytandefålåta överdetta skulle även motpartenattvara

kompli-regelnskulle dockprövning. Detta göraningen hovrättensav
effektiv.fögacerad och
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Mot bakgrund det anförda föreslår utredningen obligato-av att en
risk regel införs enligt vilken hovrätten blir bunden vad tingsrättenav
i fällande dom funnit beträffande det i gärningsbeskriv-utretten som
ningen uppgivits gärningen deni utsträckning i överklagandetom part
inte invänt detta. Sådana gärningsmomentmot vilka intemot part
invänt får dock det föreliggerprövas något genombrottsrekvisitom
motsvarande dem i nuvarande 51 kap 23 första§ stycket RB. Dena
föreslagna regeln kan med fördel placeras i 51 kap. 23 § RB mellana
nuvarande första och andra styckena.

6.3 Begränsning hovrättens prövningav av
tvistemål och O-mål med utgångspunkt
från överklagandets utformning

6.3.1 Tvistemål

Sammanfattning: Någon begränsning hovrättens prövningav
med utgångspunkt från överklagandets utformning föreslås inte.
För prövningen i utsträckningstörre i dagatt skall begränsasän
till det vill ha föreslåsprövat i ställetparterna regel atten om
hovrätten i slutet förberedelsen i vissa fall bör skrift-göraav en
lig sammanfattning ståndpunkterparternasav m.m.

Bakgnmd

Den för rättegången i tingsrättenyttre bestäms i huvudsakramen av
kärandens yrkande 17 kap. 3 § första meningen RB. Svaranden kan
medge eller bestrida yrkandet. Vill svaranden denutöver ram som

följdär kärandens yrkande krävs i regel genstämning. Beträffan-en av
de dispositiva tvistemål begränsas. prövningen i övrigt de omstän-av
digheter för sig omedelbarär betydelse för utgången ochsom var av

har åberopats käranden eller svaranden, rättsfakta 17 kap.som 3 §av
andra meningen RB.

Kärandens yrkande i hovrätten får inte långtgående änvara mera
yrkandet i tingsrätten. Han får dock på grund omständighetav som
inträffat under rättegången eller först då blivit för honom känd kräva

fullgörelse den vilkenän talan väckts 13 kap. 3 §annan förstaom
stycket första punkten RB.

Hovrätten får inte delpröva tingsrättens dom denänannan av som
angivits i överklagandet 50 kap. 25 § andra stycket RB. En annan
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reformatioförbudetiliggerprövning mothovrättensbegränsning av
ändringnågonföranledafåröverklagande intepejus, dvs.in partsatt
yrkandeKlagandensnackdel.dennestilldomenöverklagadedenav

till pröv-kunnaförmån fördennes tastill attvidare uppmåste vara
ning.

tvistemål intedispositivaihovrättenföljerRB3 §kap.17 attAv
Deti hovrätten.åberopatssådanarättsfakta änandrabeaktafår som

tings-iåberopatsrättsfaktademåsteinnebär somatt parterna upprepa
handlägg-måletsunderhelstfår åberopas närRättsfaktarätten. som

jämförd med17 §50 kap.och6 §kap.18Jfr docki hovrätten.ning
rättsfaktademåstehuvudförhandlingsfallI somRB.10 §kap.43

huvudförhandlingen.vidåberopasalltidbeaktadevill haparterna
tvistemåldispositivaii hovrättenrättsfaktaåberopaRätten att nya

mål fårindispositivaIRB.styckettredje25 §kap.50ibegränsas
åberopatsinterättsfaktabeaktautsträckning avi vissdomstolen som

part.
RBpunktentredjestycketförsta§450 kap.enligtskallKlaganden
integrunder ärDessaöverklagandet.förgrundernabl.a. uppge

inne-integrunderdessamåndenihovrättenförbindandegenerellt
vändaexempelvisklagandenSkullerättsfakta.åberopandenfattar av

hindraringentingdetfinns attbevisvärdering,tingsrättens somsig mot
rättstillämpningtingsrättensgrunddenbifalles attöverklagandet

uppl.,11:eRättsmedlen,EkelöfBoman,viceelleroriktigvarit versa
delardeellerdenbeträffandehovrätteninnebär av33. Detta atts.

utgörsden parter-inomharöverklagats avattdomen ram somsom -
sak- och rätts-åberopats prövarättsfaktadeochyrkanden somnas -

utformning.överklagandetshelheti derasfrågorna oavsett

överväganden

omfattningeninteÄven ifrågasättaskantvistemålen avbeträffande om
överklagandetsutifrånbegränsasskulle kunnaprövninghovrättens

utredningensenligtböravsnitt 6.2.2framgår me-Somutformning. av
förfoga pröv-kunna övervissainom gränserbrottmålining parterna

omfattning.ningens
frånutgångspunktmedprövninghovrättensbegränsningEn av

brottmålbeträffandelitedock likabörutfommingöverklagandets som
ingeavsnittföregåendeipåpekasskullerättsfrågan. Detta somavse

rättssäkerhetssynpunkt.frånbetänkligheter
be-såledessammanhang är attdettaaktuellt ikanDet varasom

rekommen-EuroparådetsJfr 5:asakfrågan.prövningen art.gränsa av
2.bilagatvistemål,appellationsförfarandet iförbättradation för att
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En konstruktion den föreslagits beträffande brottmålen, dvs.som som
låta hovrätten i viss utsträckningatt bli bunden vad tingsrättenav

funnit skulle måhända möjlig. Närmastutrett, till hands ivara synes
så fall ligga låta hovrätten bunden deatt sakförhållandenvara av
tingsrätten funnit utredda vid prövningen visst rättsfaktum i denav
mån klaganden i överklagandet och i svarsskrivelsen intemotparten
invänt vad tingsrätten beträffande dettamot rättsfaktum funnit iutrett
sakfrågan.

En ordning detta slag kan illustreras följande exempel.av av

A väcker talan B och yrkar denne skall förpliktasmot visstatt utge
belopp. Som grund för talan åberopar A han till C lånat detatt ut
aktuella beloppet och B tecknat borgen för detta lån såsom föratt

skuld lånet i sin helhet tillär betalning.samt att Begen uppsagt
erkänner han undertecknat borgensåtagandetatt bestrider käro-men
målet. Som grund för bestridandet åberopar B i första hand att
borgensförbindelsen inte bindande eftersomär A vid undertecknan-
det påstod denna endast formalitet föratt C skulle kunnaattvar en
få lånet. I andra hand åberopar B förbindelsen inte giltigatt är
eftersom det skulle strida och heder med vetskapmot tro att om
omständigheterna i samband med tecknandet borgen åberopaav
borgensförbindelsen. För det fall tingsrätten finner borgens-att
förbindelsen kan gällandegöras honom åberopar B A vidmot att

tillfälle befriat honom frånett denna. Som bevisning åbe-senare
förhörA under sanningsförsäkran med sig själv och vittnes-ropar

förhör med bekant D, med B tecknadenär borgen. Ben som var
åberopar förhör under sanningsförsäkran med A och sig själv samt
vittnesförhör med D. Tingsrätten, B:s erkännande harsom genom

utgå från B undertecknat borgensâtagandet,att att finner Batt
den åberopade bevisningen inte förmått visa borgens-genom att

förbindelsen inte avsedd bindande. Vidare finner tings-attvar vara
rätten det de uppgifter lämnatsatt B inte framgårav som attav
omständigheterna vid tecknandet borgen varit sådana detav att
skulle strida och heder med vetskapmot tro dessa åberopaatt om
borgensförbindelsen. Slutligen tingsrätten B inte visatattanser att
A befriat honom från borgensförbindelsen och bifaller käromålet. B
överklagar och yrkar käromålet ogillas. åberoparHanatt tidigare
anförda grunder och anför i överklagandet det framkommitatt som

förhöret med honom och A visar A befriat honom frångenom att
borgensförbindelsen. bestriderA ändring och åberopar tidigare
anförd grund. Prövningen sakfrågan kommer då enbartattav avse
frågan A befriat frånB borgensförbindelsen. Hovrättenom är
bunden de sakförhållanden tingsrätten funnit utredda vidav pröv-
ningen första- och andrahandsinvändningen. Bevisupptagningenav
kan begränsas till förhör under sanningsförsäkran med A och B.
Finner hovrätten A befriat frånB borgensförbindelsenatt skall
käromålet lämnas bifall. Om hovrätten finner dettautan inte vara
fallet skall hovrätten övrigapröva rättsfakta. Denna prövning är
dock begränsad till rättsfaktum grundval vad tings-om resp. av
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rättsföljdvilkenfalletsåochföreligger ärfunniträtten utrett om
medför.det

invändasemellertidkantvistemålen attdispositivadebeträffarVad
skillnadinnebär någon störreintei realitetenordningenbeskrivnaden

någoninteutsträckningdengäller. Iredanvadmedjämfört avsom
vidutreddafunnittingsrättensakförhållandendeinvänt motparterna

rättsfaktumdettaexistensenrättsfaktumvisst ärbedömningen avav
förhindraddärförhovrättenoch är attmellanostridigofta parterna

såfalli vissamöjligen partkan attdärav. Detprövningingå i vara
andrarättsfaktumvisstbedömningtingsrättensinvänderinte avavmot

Exempelvisdetta.bedömningtingsrättenshanskäl än avaccepteraratt
lättaredetellerirrelevant är atträttsfaktumaktuellt attkan parten anse

bedömningangripa tingsrättens annatettframgångnå avattgenom
hovrättenförmöjligtdet inteförhållandesådantVidrättsfaktum. vore
ostridigt.såsombedömningengrund förtillrättsfaktumdettaläggaatt

andrakanintevidareinnebärordningenskisserade parternaattDen nu
sakförhållan-invändaskede även motoch isig ett processenavsenare

demrättsfaktabeträffande andra änutreddafunnittingsrättenden
invänd-riktatsvarsskrivelsenochöverklagandetivilka debeträffande
till stödåberopasBevisningsakfrågan.ibedömningenning sommot

avvisas.skulle kunnarättsfaktasådanaför
be-få någotmöjligen störrekanvadenligtordningEn sagtsnu

omfatt-intemål begränsasdessatvistemål. Iindipositivatydelse i
omständigheternågraellernågonprövninghovrättensningen omav

Imellanostridigakäromåletför parterna.grund ärtillliggersom
såinteskillnadendockpraktiken stor.är

ochtorde kräva parterbeskrivnadenordningEn typen mera avav
förRiskenbrottmål.beträffandeordningenföreslagnadomstol denän

hovrättensförhållandeteftersom detockså attblir störrerättsförluster
irättsfaktatillkopplatfunnit ärvad tingsrättentillbundenhet utrett

sannoliktgärningsbeskrivningeniupptagitsdetför tillstället som
ord-densvårigheter änombudoch störreberedakommer parteratt

minstintevilketbrottmålen. Detbeträffande ärföreslagitsning som -
vadfall svårtmångarättsfall irefererade attfleraframgår angeav -

processled-aktivmycketDärtill kommerrättsfaktum. attär enettsom
framgåttmål.omfattande Sommindreitorde krävas ovanning även

ordningenbeskrivnadeni vilkamålantalmindreendastdetär ett
fördelarnabegränsademycketbetydelse. Depraktiskfå någonskulle

nackdelarna.uppvägadärför intekan anses
i dagutsträckning änemellertid ibör störreprövningHovrättens

kandettauppnåEtt sättvill ha prövat. atttill detbegränsas parterna
tillbidraförprocessledningaktiv atthovrätten utövaratt en mervara

renodlingsådantvistigt. Endettill ärrenodlas avsomatt processen
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skriftligi många fall underlättasskulle attav en samman-processen
bestridanden, grunder åberopasfattning yrkanden,upprättas över som

vad ostridigtbestridandena,till stöd för yrkandena är samtsomresp.
fall,och, i förekommandemed angivande bevistemabevisning av

Även därigenom kunna effek-huvudförhandlingen skulleförhörstema.
innehållet sådan sammanfattningutgångspunkt från itiviseras. Med en

förhör kunna koncentreras. Jfr den iskulle sakframställningar och
har i Englandbeskrivna skyldighetenavsnitt 3.2 attparternasom avge

ankeutdrag. erinraoch i Norge Förskeleton attarguments att avge
för hurför kunna vissa utgångspunkterdenna möjlighet och att geom

lämpligtskall utfonnas kan detsådan sammanfattning attvaraen
sammanfattninginföra regel hovrätten kan övergöraatt enen om

böroch bevisning. sådan bestämmelseställningstaganden Enparternas
fall bedömaDomstolen måste i varje enskiltinte obligatorisk. omvara

sådan sammanfattning. Par-ned arbetedet befogat läggaår att en
sammanfattningen och beredas tillfällesjälvfallet få delskallterna av

ytterligare ochskulle möjligtsig. Det även ett stegattatt yttra vara
sarmnanfatt-bundna den förlåta parterna ram processen somvara av

tvek-inte invänder denna. Det dockningen ärutgör motparternaom
skulle skapa några ytterligare effektivitets-sådan ordningsamt om en

för-härtill och till det finns risk förvinster. Med hänsyn att att part
sammanfattning-rättsfaktum, inte finns med ibiser något,att ettt.ex.

rättsförluster bör inte bli bundnaoch därigenom lider parterna aven
beskrivnasammanfattningen på det sättet.

Ö-mål6.3.2

begränsa hovrättensSammanfattning: Något behov attav
från överklagandets utformningutgångspunktprövning med

föreligger beträffande O-målen.inte

Ö-målomfattningen hovrättens prövningBestämmelser rör avsom av
Processlagberedningens förslag tillsaknas. Sådana har enligt Rätte-

erforderliga. den mångångsbalk 1938:44 543 inte ISOU ansettss.
prövning ändå skulleproblem omfattningen hovrättensrörande av

förenligt med gällande i vissuppkomma torde det rätt att ut-vara
rörande prövningsträckning analogivis tillämpa bestämmelser av

tvistemål. Bestämmelserna i 50 kap. 25 § tredjeöverklagade domar i
tordeomständigheter och bevisstycket avvisningRB av nya nyaom

analogisk tillämpning.undantagsvis kunnadock endast ges en
uppl., 135 och Fitger, Domstols-Rättegång VI, 3:eWelamson, s.
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till domstolsärenden läggs327. I förslaget lagny omprocessen, s.
förslag till begränsning möjligheten iinte heller fram något attav

omständigheter och bevis lagrådsremiss Enhovrätt åberopa nya nya
domstolsärenden.lagny om

Ö-mâl skriftligt. därförFörfarandet i i allt väsentligt Man görär
sak-pröv-effektivitetsvinster begränsainte särskilt attstora genom

till ofta saknar ombudningen mål. Med hänsyni dessa att parterna
enligtprocessledning följer begränsningskulle vidare den som av en

tvistemål bli mycket tids-för brott- ochden modell diskuteratssom
beskrivna målundersökningenEnligt den i bilaga 4krävande. a.

Ö-mål avgjordes underi hälften desaknades ombud nära somav
dåbakgrund och de1992-07-01--1993-06-30. Mot dennaperioden

omfattning gällandeofta begränsad och medaktuella målen är av
utredningensrelativt snabbt saknas enligtregler kan handläggas me-

omfattningen hovrättens prövning medning behov begränsaatt avav
utfomtning.från överklagandetsutgångpunkt

bevisomständigheter och6.4 Nya nya

ändringSammanfattning: Utredningen föreslår ingen av reg-
processmaterial i hov-möjlighet åberopalerna att nyttpartsom

rätten.

6.4.1 Gällande rätt

Tvistemål

både i disposi-gäller i alla instanser ochEnligt 13 kap. 3 § RB, som
får talan inte ändras. För hov-indispositiva tvistemål, väckttiva och

grundi de fall kärandengäller undantag bararättsprocessen av
rättegången eller först då blivit kändinträffat underomständighet som

den talan väckts 13för fullgörelsehonom kräver än varomannan
alltidförsta punkten. får kärandenförsta stycket Dessutomkap. 3 §

under förutsättning saken inte ändras,inskränka sin talan och, att
tredjeomständighet till stöd för sin talan 13 kap. 3 §åberopa ny

stycket.
föreskrivs för de dispositivarättegången i hovrättBeträffande

får åberopa50 25 § tredje stycket RBtvistemålen i kap. att parten
haninte lagts fram tidigare endastomständighet eller bevis omsom

omständigheten eller bevisetåberopasannolikt han inte kunnatgör att
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det.intehaft giltig ursäkthan göraelleri tingsrätten attannarsom
särskilda reglerfinns ingaindispositiva målendeSåvitt gäller som

i hovrätten. Hov-bevis åberopasomständigheter ellerhindrar att nya
åberopanden.bundenhelleri de målen interätten är partsenav

påsiktetredje stycket RBi kap. 25 §Bestämmelsen 50 tar om-
Såvältalan.till stöd för dennesåberopatsständigheter partenavsom

bestäm-ändringenmotiven till deniinom doktrinen senaste avsom
Welamson,rättsfaktauttryckfrån dettamelsen utgår att avserman

Rättsmedlen,EkelöfBoman, 11:eff.,uppl., 78Rättegång VI, 3:e s.
omständigheterProcessuell preklusionLindell,uppl., f.,47 av nyas.

sistnämndaanmälanrörande saken, 226, Heuman,beviseller avs.
och omröstningmellandomOm1993-94, 612, Boman,arbete i JT s.

ff.79till Welamson,Festskrift Larsomständigheter i samts.om
Gärde m.fl.,jfr198889:95 41,och1987:46 119SOU s.prop.s.

införande, 745. Bestäm-dessjämte lagenrättegångsbalkenNya s.om
någoninte innebärastyckettredje RBkap. 25 §melsen i 50 anses

mål i hovrättenbevisfakta ipåståbegränsning i rätt ettattparts nya
anmälannämndai denoch därtill Heuman1975 502NJA avovans.

613 f..Lindells arbete, s.
och platsen förtidpunktenexempelvisIndividualiseringsmoment,

Enligttredje stycket RB.25 §regeln i 50 kap.avtal, omfattasett av
preklu-alla rättsfaktamomentf. omfattas48EkelöfBoman a.a. avs.

rättsfölj-betydelse förinte harsådanasionsregeln momentutom som
den.

bevismedel.styckettredje RBi 50 kap. 25 §bevisBegreppet avser
uppgifter frånenighetråder det dessutomdoktrinenI ettattom nya

uppgifterprekluderas. Vittnetskanhörts i tingsrättenvittne nyasom
Lindell,64,EkelöfBoman,tidigare.har inte tagits a.a.a.a. s.upp

bevissäkringspassivitet,vidPreklusionsrisken240 ff., Heuman,s.
100.Welamson, Detff. ochSvJT 1993, 252 sagtssom nua.a. s.s.

alltföri hovrätten iinte får ändrasbevistemainnebär stor ut-ettatt
Lindelldock godtagbara. a.a.Vissa justeringarsträckning. s.anses

fri-uppgifterdrabbarså preklusionuttryckt det247 har ettatt om
sig inomSå länge bevistemathändelseförlopp. rörstående samma

alltså justeringartordehändelseförlopp accepteras.
ursäkt. formhar giltig EnintePreklusion inträder parten avenom

sannoliktnämligenbeskrivits i lagtexten,giltig ursäkt har partenatt
inte kunnat åberopaåberopa materialet tidigare. Attinte kunnat parten

omöjligen kunnat dethanskall läsas göradet tidigare attsom
250. Det räckeri SvJT,angivnaHeuman i den uppsatsen s.ovan

haft möjlig-förstbevis skapatsalltså inte med partenettatt omsenare
kanrättegången i tingsrätten,redan underhet få fram det ettt.ex.att

redan i tingsrätten.läkarintyg ha begärtsåberopati hovrätten
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Även andra omständigheter giltig ursäkt kanutgör partsom ge en
lägga framrätt bevis eller åberopa omständighet först iatt nytt ny

hovrätten. I 198889:95 45 hänvisas till motiven tillprop. mot-s.
svarande bestämmelse för rättegången i HD prop. 1971:45 100.s.
Av dessa motiv framgår gjort rimliga efterforskningaratt part som
inte bör drabbas preklusion, frågan giltig ursäkt föreliggerattav om
måste bedömas utifrån förutsättningar förapartens attegna processen
och giltig ursäkt kan föreligga beviset eller omständig-att anses om
heten inte åberopats efter och välgrundade processekono-noggranna
miska överväganden. I 198889:95 anförde departementschefenprop.

hovrätten till skillnad från HD borde hänsyn tillatt ta att parterna
endast i instans haft möjlighet åberopa det materialet. Dettaatten nya
borde enligt hennes mening leda till vad i hovrättsprocessenatt som
skall giltig ursäkt får vidare vadänett utrymmeanses vara som anses

giltig ursäkt i HD 99.s. Om orsaken till omständighetattvara en
eller bevis inte lagts fram tingsrätten brustit i sinär skyldighetett att

bedriva materiell processledning, kan detta skäl föratt parten attvara
få åberopa omständigheten eller beviset i hovrätten efter över-ett
klagande NJA 1985 738.s.

Skulle omständighet eller bevis visserligen lagts fram ietten som
tingsrätten frånfallits under skriftväxlingen i hovrätten åberopasmen
igen vid huvudförhandlingen den inte fåroch i principär åberopasny

Kan det därigenom handlat i otillbörligt syftenytt. antas att parten
eller vårdslöshet får dock hovrätten lämna det åberopan-av grov nya
det avseende. Ett sådant beteende kan också få betydelse frånutan
rättegångskostnadssynpunkt.

Brottmål

Enligt 45 kap. 5 § RB gäller huvudregel väckt åtal inte fårattsom
ändras. Under förutsättningarvissa får åtal utvidgas till att avse annan

Åklagarengärning, dock inte i högre fårrätt. emellertid justera åtalet
i högre dvs. beträffande åberoparätt, gärning omständighetsamma ny
till stöd för åtalet. Detta gäller han klagandeär eller kla-oavsett om
gandens i hovrätten. Som ändring åtal inte hellermotpart attav anses
åklagaren beträffande gärning inskränker sin talan eller åbero-samma

lagrum uppgivits i stämningsansökningen.änannatpar som
finnsDet inga regler begränsar möjlighet i brott-partssom atten

mål åberopa bevis i hovrätten inte lagts fram i tingsrätten. Detsom
bör dock framhållas domstolarna har för onödigatt ett attansvar
bevisning inte läggs fram; sådan bevisning kan avvisas enligt 35 kap.
7 § RB.
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O-mål

Ö-mål handläggs enligt reglerna i 52 kap. RB. bestämmelserDe som
överklagade domar i tvistemål tillämpas i visshandläggningavser av

kap.utsträckning analogt. Bestämmelsen i 50 25 § tredje stycket RB
undantagsvis kunna tillämp-dock inte analogiskänannatanses ges en

oförhindrad åberopaning. Part således i bevis ochär stort sett att nya
omständigheter i lag domstolsärendenhovrätten. Dennya nya om som

i kraft under âr 1996 innebär inte heller någon begränsningträdaavses
åberopai möjlighet processmaterial lagrådsremiss Enparts att nytt ny

lag domstolsärenden.om

överväganden6.4.2

Bakgrund

omständig-Vid bedömningen frågan åberoparättparts attav om nya
heter bevis i hovrätten sig två motstående intressenoch görnya

Ä förgällande. sidan kan det ibland avgörande möjligheternaena vara
materiellt felaktigt tingsrättsavgörande får åbe-ändraatt attett parten

fall tillåtlighetendet processmaterialet. I sådana kan alltsåropa avnya
avgörande förutsättning för hovrättendet materialet attvara ennya

fullständigt friskall kunna fullgöra sin uppgift. Om hadeparterna en
möjlighet åberopa material i skulle det á andrahovrätten,nyttatt
sidan uppstå risk för tyngdpunkten i domstolssystemet i prak-atten

obetydligtfrån till i intetiken kom förskjutas tingsrätt hovrättatt ett
skulle kunna förhala handläggningenantal fall. Dessutom parten

åberopa ocheller bevis.ständigt grunderattgenom nya nya

Dispositiva tvistemål

Nuvarande regler för dispositiva tvistemål, vilka innebär att parten
får åberopa processmaterial giltig ursäkti hovrätten han harnytt om
för fram materialetinte ha lagt i tingsrätten, kompromissutgöratt en
mellan ovanstående intressen.

Man kan på goda grunder det finns många i rättegångarattanta
jurister reglernaengagerade skulle önska för åberopandeattsom av

i eller fall liberaliserades.material hovrätten bort i Förnytt togs vart
ombudet för den förlorat målet i tingsrätten skulle det givet-part som

ivis innebära trygghet hovrätten de misstagkunnaatten reparera som
gjorts åberopanden tingsrättsförfarandet. föri fråga under Ochom
åtskilliga säkerligenhovrättsledamöter skulle det upplevas storsom en
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så frekventa frågornaslippa ställning till dearbetslättnad att ta nog om
frågabevis. delsomständigheter och Dettillåtligheten ärnyaav nya
falletmaterial dels såi vad mån visst åberopat är ärnytt,ett omom -

det förstgiltig ursäkt åberopa i hovrätten.det föreligger attom-
normalt ledamöternaställningstaganden kräverDessa sätteratt noga

preliminärfrågor anled-det ofta dessasig in i målet, och är ärsom
tvistemålen blir liggande i hovrätterna.de dispositivaningen till att

talar instansordningens principgäller omständigheterNär det nya
deti princip skall detsammaför det hovrätten prövaratt vara somsom

begränsningen i kap. 25 §avskaffande 50tingsrätten Ettprövat. av
till grundför åberopa omständighetertredje stycket RB part att nya

medföra det hovrätten hadeför sin talan skulle kunna prövaatt attsom
tagit ställning till.helt det tingsrättenskulle något änannat somvara

skulleprincip sådana fall upprätthållas,Skulle instansordningens i
återförvisa målet till tings-många fall tillhovrätten i tvungen attvara

omständigheten. talar förprövning den Dettaförrätten attnyaav
§ bibehålls.preklusionsregeln i 50 kap. 25 RB

kunna invändas redansådant skulle detMot attett resonemang
åbe-innebär tillräckligreglerna i 13 kap. 3 § RB spärr mot nyaen
denregeln utgår från principen detropanden i hovrätt. Den äratt

ingenting skallursprungligen väckta talan och prövasannat avsom
alltsåkap. tredje stycket fårdomstolarna. Reglerna i 50 25 § RB

fråga sådana omständigheterpraktisk betydelse endast i nya somom
sådanaträffas taleändringsförbudet i 13 kap. 3 § RB, dvs. delsinte av

medför saken ändras, dels sådanaomständigheter inte att om-som
rättegången eller först då blir kändaständigheter inträffar undersom

för denne fullgörelse denkäranden och kräver än varomen annan
3 § endatalan väckts. Skulle 13 kap. RB utgöra spärren mot nya

åberopanden åberopa omständigheter iskulle dock attutrymmet nya
hovrätten bli ganska stort.

inträffar förstförst beträffar omständigheterVad den grupp av som
först då för käranden, motive-under rättegången eller blir kändasom

ursprungligen framställdadessa billighetsskäl; kärande, varsras av en
kommit bör iyrkande blir omöjligt eller helt värde,att ett annat

ersättningsprestationrättegång få kräva SOU 1938:44samma s.en
184. kan det ursprungligen framställdaSom exempel nämnas att

gåttyrkandet gått på utlämnande viss egendom och dennaattut av
förlorad. förTalan bör då få ändras till krav ersättning egendomens
värde. saknas skäl preklusionsregel inskränka käran-Det att genom en
dens möjlighet åberopa oförutsedda omständigheter aktuelltatt av nu
slag först i hovrätten.
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stycket RBtredjekap. 3 §saken i 13uttrycketdärefter gällerVad
innebörd ståruppfattningarTvågivits olikadoktrinen motdet ihar

detgårOlivecrona, ärföreträdsvarandra. Den ut attavena, som
företrädsandra,avgörande. Dendetsaksamrnanhanget är avsomsom
i begreppetinnehålleträttsföljdendet avgörEkelöf, innebär äratt som

tilltvåinte alltid dessa synsättoftapraktiken ledersaken. I sam-men
detdet sig på detförhåller sättetEnligt Olivecronaresultat. att omma

sak-åberopadeförändring detväsentliginnebärpåståendet avennya
i ellerModifikationertaleändring.otillåtenså detsammanhanget är en

modifika-exempeldock. Somgodtassaksammanhangettillägg till
enhetliga saksamman-förske inomtioner sammaramenansessom

modifika-grund kanåberopas nämnasavtalmål därhang i ettett som
tillåteninnehåll.avtalets Enuppgifternabeträffandetioner annanom

förombudslutitsavtalethävdarförstmodifikation är attatt part av
gällandesedanfullmaktskriftlig görmed stöd attparten menavena

i ställetEkelöf det rätts-Enligtställningsfullmakt. ärombudet hade
sak. Medfrågaför detavgörandeföljden är om sammaomsom

påstårbetydelsejuridiskadenhär att etträttsföljd partensomavses
sådet sigFörhållergällandeenligthar rätt. attsakförhållande en

grunden åläggasförst på denförpliktadblikansvarande inte att ena
förpliktasgrundenandrapå denoch sedan presteraprestationvissen

dettaExempel enligträttsföljd.frågagång till, detär sammaomen
skadeståndsmål förstkäranden italeändringartillåtna är ettsynsätt att

åberoparvårdslöshet ävensvarandensåberopar senaremenegen
enligtsagda visarvårdslöshet. Detanställdsförsvarandens ansvar

omständigheterför åberopameningutredningens attutrymmetatt nya
fanns.preklusionsregelinteganskaskullei hovrätten stort enomvara

instansordningensupprätthållasyfteåterförvisning iBehovet attav
därskadeståndstvistidetpåtagligtalltförskulle bliprincip t.ex. enom

påståen-låtamöjligtskullearbetsgivare inteförstalan attmot varaen
i mål därprekluderasanställds vårdslöshetförden enansvarom

vårdslös-arbetsgivarensåberopatursprungligen endastkäranden egen
preklusionsregelbehållaskälvägandeYtterligarehet. attett tungt en

i tings-inte åberopatsvarandeninvändningarträffar dedenär att som
svaranden underintehindrar§ RB13 kap. 3 atträtten; processens

ingensåledesfinnskäromålet. Detinvändningargång gör motnya
omständig-såvittpreklusionsregelnavskaffaanledning att avser nya

nedan.behandlasregelsådanutformningenheter. Den närmare av en
hur starktfråga sigkanbevisdet gäller argumentetNär mannya

någotpåRubbarprincip egentligen är.instansordningens manom

ff.13:38aRättegångsbalkenRedogörelsen Fitger,påbygger s.
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avgörande balansensätt mellan tingsrätt och hovrätt i domstolssyste-
klaganden tillåts åberopamet, skriftlig handlingom elleren ny ett nytt

vittnesförhör måhända endast enkelt sakförhållandesom ettavser
Erfarenheterna från bl.a. brottmålsprocessen talar inte för det; parten
har givetvis intresse redan i tingsrättenett att så mycketav presentera
material möjligt för vinna målet. Risken förattsom att parterna av
processekonomiska skäl skulle underlåta åberopa viss bevisning iatt
tingsrätten i förhoppning ändå vinna målet kanatt emellertidom antas

något i dispositivastörre tvistemål eftersomvara i dessaparterna
generellt bär kostnadsriskerstörresett i övrigaän mål. Man kan där-
för upphävande förbudetanta att ett i undantagsfallänmot att annatav
åberopa bevisning skulle medföra inte oväsentlig ökningny en av
antalet åberopanden bevisning i hovrätten, något skulle gåav ny som
i riktning strävandenamotsatt förläggamot rättegångensatt tyngd-
punkt till första instans. Det finns därför inte heller beträffande nya
bevis någon anledning avskaffa preklusionsregeln.att

Även det står klart det finns behovatt preklusionsregelom av en
kan det ifrågasättas giltig ursäkt lämpligär nivå för brytaom atten
igenom preklusionen. Det torde råda enighetstor regel,attom en
enligt vilken åberopande material i hovrätten inytt princip inte ärav
tillåtet, inte kan undantagslös.göras Det måste givetvis uppstå situa-
tioner där det olika skäl inte framstår rimligt inteav att partensom
skall få åberopa det materialet. Den kritik riktats regelnnya motsom
har inte den fastlagda nivån föravsett möjligheterna åberopaatt nytt
material. En högre nivå skulle dessutom enligt utredningens mening

svår förena med högt ställda krav påatt rättsäkerhet.vara Den kritik
riktats regeln innefattar däremotmot rekvisitet giltigsom ursäktatt är

otydligt och inbjuder till skiftande tillämpning. Man har med andra
ord efterlyst regel konkreta anvisningar för i vilka fallen som ger mer

material skall tillåtas.nytt
Självfallet det fördel i lagtexten kundevore en om man ge mer

handfasta anvisningar för bedömningen dessa frågor. Möjligheternaav
till detta begränsas emellertid starkt det förhållandet de situatio-attav

i vilka frågan giltig ursäkt uppkommerner såär skiftandeom av
karaktär. Vad skulle kunna övervägas iär allmän regelsom att en om
giltig ursäkt även exempel på någon eller några vanliga typsituatio-ge

där giltig ursäkt kan föreligga. En sådanner uppräkning skulle an-
tagligen föredragningarnagöra de enkla fallen dvs. dem där detav -

helt klartär giltig ursäkt föreliggeratt lättare.avsevärt Redan den-
nuvarande regeln bygger på denna teknik; den sannolikt intesom
kunnat åberopandegöra i tingsrättenett ha giltig ursäkt. Enanses en

regel med ytterligare exempel situationer där giltigny ursäkt anses
föreligga skulle med nödvändighet behöva innehålla någon form av
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beskrivningnärmare vad bör gälla vid bedömningar frågan.av som av
Men detta svårt fixera i lagtext.är Den nuvarande ordningen utgåratt
också från varje enskilt fallsynsättet i princip skall bedömas föratt
sig. Detta bör enligt utredningenssynsätt mening gälla i fort-även
sättningen. Utredningens bedömning därförär det inte skulle ståatt
särskilt mycket vinna med sådan exempliñering. De fallatt en som
skulle kunna lyftas fram skulle bli så självklar karaktär de inteattav
skulle något för bedömningen de tveksamma fallen.ge av

När det gäller frågan i vad mån bevisfakta, dvs. omständigheter
talar för eller rättsfaktum föreligger, skall kunnaemot att ettsom pre-

kluderas ha anledning konstatera den nuvarande regelnattsynes man
förbud åberopande bevis i första hand riktar sigmotom av motnya
bevismedel och inte bevisfakta, eftersom det bevismedelmot ärnya

och inte bevisfakta skall åberopas i Som framgårsom en process. av
åtskilliga doktrinuttalanden se avsnitt 6.4.1 bör dock det gällandenu
förbudet inte endast helt bevismedel också det falletutanavse nya att

redan åberopat bevismedel används iett syfte. Detta medförett nytt
exempelvis bevisfakta inte kan föras in i måletatt nya att ettgenom
vittne hörs något händelseförlopp det han tidigareän harannatom
hörts Att ytterligare begränsa möjligheterna i hovrättsproces-om. att

införa bevisfakta emellertid förenatär med flera olägenheter.sen nya
För det första det med hänsyn tillär den för svensk bevisrätt grund-
läggande principen i 35 kap. §1 RB skall allträtten prövaatt som-
har förekommit betydande problem förenade med ordningen som-
innebär skall bortserätten från något har iatt ochsagtssom processen

inte tillåtet framföraär i den instansen vid giltigatt änsom annat
ursäkt. För det andra får betydande problem med vadavgöraattman

har i den lägre instansen. Bevisfakta skall intesagts åberopassom
och de protokolleras inte heller alltid. Mot den angivna bakgrundennu
bör någon ändring inte i reglerna tillåtandegöras bevisfaktaom av nya
i hovrätten.

Brottmål och indispositiva tvistemål

Den nuvarande preklusionsregeln i 50 kap. 25 § tredje stycket RB
gäller endast dispositiva tvistemål. Det kan naturligtvis hävdas deatt
skäl talar för sådan regel i utsträckning sig gällandestor görsom en
också i brottmål och i indispositiva tvistemål.

Dispositiva tvistemål skiljer sig från indispositiva tvistemål och
brottmål domstolens avgörande i princip får betydelseattgenom en-
dast såvitt gäller ekonomiska förhållanden varför detparternas egna
inte kan orimligt misstag i frågaatt partensanses egna om process-
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tvistemålindispositivabrottmål och ärsjälv.honom Idrabbarföringen
sidan denbrottmål vidfinns iDetfalli mångaläget annat.ett av-

all-starktoskyldigt dömdbliinteintressetilltalades ettatteget av -
undviks.såvitt möjligtoriktiga domarmaterielltintressemänt attav

finns intres-detkaraktäriserastvistemålenindispositivaOch de attav
eller andraintressenallmännaantingenutöver parternas egnasen -

målet.i Dessaskall beaktasintressenrättssubjektsenskilda som-
sammanhang i RB,olika näriockså beaktatsharförhållanden t.ex.

hand föranstaltadomstolenförmöjligheternagällerdet att omegen
styrka försagda meddetmening talarutredningensEnligtbevisning.

åberopamöjligheternapreklusion mate-någon regel nyttattatt avom
frågaibegränsningarnaallmännasidan devidi hovrättenrial omav-

inte§ RBoch 45 kap. 5kap. 3 §processföremålet i 13ändring av -
införas.bör

O-mål

tvistemål talarindispositiva ävenbrottmål ochDet sagts omnysssom
Ö-mål.preklusion i Attregelallmän partinföra enmot att omen

till någrasällanmål leder dessutommaterial i dessamedkommer nytt
Ö-mål anled-därför ingenfinns detfrågaIi hovrätten.problem om

åberopaförbudgenerell regelinföra någon nyttning attmotatt om
domstolsärendenden lagtillmotiveni hovrätten. Imaterial nya om

anförtsocksådetår 1996 harkraft underträda i attförväntassom
lagrâdsremiss Eninförasbörintepreklusion i hovrättenregler nyom

däremotkan detutredningenEnligt121.domstolsärenden,lag s.om
preklu-särskilda reglerundersöka behovetanledningfinnas att omav

regeldeneftermålkategorier mönstersion för vissa t.ex. som nuav
överklagandegäller1972:429 deträttshjälpslagen när49 §finns i c

genomgång harsådanrättshjälpsbiträde. Entillersättningbeslut omav
utred-för dettagenomföras inomtidsskäl inte kunnatdock ramenav

ningsuppdrag.
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6.5 Förnyad bevisupptagning, m.m.

Sanunanfattning: föreslårUtredningen ändringsförbudet iatt
Ändringtilltrosparagraferna mjukas i tingsrättens domupp.

det förnyad bevisupptagning skall enligtägerutan att rum en
förslaget få ske, beviset läggs fram hovrätteni sådantom

tillförlitlig värdering beviset ändå kansätt Närgöras.att en av
det gäller reglerna förnyad bevisupptagning i 35 kap. §13om

föreslåsandra stycket RB återgång till vad gällde föreen som
Ändringenden september 1989.1 innebär begäranatt partsen

förnyad bevisupptagning i allmänhet skall godtas.om
syfteI förbättra förutsättningarna för bevisvärderingatt utan

förnyad bevisupptagning i hovrätt, särskilt i samband med
tillståndsprövning, föreslås vidare förhör med tilltaladeävenatt
i tingsrätt skall protokolleras och därmed kunna tas upp
band. föreslåsDessutom förhör med vittnen m.fl. i tingsrättatt
med den hördes samtycke skall kunna videoband.tas upp
Beträffande rättegången i föreslåsHD viss justering denen av
där gällande tilltrosbestärnmelsen.

6.5.1 Bakgrund

Allmänt förnyad bevisupptagningom

I tvistemål och brottmål vid huvudförhandling i hovrättenprövassom
kan bevisning, upptagits i tingsrätten, läggas fram olika sätt.som
En möjlighet återger beviset i det skick det förelåg iär att man som
tingsrätten uppspelning bandupptagningen frånt.ex. ettgenom av-
vittnesförhör. möjlighetEn höra vittnet i hov-är att nyttannan

Frågan hur avvägningen mellan de olikarätten. lägga framsätten att
bevisningen skall de principiellt och praktisktgöras är mesten av
viktiga i hela hovrättsförfarandet. I förevarande avsnitt behandlas
denna fråga.

Har tingsrätten i mål överklagats till hovrätten tagitett som upp
muntlig bevisning eller hållit stället, behöver enligt 35 kap.syn
13 § andra stycket RB beviset på endast hovrättentas nyttupp om
finner detta betydelse för utredningen.vara av

Med muntlig bevisning i inteRB bara förhör med vittne,avses
sakkunnig och under sanningsförsäkran förhör medävenpart utan
tilltalad, i tvistemål sanningsförsäkran målsägandeutanpart samt

denne för eller inte för talan. För i tvistemål, måls-oavsett parterom
ägande och tilltalade finns regler skyldighet infinna sigäven attom
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huvudförhandlingen i kap. § första stycket, 20vid 11 5personligen
följande muntligi det uttrycketoch kap. 2 § RB. Närkap. 14 § 21

bevismedletbevisning används även syn.avses
fick sin nuvarande13 § andra stycket RBBestämmelsen i 35 kap.

gällde beviset bara1989. Dessförinnanlydelse den september1 att
betydelse förfann detpå hovrättenbehövde nytt,tas vara avomupp

fann detoch hovrätten inteeller yrkade detutredningen när attpart
den uttryckliga1989 års lagändringsaknade betydelse. Genom togs

Avsikten tydligarepartsinflytande bort.bestämmelsen attvarom
självständig ställning till fråganskyldighetmarkera hovrättens att ta

Enligtskall i hovrätten. Rätte-förnyad bevisupptagning äga rumom
lagstiftnings-låg till grund förslutbetänkandegångsutredningen, vars

ofta inte prövadekommit fram hovrätternaärendet, hade det att om
yrkandenomförhör lätnödvändigt med avgöradet utan parternasvar

198889:95Departementschefen prop.frågan SOU 1987:46 115.s.
tillfredsställande och villeansåg detta inte40 att taatt genomvars.

för hovrätternapartsinflytande markerabestämmelsenbort attom
primärtskullebevisningenför frågan tas nyttansvaret uppom

mål i godhovrätten i varjeVidare uttalade honåvilade hovrätten. att
skalltill omförhörborde ställninghuvudförhandlingentid före ta om

Sedan Lag-läggas fram påske eller bevisningen kan sätt.annatom
tillhänsynde s.k. tilltrosfallen borderådet påpekat hovrätten i taatt

stått kvarbestämmelsen hadeden dåvarandeyrkandeparts som om
specialregleringdepartementschefen denorubbad, uttalade att som

lagänd-rubbadavsågs blifinns för tilltrossituationer inte att genom
ståndpunkt. Vadgoda skäl för sinLagrådet därför haderingen och att

riksdags-ingen erinran underanförde föranleddedepartementschefen
lagstift-Vad förekommit i198889:JuU23.behandlingen bet. som

förnyad bevisupptag-yrkandeinnebäraningsärendet torde partsatt om
i de fall däri princip skall godtaslagändringen år 1989,ning, trots

ändraförhindradhovrätten beviset inte är attnytttas uppom --
§tilltrosparagraferna 50 kap. 23reglerna itingsrättens dom enligt

finnerundantaget hovrättenDet endaoch 51 kap. 23 § RB. är attatt
betydelse.bevisupptagning saknarförnyad

för utred-betydelsebevisupptagning kanFörnyad sägas vara av
ändrings-första de fall dåtypsituationer. Denningen i olikatre avser

intetilltrosparagraferna bevisetföreligga enligtförbud kan tas uppom
typsituationenandrafall behandlas nedan. Den utgörspå Dessanytt.

frågor till denkompletteras medutredningen behöverde fall då nyaav
vad den hördebehov klargörafinnashörde. Det kan attettt.ex. av

någonkanuttalande i tingsrätten. Dessutommed visstmenat ett av
tvistiga ochexistens bliromständigheteråberopaparterna varsnya
påpekassammanhanget börbevisning dem. Ivilja föratänkas attom
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preklusionsbestämmelsen i 50 kap. 25 tredje§ stycket RB inte uteslu-
rättsfakta åberopas i brottmål och i indispositiva tvistemål.ter att nya

Härtill kommer bevisfakta fritt får anföras i dispositivaävenatt nya
mål. framgårSom avsnitt 6.4.1 får dock på grund denav av nyss
nämnda bestämmelsen bevistemat för i tingsrätten åberopat bevisett
inte utvidgas i hovrätten i viss mindre omfattning. Den tredjeänannat
typsituationen bevisning det nödvändigtär när gör att taannan ny upp
beviset Förekommer vittne i hovrätten, kan omförhörnytt. ett nytt

nödvändigt för hovrätten skall få förutsättningarattvara samma som
tingsrätten värdera all muntlig bevisning i målet. Vidare kanatt upp-
gifter från det vittnet föranleda följdfrågor till de m.fl.vittnennya

förut.hörtssom

Särskilt tillämpningen tilltrosparagrafemaom av

Såvitt gäller föreskrivstvistemål i 50 kap. 23 § RB tingsrättennäratt,
vid huvudförhandling hört vittne, sakkunnig eller under sannings-part
försäkran eller hållit rörande viss omständighet, hovrätten inte fårsyn
ändra tingsrättens dom i den delen beviset på vidutan att ta nyttupp
huvudförhandling, avgörandet i hovrätten beroendeäven ärom av
tilltron till det beviset. Undantag gäller bara det finns synnerligaom

sätts.skäl för värdera beviset på kap.I 51 23 § RB finnsatt annat
motsvarande bestämmelse för brottmålen. finnsDär dessutom ytter-
ligare frånundantag ändringsförbudet, nämligen ändringen ärett om
till den tilltalades förmån. tilltrosparagrafernaI kommer principen om
det bästa bevismaterialet till uttryck; hovrätten skall för ändraatt
tingsrättens dom ha lika underlag för sin bedömningett gott som
tingsrätten hade.

Tilltrosparagrafernas ändringsförbud förutsätter det frågaäratt om
tilltron till det aktuella beviset. Welamson begreppet tilltroattanser
bör tolkas så till tilltrosfrågor hänförs sådana frågor inte kanatt som
bedömas lika väl grundval skriftligt referatett utsagaav av en som

basis muntlig inför den dömande Rättegångrättenutsagaav en
VI, 3:e uppl., 88. vidare,Han liksom EkelöfBoman Rätts-s. menar
medlen, uppl., 58, avgörandet i hovrätten11:e beroendeäratts. av
tilltron till beviset i fråga i följande fall, nämligen l det ärtre om
oklart vad vittnet med sin i tingsrätten avgivna 2menat utsaga, om
det oklart riktigt återger vittnets iakttagelse detär utsaganom av som

°En bestämmelse motsvarande innebörd finns i § lagen7 1994:831av om
rättegången hyresmâl ii vissa Svea hovrätt.
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skall bevisas, oklart iakttagelse dettaeller 3 det hansärom om av
varit riktig.

Ändringsförbudet tilltrosparagrafernai gäller inledningsvissom
anförts synnerliga skäl föreligger. torde inte räcka medinte Det attom
hovrätten vad rimligen kan kräva det gäller tillgjort när att attman se
tilltrosbevisning för synnerliga skäl skall föreligga. Ihörs nytt att
rättsfallet 607 vägrade tidigare medtilltalad underNJA 1988 att,s. en
förhöret honom i hovrätten, sig. Tillräckligt starka skälmed yttra att
frångå tingsrättens bevisvärdering ansågs ändå inte föreligga. Något

finnsprejudikat där synnerliga skäl föreligga inte. I rättsfalletansetts
undantagsregeln kap.NJA 1984 181 uttalade HD i 51 23 § RBatts.

fall. påbara borde tillämpas i uppenbara I doktrinen har exempelsom
fall föreligga anförts bevisningdär synnerliga skäl kan attanses ny

bevisvärderingen i helt dager Welamson,ställer den tidigare en ny
92 f..a.a. s.

hindrar intedet den tilltalade överklagat tilltrosparagra-När är som
enligt uppfattningferna ändring till hans förmån. Detta bör gängse

målen mindre tillförlitligtemellertid inte föranleda de avgörs ettatt
förnyad bevisupptagning i dessa brottmål harunderlag. Frågor om

därför på ändringsförbudetböra bedömas sättansetts samma som om
gällt ändring till den tilltalades förmån Welamson, 98även a.a. s.
och EkelöfBoman, 60.s.a.a.

tilltrosparagrafer-Utanför det område uttryckligen regleras avsom
tillämpas dessa analogt, beviset förhör med medtill-utgörsna om av

f.,talad eller målsägande 1988 607, Welamson, 86NJA a.a. s.s.
EkelöfBoman, och Dufwa, Om tilltrosparagraferna,61a.a. s. s.

Ävenff.. beträffande sanningsförsäkran sig140 görpartsutsagor utan
kap. Ekelöfgrunderna för kap. 23 § och 23 § RB gällande50 51

sambandBoman, 62. Tilltrosparagraferna ändrades dock inte ia.a. s.
med sanningsförsäkran kom bli betraktadeatt attpartsutsagor utan

emellertidbevis RB:s mening. Det tveksamt däravärsom om man
likakan dra slutsatsen sådana inte skulle behandlasatt partsutsagor

Ändamålsskälomfattas ändringsförbudet.med de bevismedel som av
talar för analog tillämpning det gäller dessanär utsagor.en

framgårSåvitt gäller dispositiva tvistemål HD:s praxis hov-attav
skyldig initiativ till tilltrosvittnen inkallasrätten är att att attta trots

omförhör klaganden 1969 doktrineninte begärts NJA 45 Iav s.
har hävdats finns skäl bedöma indispositiva tviste-det knappast attatt
mål och brottmål där åklagaren överklagat till den tilltalades nackdel
på Welamson, 97. rättsfallet 1968 188I NJAsättannat a.a. s. s.
ansåg HD hovrättens agerande i brottmål bifalla överklagan-att ett att
det höra tilltrosvittne stred kap. 23 § RB.51att ett nyttutan mot
HD gick inte på frågan hade för förnyadin attsomom vem ansvar
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bevisupptagning kom till stånd. möjligEn tolkning det sistnämndaav
det hade ankommit hovrätten för tilltrosvittnetär att att attagera

hördes på rättsfall avgjordesI årnytt. ett annat som senare samma
NJA 1968 423 amnärkte dock olikaHD meningar framförtsatts.

skyldig i brottmål kalla in tilltrosvittnen. Såvittär attom vem som
brottmål finns således inte något vägledande frånavgörande HDavser

dennai fråga. Mot initiativskyldigheten skulle åvila hovrätten talaratt
den omständigheten dess opartiskhet naturligtvis kommakanatt att

i fråga, åklagarens misstag inte begära omförhör medsättas att ettom
tilltrosvittne rättades till hovrätten. Vidare talar två refereradeav
hovrättsavgöranden för uppfattningen inte skallnärmast att man
hjälpa åklagaren vid utförandet överklagandet själv-attav genom

kalla in för bifall till överklagandet nödvändiga tilltrosvittnenmant
RH 1987:58 och 1988:117. Några skäl har dock inte anförtsnärmare

hovrätterna i de refererade avgörandena. skyldighetFör att attav en
självmant kalla tilltrosvittnen skallin åvila hovrätten talar detanses
förhållandet fårdet orimligt hovrättens och övriga be-att attanses
rördas tid anspråk för huvudförhandlingi i regel ärtas en som me-
ningslös eftersom ändring tillåteninte enligt kap. 23§ RB.51är
Enligt Welamson bör möjligen opartiskhet inte hindraargumentet om
hovrätten från verka för processmaterialet används så under-att att att
laget för avgörandet blir tillfredsställande f..a.a. 97 Slutsatsens. av
det sagda blir rättsläget får betraktas oklart det liggeratt attsom men

till hands hovrätten skyldig självmant kallanärmast äratt att attanse
in tilltrosvittnen.

Vad gäller i de fall klaganden, påpekande från hovrättentrotssom
tilltrosparagrafernas innehåll, processekonomiska skäl motsätterom av

sig omförhör inte EkelöfBomanhelt klart. Enligt framstår detär som
naturligt hovrätten sådana falli låter saken bero EkelöfBomanatt

66 medan 97Welamson a.a. så bör ske endastatta.a. s. s. anser
hovrätten inte sig ha förstöd antagande bevisupptag-attom anser ny

ning skulle leda till ändrad bevisvärdering.

6.5.2 Kritiken nuvarande ordningmot

Den kritik riktatshar reglerna förnyad bevisupptagningmotsom om
har i huvudsak gått på följande.ut

För det första har det särskilt från domarhåll hävdats iatt storman
utsträckning föranstaltar förnyad bevisupptagning detutan attom nya
förhöret sedan leder till någon bedömning den tingsrättenänannan
gjort. har hävdats det påDet denna punkt skulle kunna göraatt att
arbetsmässiga vinster kommer i alltför konflikt medattutan storman
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de grundläggande principerna för rättegången Hellners, Några fun-
förnyadderingar kring bevisupptagning i hovrätt, 1993-94,JT 873.s.

Den i bilaga beskrivna målundersökningen4 starkt förstödetta. ger
dessa påståenden. den framgår de i sakAv prövade målatt av som
avgjordes i hovrätterna under perioden 1992-07-01--1993-06-30 munt-
lig bevisning, helt eller delvis, på i 34 % tvistemålentogs nyttupp av
och i 62 % brottmålen. I de fall muntlig bevisning togs nyttav upp
och inget processmaterial lades fram motiverades ändring inytt en
11,6 % tvistemålen %och i 6,4 brottmålen bevis-av av av en annan
värdering. Vidare upplever ofta de skall höras förhöret i hov-attsom

eftersomonödigt de redan berättat sin iakttagelse i tings-rätten är om
och, i brottmål, dessutom inför polisen.rätten

För det andra har kritiken gällt hovrättsavdelningarna tillämparatt
reglerna olika. Tillämpningen har beskrivits med uttryck gung-som
fly och anarki. exempel den ojämna rättstillämpningenEtt är att

fallde enligt ordalydelsen i tilltrosparagrafema omfattasintesom av
ändringsförbudet behandlas olika. Vidare förekommer olikadet upp-
fattningar i frågan hur aktiv hovrätten skall för kalla inattom vara
muntlig bevisning på i de fall där ingen har begärtnytt parternaav
det.

För det detredje har nuvarande reglerna kritiserats för i vissaatt
fall leda till irrationella eller orimliga resultat Welarnson, Ny lagtext

förnyad bevisupptagning. Ett framsteg i Festskrift Oloftill Perom
Bolding, 411 ff.. Kritiken bl.a. sikte möjlighettar parts atts.

förnyad bevisupptagning hovrätten tingsrättensövertyga attgenom om
dom felaktig. Problem uppkommer nämligen i de lägen där hov-är

i och för sig tingsrättens bevisvärdering förefallerrätten attanser
riktig på handlingarna inte kan utesluta ändring kan kommaatt attmen
ske efter bevisningen hörts på dessa fallI borde inteatt nytt. parts
möjlighet med hjälp omhörande hovrätten be-övertygaatt ettav vara
roende ändringsförbud råder enligt tilltrosparagrafema;av om annars

intresse omhörande lika starkt vilket bevismedelärpartens oavsettav
det fråga Welamsons kritik dessutom de brottmål där denär om. avser
tilltalade i förnyad bevisupptagning sin enda chans få bifallatten ser
till sitt ändringsyrkande. de målenI skulle den tilltalade nämligen
kunna nekas omhörande med motiveringen ändring ändå får ske tillatt
hans fördel medan däremot åklagaren klagande alltid skulle kunnasom
få till förnyadstånd bevisupptagning eftersom ändring i principannars

förbjuden.vore
För fjärde från hovrättshålldet har framförts den uppfattningen att

tilltrosparagrafemas ändringsförbud hänsynmed till dagens teknik för
återgivande i tingsrätten bevisning onödigt stelbent.ärupptagenav
Grunderna för reglering, särskilt såvittdagens tilltrosparagrafer-avser
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teknik för åter-knappast dagensspeglardatum ochäldreärna, av
Intresset hov-upptagits i tingsrätten.vittnesmålgivande attsomav

avgörande innebär inteunderlag för sittmöjligaskall ha bästarätten
vittnesmål i tings-föredra.alltid Ettomhörandegenerellt är attatt

händelsentill den aktuellaanslutning äni närmarerätten, avgessom
uttryck för vittnetssålunda bättrekanberättelsen i hovrätten, ettge
för hovrättensdärmed bättre underlagochverkliga iakttagelser av-

sig starkare gällandesynpunktomförhör; dennagörande görän ett om
ljudband från förhöretvideoband ellertillgång tillhovrätten hariman

hovrätten vidtalar förhållandetriktning deti tingsrätten. I attmotsatt
fylligt och säkertofta kan fåvittnetdirekt iakttagelse ett meraaven

uppgifter och dessutom kandennesbedömningenunderlag för av
följdfrågor ställas.

Överväganden6.5.3

flera regler iomförhörsproblematiken det RBövervägandeVid ärav
anledningfråga harförstagranskas. Enbehöver attsom mansom

har ochmöjligheter hovrättentekniskavilkaställa sig 1är som -
för sig. Moti tingsrätten återgivnaför få förhörframdeles habör att-

sedanfram till i den delen finnsvad kommerbakgrund an-manav
de s.k. tilltros-mån ändringsförbudet ii vadledning fråga sig 2att

enligt nuvarandeupprätthållas så striktparagraferna behöver som
på-vilka ändringarkan 3regler. härefter ärFörst övervägas som

iomhörande bevisning§i 35 kap. 13 RBkallade i reglerna avom
delvis beroendedessa reglerutformningenhovrätt, eftersom är avav

konstruktion.tilltrosparagrafernas

Ãtergivningstekniken

fannsikraftträdande detefter RB:sUnder årtiondena närmast egent-
återge i underinstansenligen endast i hovrättsätt upptagetettattett

iutskrift från förhöret antingenläsaförhör, nämligen att upp en -
dialogform.fullständig utskriftform ireferat ellerett som enav

ställetoch vanligt ihar det blivitUnder år attmer mer mansenare
för-förhöret. väsentligabandinspelning från Detta harspelar upp en
tillsåtillvida möjligheternautskriftsalternativet, bådedelar framför att

och i så måtto kost-hördes trovärdighet ökarbedömning den attav
nackdel kanåtergivningen minskar radikalt. Ennaderna för få framatt

återgivandet till relevantasvåraredäremot det avgränsaär attattvara
utskrift till hands.hardelar förhöret, än när enmanav
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RB:s regler innebär samtliga förhör i bevissyfte vidatt typer av
huvudförhandling i tingsrätt skall band förhöret medtas utomupp
den tilltalade. skulle från flera synpunkter till fördel i hov-Det vara

förhör bandin-sådana dokumenteradesrättsprocessen ävenom genom
spelning. redan avsnitt 5.5.4 hovrätten vid till-Det har nämnts att
ståndsprövningen kan ha fullständig redovisningstor nytta av en mer

fåden tilltalades berättelse vad möjligtän är att ettav som genom
referat tillgång till bandupptagningari tingsrättens dom. Med kan man
också fall undvika onödiga omförhör därmedi vissa och kanske-
onödiga huvudförhandlingar i antal fall där prövningstillståndett-
beviljats. Vidare erfarenheten det vid huvudförhandlingen isäger att
hovrätten inte sällan blir diskussion vad den tilltalade egentligenom

i sådana fall banduppspelning uppenbarligentingsrätten; i kansagt en
värde.vara av

berättelse inte omfattasAnledningen till den tilltalades komatt att
möjligheten till bandin-protokolleringsskyldigheten och därmedav av

varit formelltspelning torde ursprungligen ha denna berättelseatt rent
inte ansågs berättelse bevisningskaraktär sak-utan som ensom en av
framställning jfr l98687:89 131. Förhöret med den till-prop. s.

reform förhör italade efter år 1988, be-ettnumera, somanses en
vissyfte. iAtt reglerna protokolleringsskyldigheten inte ändradesom

reform sades ha frågansamband med denna med dengöraatt att
borde i samband frågan och i så fall i vilkenmedövervägas ut-om

borde redovisassträckning den tilltalades berättelse i domen a. prop.
och detta fick vid tillfälle. Så har emel-153 tas ettatt senares. upp

lertid inte skett.
Utredningen fördelar för hovrättspröv-nämnts storaser som nyss

ningen, den tilltalades berättelse kan spelas in band. Någraom
konkreta nackdelar med protokolleringsskyldighet i enlighet meden
det anförda svåra Utredningen föreslår därför denär ävenatt attse.
tilltalades skall i enlighet gällerberättelse protokolleras med vad som
för övriga i bevissyfte.berättelser

förevarandeEtt område intressant i sammanhangär ärannat som
videotekniken. finns tekniskaDet inga hinder göramot attnumera
videoupptagningar förhör i tingsrätten låtaoch demattav samma-

gäller för ljudupptagningar följa med målet till hovrättensätt som nu —
efter överklagande dit. Hovrätten skulle då få bättre under-ännuett ett
lag vad ljudupptagningarna det gäller bedöma bevisvär-än när attger
det förhör. Uppenbarligen skulle förnyad bevisupptagning kunnaettav
undvikas i ytterligare antal fall, videoinspelning skulleett om en
finnas tillgå.att

m.fl.Att videofilma vittnen emellertid inte oproblematiskt uti-är
från den synpunkt. Dels kan det inte så vittnen kanhördes antas att
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eller påintegritetskränkandevideoinspelninguppfatta annatsomen
förmågannegativt påkan inverkai sinbesvärande, någotsätt tursom

Dels kan den hördeberättelse.klar ochoch viljan spontanatt enavge
ökad risk förfall upplevai vissaellermed orätträtt repressa-en--

videoinspelningen.med hjälpidentifieraskanlier, eftersom han av
handling.ljudupptagning allmänpåblirDenna sätt som ensamma

speciella fall kanvideoinspelningar imedDels får räkna attman
i någotmassmedia, främst TV,återges iutsträckningi visskomma att

vilja ställaminskar hansutsatthet ochvittnetsytterligare ökar attsom
i rättegång.upp en

förhörvideoinspelningar ärbetänkligheternanämndaDe mot avnu
innebärförslagså starka någotbedömningutredningensenligt att som

video intespela in förhördomstolarnaförallmän möjlighet atten
för- ochanalysdjuparefall intefram, ibör läggas utanvart aven

för utred-inomvarit möjligtvad göranackdelar än att ramensom
regeringens uppdragnärvarandeförDV harningens uppdrag. att

användningförförutsättningarnaekonomiskaochutreda de tekniska
emellertid inteuteslutersagdadomstolarna. Detvideoteknik i attav

del skulleför hovrättsprocessensvideoteknikende fördelar gersom
reform. Utredningenbegränsadredantillkunna tas genom envara nu

videoinspelning skulle kunnaförskäl talaövervägande att enanser
till inspel-samtyckerden hördedelsförutsättningtillåtas under attatt

olämpligt.detintetingsrättenning sker, dels att anser

Tilltrosparagraferna

principenuttryck förtidigareTilltrosparagraferna nämnts,är, ettsom
tings-för få ändraskallbevismaterialet; hovrättendet bästa attom

hade. Entingsrättenunderlagha likabedömningrättens gottett som
nämligen delsi fall,föreliggatidigaretilltrosfråga tresagtsanses som

i tingsrätten,sin berättelsemedhördeoklart vad dendetnär är menat
iakttagit,vad hanriktigt återgerberättelsendet oklartdels när är om

samtliga dessavarit riktig. Iiakttagelsehansdet oklartdels när är om
be-ändra tingsrättensstrikt förbudprincipsituationer råder i attett

i hovrätten.förhörspersonenhöradömning utan att om
densig intemed fog frågameningutredningenskan enligtMan om

bakgrundi synnerhetonödigtregleringennämnda sträng,är mot avnu
återgivandemöjligheter tilltekniskamorgondagensochdagens av

sagdadetexempletDet bästai tingsrätten.förhör hållits gersom
skullevideoinspelat förhörhävdasvårtvideotekniken. Det är ettattatt

underlägsetsåtilltrosbedömningutifrån möjligheterna göraatt varaen
falli sådanadet finns skäl upprätt-inför hovrättenomhörandet attatt
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Ävenhålla strikt ändringsförbud dagens modell. alternativetett närav
uppspelningär ljudband från tingsrättsförhandlingen kan det sigav te

onödigt domstolen alltid hindradsträngt är ändra tingsrättensatt att
bedömning. Det gäller i vissa fall i den första de nämndaav ovan
kategorierna tilltrosfall, nämligen där det oklart vad den hördeärav

med sin berättelse. Här borde det inte finnas några betänklig-menat
heter hovrätten, sedan lyssnat vad han på ljud-mot att sägerman
bandet, får frihet tolka hans uttalanden på vadatt sätt änett annat
tingsrätten gjort en sak omförhör kanär bli nödvändigt påattannan
grund det krävs kompletterande frågor, detta regleras inteattav men

tilltrosparagraferna. Gäller tilltrosbedömningen å andra sidanav
frågan förhörspersonen har lämnat medvetet oriktiga uppgifterom
inför tingsrätten eller det oklart hans iakttagelseär riktigärom om
torde det knappast undantagsvis finnas skälän tillåta hov-annat att

ändra tingsrättensrätten bedömning enbart efter ha lyssnat påatt att
ljudband. Det kan på motsvarande hävdas det iblandsätt mindreäratt
lämpligt det tillåtet enligt dagens reglerär ändra tings-trots att att- -

dom i tilltrosfallrättens vittne hörtsnär vid huvudför-t.ex. ett som
handlingen i tingsrätten hörs enbart på telefon i hovrätten.om

Det sagda talar enligt utredningens mening för det i fort-ävenatt
sättningen befogat med principiellt förbudär ändra tingsrättensett att
tilltrosbedömning i vissa situationer, detta förbud inte behöverattmen

så rigoröst och så omfattande Det föravgörande närvara som nu.
ändring skall tillåtas bör därvid beviset hovrätteni läggs framattvara
på sådant tillförlitlig bevisvärdering kansätt i detett görasatt en
hänseende aktuellt. Inom förär sådan huvudprincipsom ramen en
skulle det möjligt hantera olika situationer enligt förutsätt-attvara
ningarna i det enskilda fallet. Finns videoupptagning tillgänglig, bör

mycket för bevisvärdering omförhör.utrymmet Omstort utanvara
bara ljudband finns tillgå, kanske ändå bevisvärderingen i enlig-att -
het med vad i det föregående kan omförhör.görassagts utansom -
Finns inte ljudband bara sammanfattning förhöret iutanens en av
tingsrättens dom, torde det praktiskt aldrig möjligttaget att utanvara
omhörande tillförlitlig bevisvärderinggöra tilltron, och sådanaien av
fall bör följaktligen ändringsförbudet slå till.

Utredningen föreslår denna bakgrund reglerna i 50 kap.mot att
23 § och 51 kap. 23 § RB ändras i enlighet med det sagda. Motsvaran-
de ändring bör i 7 § lagen 1994:831göras rättegången i vissaom

Ävenhyresmål i Svea hovrätt. med på detta uppmjukat änd-sättett
ringsförbud finns det liksom i dag behov från för-undantagav- -
budet dels det finns synnerliga skälnär beviset har värdeatt ett annat

det tingsrättenän kommit fram till dennaäven regel torde behövaom
komma till användning sällan med dagens rigorösaän ändrings-mer
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till-förmån för dentilländringargäller ärdels detförbud, när som
bakgrundfinns detundantagetsistnämndadettalade. frågaI motom -
till delkommit utredningentillämpningenrörandeuppgifter somav -

ändringsförbudomständighetenpåpeka denanledningför övrigt attatt
föranledatilltalade inte börför dentill förmånråderformellt intesett

finns sakligadettilltrosvittnen,kalla inunderlåtahovrätten attatt om
omhörande.skäl för

viss månfinns det igällandeförredogörelsen rättframgårSom av
kalla in till-skyldighethovrättensdet gällermeningardelade när att

behovdärförfinnsDetyrkande atttrosvittnen ettpart. avutan av
praktiken inteställs iFråganpunkten.på den härklarlägga rättsläget

givetvis i deharändringyrkarofta; densärskiltsin partspets som
omhörandebegärafall intresseallra flesta attatt geett genomav

till hansbevisningenvärderamöjlighetbättrehovrätten att omen
tidigareutredningendenregeluppmjukadMedförmån. typ somaven

i förväg kanhovrätten sägasällsyntdet blitalat torde ännu attmerom
ändringsför-faller underhelt klartfallfrågadetsig är ettatt somom

fallsådant klartfrågaemellertidmån detbudet. den ärI ett anserom
fårför hovrättenskäl talarövervägandeför sin delutredningen attatt

rättegångmeningslösförofficio; riskenskyldighet att enagera exen
före-överhängande. I detutgånghelt givenmed i förväg är annarsen

hovrättprövningstillstånd ikravgenerelltmedslagna systemet
i mycketprövningstillstånderhållermål stor ut-kommer de attsom

tillmöjligheternaprövning justtillframha släpptssträckning
konsekventrationellt ellerintedom. Det atttingsrättens ärändring av

förhindradeskälformellalåta hovrätternai sådant systemett varaav
klagandendärfördomtingsrättensändringbefogadvidta attatt aven

medomförhörunderlåter begäraoförstånd t.ex. ettkanske attav --
alltså åvilakallas in börtilltrosvittnenförAnsvarettilltrosvittne. att

till vadförhållandeförändring inågonknappasthovrätten. Detta utgör
gälla i dag.ansessom

tilltrosparagrafernajusteringmed sådansambandI som nuaven
itillämpasallmänttill vadanpassning skeföreslagits bör även somen

intemålsägandeförhör medsåtillvidanämligenpraxis, ävenatt som
förs in underexplicitsanningsförsäkranpartsförhörochför talan utan

Även s.k. med-sådanaförhör medtillämpningsområde.paragrafernas
börstycket RBeller tredjeandra36 kap.itilltalade som avses

område.under dettafalla ingivetvis
be-inte behöverbl.a. HDföljer14 § RB55 kap. taAv att upp

tilltros-bedömningi hovrättensändrapå förvisningen attnytt enav
bevisupptag-förnyaddomändrat tingsrättensfråga hovrätten utanom

får hov-eller intei HDpåbevisningenning. Oavsett nytttas uppom
princip intei176Welamson a.a.enligtbevisvärderingrättens s.
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frångås det föreligger synnerliga skäl. Utredningensän närannat
förslag ändring i tilltrosparagraferde gäller i hovrätt innebärom som

hovrätten i de fall förnyad bevisupptagning inte skett i principatt - -
endast får frångå tingsrättens tilltrosbedömning i de fall där hovrätten
har tillgång till fullgott substitut för förnyad bevisupptagning.ett
Något behov särskild möjlighet frângå hovrättens tilltrosbe-attav en
dömning på grund förnyad bevisupptagning inte skett i hovrättenattav
torde därför inte finnas. Det nämnda undantaget från ändringsförbudet
i HD därför fallkan upphävas. I de där hovrätten gjort en annan
tilltrosbedömning tingsrätten hovrätten inte haft tillgång tillän trots att

fullgott substitut för förnyad bevisupptagning torde det föreliggaett ett
rättegångsfel kan föranleda återförvisning.ytterstsom

Reglerna omhörande i 35 kap. 13 § andra stycket RBom

Grundtanken med 1989 års ändring i rubricerade regel hov-attvar
skulle vid bedömningen omförhörrätten störreettta ansvar av om

skulle ske. Syftet minska antalet omförhör. Genom lagänd-attvar
ringen upphävdes den tidigare gällande presumtionen omförhöratt
skulle begärde det. Efter uttalanden Lagrådetäga partrum, om en av
kom emellertid motivledes den gamla presumtionen stå kvar såvittatt

tilltrosvittnen 198889:95 91.prop.avser s.
Den sålunda avsedda skillnaden mellan tilltrosbevisning och övrig

bevisning framgår inte lagtexten kan dessutomoch vilket på-av -
pekats bl.a. Welamson Ny lagtext förnyad bevisupptagning.av om
Ett framsteg i Festskrift till Olof Bolding, ff.Per 411 sigtes. -
mindre från åberopandekonsekvent den synpunkt. Redan dettapartens

förändring paragrafen angelägen. Till detta kommer dengör atten av
föreslagna uppmjukningen tilltrosparagraferna kräver ettovan av

ställningstagande till i vad mån det befogat längre upprätthållaär att
någon skillnad mellan tilltrosbevisning och övrig bevisning i det nu
diskuterade hänseendet.

Den skärpning reglerna för omförhör genomfördes år 1989av som
har med all säkerhet medfört omförhör undvikits i flertal fall,att ett
jämfört med tidigare regler hade gällt. Det finns naturligtvis fleraom

Ävenfördelar med detta, särskilt från förhörspersonens synpunkt.sett
för och för hovrätten framträder uppenbara fördelarparterna genom
lägre kostnader och minskade problem med kallelser, bristande delgiv-
ning m.m.

Samtidigt står det klart lagändringen inneburit icke obetydligtatt ett
merarbete för hovrätterna. En begäran från omförhör skallpart om
inte längre i princip godtas, kritiskt granskas inför bedömningutan en
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normaltkräverbedömningbefogat. Dennasakligtomförhör äromav
Med detmålet.in iförhållandevis storasighovrätten sätter nogaatt

hovrättsavdelning ärfinnsmålbrådskandefråntryck ensommer
vilketlågt,prioriterasomförhörsfrågorföredragningardet lätt att av

länge.onödigtliggandeblirmåleniresulterar att
föredragningutredningenvisar attErfarenheten avenmenar --

begärdadetiresulterarändåfallflestaallra atti deomförhörsfrågan
föredrag-besväroch detomgångtillåts; denomförhöret somextra

Attonödiga.varithafogmedfall sägasi dessamedfört kanningen
givetvis görahargodtasallmänheti attomförhöryrkandepartens om
kanbäst avgöradenfallflestaallra ärdei ommed somatt parten

motiverat.omförhör är
hovrätternasbakgrundenangivnaden attUtredningen mot nuanser

intefortsättningenbevisupptagning iförnyadbehovetprövning avav
kräverregler. Dettagällandeenligtomfattandeså enskall somvara

sådanEnstycket RB.andra§kap. 13i 35bestämmelsernaändring av
gälldeordningtill denåtergångformenlämpligen somkan ta av en
enligtregelalltsåförordarUtredningen1989.septemberföre den 1 en

begäran,ske påskallalltidbevisupptagning partsförnyad omvilken
någonOmbetydelse.skulle saknasådanfinnerintehovrätten att en

liksomdäremotdetskallbevisupptagning,förnyadinte begärpart
utredningenförbetydelsebevisningensgällande somenligt rätt vara

skalldennaprövning tasför hovrättensvägledandeskall omavvara
i hovrättensinskränkningingenalltsåföreslåsfalldessaipå nytt;upp

prövningsskyldighet.

förfarandeSkriftligt6.6

möj-utvidgningföreslårUtredningenSammanfattning: aven
möjlig-hovrättenförfarandeskriftligttill attligheten gesgenom

huvudförhandlingbrottmåltvistemål och utanhet omavgöraatt
ellerdetskall sättetmålet avgörasbegärbåda omattparter

hand-avgörandeväcktsfrågasedaningen parterna, ,omav
anledningMedinvända häremot.haft någotlingarna, avatt

regeldenvidareföreslåskonventionsåtaganden attSveriges
viljamöjligtdet partensvilken ärenligt att motupphävs ena

detvärdet över-handlingarna,påtvistemål somavgöra avom
Dess-basbelopp.tilluppgåruppenbart integäller ettklagandet

kommuni-målavgörandereglerna utanföreslås att avomutom
överklagandet ärgrundenpå denmed attkation motparten

behövssistnämnda reglergälla.upphörogrundat,uppenbart att
prövningstillstånd.generellt kravmediinte ett system
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6.6.1 Gällande rätt

Tvistemål

Huvudregeln tvistemål iär hovrätten skall efteratt huvudför-avgöras
handling. I praktiken dock de flestaavgörs efter föredragning, dvs. i

skriftlighet.förfarande byggt påett
Från huvudregeln muntlighet i 50 kap.görs 13 § fleraRBom

undantag. Reglerna fakultativa.är Hovrätten måste alltid till attse
målet tillfredsställandeär och iaktta reglerna förnyad bevis-utrett om
upptagning Welamson, Rättegång VI, 3:e uppl., 112 och den-s.

Svensk rättspraxis. Civil- och straffprocessrätt 1980-1987,samme,
SvJT 1989 601 NJA 1972 578, 1981 346, 1984samt 181s. s. s. s.
och 1987 74.s.

För det första får hovrätten målet på handlingarnaavgöra om
klagandens ändringsyrkande medgetts.

För det andra behöver hovrätten inte hålla huvudförhandling om
det uppenbartär överklagandet ogrundat,är dvs. dåatt målet med
stöd 50 kap. 8 § andra stycket RB kan kommunika-avgörasav utan
tion. Att överklagandet skall uppenbart ogrundat innebär detattvara
inte får finnas minsta tvivel saken. Ett överklagande kanom anses
uppenbart ogrundat svaranden förpliktatsnär tingsrättent.ex. attav

visst belopp till käranden och svarandenutge överklagar med yrkande
kärandens talan skall ogillas på grundatt svarandens bristandeav

betalningsförrnåga Ds Ju 1983:1 42. Kommunikation får intes.
underlåtas då bristerna i överklagandet sådana deär kan avhjälpasatt
inom för hovrättens skyldighet bedriva materiell processled-attramen
ning NJA 1989 754.s.

För det tredje kan målet huvudförhandlingavgöras bådautan om
begärt det eller förklarat sig inte ha någotparter invända det.att mot

Enligt Welamson Rättegång VI, 3:e uppl., 114 bör denna möjlig-s.
het avstå från huvudförhandling tillämpasatt med försiktighet dels i de
fall där bevisfrågor aktuella, delsär generellt i indispositiva mål.

För det fiiirde får målet huvudförhandlingavgöras värdetutan om
det överklagandet gäller uppenbart inte uppgår till det bas-av som

Enligt den i bilaga 4 beskrivna målundersökningen prövades %55,5a. av
de mål avgjordes under perioden 1992-07-01--1993-06-30 i sak. Andelensom
mål avgjordes avskrivningsbeslut, varmed jämställts överklagan-som genom
den förfallit stadfästa förlikningar, uppgick till 24,8 %.samt 14,3 %som av
tvistemålen avgjordes målet avvisningsbeslut. Hovrätten undanröjdegenom
tingsrättens avgörande och återförvisade målet i %2,4 tvistemålen. Iav
12,9 % tvistemålen beviljades inte prövningstillstånd. Av de i sak prövadeav
målen avgjordes endast 37,6 % efter huvudförhandling.
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belopp gällde vid tidpunkten för tingsrättens dom och inte bådasom
har begärt huvudförhandling. Vid beräkningenparter värdet skallav

hovrätten enligt 50 kap. 13 § andra stycket RB bortse från rättegångs-
kostnader och sådan tidenränta efter det talan väckts.attsom avser
Bestämmelsen intryck öppna möjlighet denattger att motav en ena

vilja mål på handlingarna.avgörapartens En sådan tillämpningett är
dock inte alltid förenlig med den praxis rörande 6 i Europa-art.
konventionen utvecklats vid Europadomstolen jfr NJA 1994som s.
290.

För det femte behöver hovrätten enligt 50 kap. 13 § tredje stycket
RB inte hålla huvudförhandling det uppenbartär sådan för-attom
handling obehövlig.är Så kan enligt motiven fallet partenvara om ena
i obstruktionssyfte kräver huvudförhandlingrent Ds Ju 1983:1en s.
57. Det måste dock kunna uteslutas förhandling skulle kunnaatt en
bidra till utredningen för undantaget skall gälla NJA 1988att 106.s.
Enligt Welamson blir bestämmelsen huvudsakligen aktuell i mål som

renodladrör rättstillämpning och där förekommande rättsfrågor har
givits sådan belysning i tingsrätten ocheller vid förberedelsen i hov-

huvudförhandlingrätten kan bedömasatt uppenbarligen inte tillföraen
målet något värde a.a. 115.av s.

För det sjätte behöver inte huvudförhandling hållas för prövning
inte själva saken 50 kap. 13 § fjärde stycket RB. Dettasom avser

undantag tillämpligtär mål avskrivsnär efter återkallelse,t.ex. när
hovrätten stadfäster förlikning, överklagandetnär avvisas enligt 50en
kap. 6 eller §7 RB, hovrättennär därprövar uppkommen frågaen

kvarstad eller hovrätten finnernär rättegångshinder föreliggerom att
och på den grunden undanröjer tingsrättens dom. Grunderna för 50
kap. 13 § fjärde stycket RB har tillämpats hovrätten meddelatnär
tredskodom efter det käranden överklagat tingsrättens tredskodomatt
SvJT 1974 rf 28.s.

I SvJT 1971 rf 58 kombinerades grunderna för avgörande måls. av
handlingarna. Målet gällde dels betalningsförpliktelse, dels skyldig-

Överklagandethet lämna viss egendom.att ansågs uppenbartut ogrun-
dat beträffande betalningen och viss del egendomen. Såvitt gälldeav

egendomen, värde understegresten den äldre motsvarighetenav vars
till nuvarande 50 kap. 13 § första stycket fjärde punkten RB, delade
hovrätten tingsrättens uppfattning avgjorde målet på handlingar-samt
na.

Innan hovrätten målavgör huvudförhandling skallett utan parterna
enligt 50 kap. §14 RB beredas tillfälle slutföra sin talan, detatt om
inte uppenbart detär redan skett. En underlåtenhet i det hänseendetatt
utgör rättegångsfel föranleder undanröjande och återförvisningsom
NJA 1981 995 och 1992 517 båda avsåg brottmål.s. s. som
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huvudförhandlingslutskrift föranleda behovInnehållet i kan aven
299till slutförande talan NJA 1980ytterligare möjligheteller s.av

brottmål.dock avsågsom

Brottmål

Även ske efter huvud-avgörandet skalli brottmål huvudregelnär att
förhandling

huvud-från huvudregelnbrottmålens del undantagenFör omanges
Även fakultativa.dessa regler13 § RB.förhandling i 51 kap. är

målet till-tvistemålen alltid tillmåste liksom iHovrätten utrettsattse
bevisupptagning.förnyadoch iaktta reglernafredsställande om

brottmål huvudförhand-fårdet första hovrättenFör avgöra ett utan
förmån.till den tilltaladesöverklagat endastling åklagarenom

handlingarnafår hovrätten måletdet andraFör avgöra om
ändringsyrkande godtasöverklagat och hansendast den tilltalade av

motparten.
huvudförhand-brottmålfår hovrättendet tredjeFör avgöra ett utan

måletöverklagandet ogrundat, dvs.uppenbartling det närärär attom
andramed stöd kap. 8 §kommunikation 51kan avgöras utan av

stycket RB.
huvudförhandling det intefiéirde får måletFör det avgöras utan om

eller ådömaden tilltalade tillfimis anledning döma attatt ansvar
ellerpåföljd böterdöma honom tillhonom påföljd eller änannan

påföljderpåföljder i förening. Med dessaeller sådanavillkorlig dom
fråga förverkandesamtidigtlikställs vite och, det inte är avomom

förordnande enligt 34från fängelsestraff,villkorligt medgiven frihet
påföljdMed ådömaförsta punkten BrB. intekap. § första stycket1 att

ellerpåföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § BrBförstås meddela attatt
fritilltalade skallförklara denmed stöd 30 kap. 6 § BrB att varav

Även gällermål endast198384:78 84.från påföljd jfr s. somprop.
kansärskild rättsverkan brottförverkande egendom eller av-avav

sådana mål, enligt 2 § lagenhuvudförhandling eftersomgöras utan
skallfall vid förverkandeförfarandet i vissa1986:1009 m.m.,om
brottgäller beträffande åtal förreglerhandläggas enligt somsamma

Enligt %målundersökningen prövades 80,5beskrivnaden i bilaga 4 ava.
1992-07-01--1993-06-30 i sak.avgjordes under peridende brottmål som

varmed jämställtsavgjordes avskrivningsbeslut,Andelen mål genomsom
brottmåluppgick till 18,2 %. Andelenförfallit,överklaganden somsom

tings-beslut undanröjandeavvisningsbeslut elleravgjordes avomgenom
%. i sakmindre Av deavgörande jämte återförvisning 1änrättens var

% efter huvudförhandling.avgjordes 86,5prövade målen
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Ävenför vilket inte föreskrivet svårare straff böter.är hov-än om
interätten bötesstraff kanöverväger det finnas situationeränannat ett

där det uteslutet tillämpa undantagsbestämmelsen.är rättsfalletIatt
NJA 1968 188 ansåg HD det inte förenligt med grundernaatts. var
för motsvarande äldre bestämmelse hovrätten huvudförhandligatt utan
efter lägre frikännande dom dömde denrätts tilltalade till så strängtett
straff 50 000 kr i böter.som

I samtliga angivna fall skall dessutom huvudförhandling alltidnu
hållas begär det och det inte uppenbart huvudförhand-ärpart attom
ling inte behövs. Om inte kan bortse från möjligheten attman en
huvudförhandling skulle kunna leda till resultat det tingsrättenänannat
kommit till, det inte uppenbart obehövligt med förhandlingär NJA
1988 92. En särskild restriktivitet vid tillämpningen dessutomärs.
påkallad med hänsyn till 6 i Europakonventionen NJA 1988art. s.
572.

För det femte behöver hovrätten inte hålla huvudförhandling för
prövning inte själva saken.som avser

Även i brottmål det möjligt kombinera grunderna förär att av-
görande huvudförhandling NJA 1976 315 och Welamson,utan s. a.a.

115 f..s.
Om det i brottmålet förs talanäven får måletänannatom ansvar,

huvudförhandling endastavgöras denna talan enligt 50 kap.utan om
13 § RB får på detprövas sättet.

Vad tidigare slutförande talan i tvistemål gällersagtssom om av
brottmål.även

.oO-mål

Dessa mål efter föredragning. Om detavgörs nödvändigt förär ut-
redningen i målet eller någon hörs muntligen, fåratt parten annan
hovrätten enligt 52 kap. § RB besluta11 detta lämpligt sätt.om
Genom hänvisning i detta lagrum till 43 kap. 8 § fjärde stycket RBen

det möjligt hållaär förhöret telefon.även att
Enligt 13 § förslagetandra stycket till lag domstolsärenden,ny om

förväntas kraftträda i under år 1996, bör sammanträde ingå isom
förfarandet det kan fördeltill förnär utredningen ellerantas vara
främja snabbt avgörande ärendet. Pâ enskild begäran skallett partsav
sammanträde alltid hållas. Undantag gäller dock ärendet inte skallom

i sak,prövas avgörandet inte går ellerparten emot ettom om sam-
manträde på grund någon särskild omständighet inte behövsav annan
14 §. Ett fårsammanträde begränsas på det domstolen finnersätt
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hållas på tele-sammanträdetfårstycket. Vidaretredjelämpligt 13 §
fon 19 §.

möjligheternaRBi 52 kap. 11 §med regeln generösajämförtDe
domstolsärenden kanlagenföreslagnasammanträde i dentill om

iföljer 6 Europa-förhandlingtilldenförklaras art.rätt avsomav
genomslags-borde fåtidigareredanHDkonventionen och ansettsom

konventionsskyddad§ RBkap. 1152 närkraft vid tolkningen enav
1091993rättsfallen NJAöverklagandet seberörsrättighet t.ex. s.av
f..107domstolsärendenlaglagrådsremiss Enoch lll s.samt omny

överväganden6.6.2

Utgångspunkten

tvistemålbrottmål ochavgörandetmuntlighet vidHuvudregeln avom
undantag.betingadeprocessekonomisktmedförsettshar redan i dag

medförenasskriftlighet kaninslagytterligaredåFrågan blir avom
möjligtförutsättningarså godahovrätten attambitionen att somge

instansordningen.uppgift ifullgöra sin
sammanträdemåste ägaskallbevisningfall muntligdeI etttas upp

vidbevisupptagningmeddagensUtredningen system,attanserrum.
i fort-bör gällatvistemål,brottmål och ävenihuvudförhandlingen

hanteringenförutformar reglerAlternativetsättningen. är att nyaman
Ö-målförbestämmelsernamedtvistemålbrottmål ochi hovrätt av

särskiltviddåskulleBevisningenförebild. etttas samman-uppsom
skulle iLedamöternaupphöra.i övrigtmuntlighetsinslagetträde men

Någotföredragning.processmaterialövrigtfå delstället genomav
fall därdock; i desaknassådan lösningskäl överväganärmareatt en

omedelbarhets-,skälen bakomsigskallbevisning görmuntlig tas upp
igällandelika starktkoncentrationsprincipernaochmuntlighets- som

eftermåletfortsättningeni avgörasfall bördessatingsrätt. I även en
tingsrätt.islaghuvudförhandling somsammaav

huvud-behövsskallbevisningfall där muntligdeUtöver tas upp
uppfatt-bilda sighovrätten böri fall därförhandling regel barai en

härpåExempelegenskaper. pröv-personliga ärning parternasom
barn. Ivårdnadfrågorpâföljdsfrågor ochningen vissa omomavav
intres-huvudförhandling. Debör mål kunnaövriga fall avgöras utan

måste dockregleringEuropakonventionensbakomliggersen som
beaktas.
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Tvistemål

Av den i bilaga 4 beskrivna målundersökningen framgår dea. att av
tvistemål avgjordes efter huvudförhandling muntlig bevisningsom togs

i %.90 Det alltså ganskaär få huvudförhandlingsmäl därupp ca
muntlig bevisning inte I del dessa det rimligttas ärupp. atten antaav

huvudförhandling kan motiverasatt hovrätten äratt tvungenav att
kunna bilda sig uppfattning personligen. Men det finnsparternaen om
säkert fallantal där målet kan påett avgöras helt tillfredsställandeett

huvudförhandling.sätt även utan
Vissa de åsyftade fallen torde redan kunna på hand-avgörasav nu

lingarna med stöd 50 kap. 13 § tredje stycket RB, dvs. detnär ärav
uppenbart obehövligt med huvudförhandling. Men eftersom det skall

uppenbart huvudförhandling inte behövs tordeatt möjligheternavara
avstå från huvudförhandlingatt små. Ett vidgasätt möjlig-attvara

heterna för hovrätten avstå från hålla huvudförhandlingatt där-att är
för jämka regeln i 50 kap. 13 § tredjeatt stycket RB. Frågan dockär

sådan reform skulle komma få någon praktisk betydelse förom en att
sådana fall i vilka begär huvudförhandlingpart gällandegören som en
rättighet omfattas i6 Europakonventionen jfr avsnittart.som av
3.3.2 och 5.4.3. Nedan följer redogörelse för några för dennaen
fråga relevanta Europadomstolen.avgöranden från

Fallet Axen: Tyska Bundesgerichtshof hade hålla för-vägrat att
handling i mål angående skadestånd. Overklagandetett dit hade
grundats på rättslig argumentation. Enligt Europadomstolenrent
kunde beslutet inte hålla förhandling rättfärdigatatt för-anses av
farandets särdrag i helhetsperspektiv. De två instansernaett under
Bundesgerichtshof hade hållit förhandling i målet. Vidare kunde
Bundesgerichtshof bara rättsfrågorpröva och förhandling inteom-hölls bara ogilla överklagandet. Skulle den däremot ha velat—
ändra den föregående instansens avgörande hade förhandling enligt
tysk varit obligatorisk.rätt Europadomstolen ansåg frånvaronatt av
muntlig förhandling inte kränkte art.

Fallet Sutter: Den militära kassationsdomstolen i Schweiz avslog en
begäran förhandling i mål angående straff förett överträdelseom

militära ordningsföreskrifter och ogillade Sutters överklagande.av
Europadomstolen noterade kassationsdomstolen inte prövadeatt
sakförhâllandena såvitt avsåg skuldfrågan eller påföljden. Avgöran-
det hänförde sig enbart till tolkningen berörda bestämmelser.av
Det fanns därför inte skäl rättegången vid kassations-att anta att
domstolen mindre fair rättegångenän vid den lägre instan-var

ostridigt uppfyllde kraven i förhandlingEnsen, hadesom art.

För avgörandenas fullständiga beteckning, bilagase
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förgarantinågon ytterligareinneburitinteEuropadomstolenenligt
grund förtillliggerde principer art.som

nekandesitthade tingsrättenEkbataniEkbatani:Fallet motav
frånuppgifterpå basistjänstemanför hotböterdömts till mot av
ochförhandlingEkbataniförvägrademålsäganden. Hovrätten

skuldfråganEuropadomstolen ansågdom.fastställde tingsrättens att
direkt bedömningi hovrättenkundeinte prövas utan upp-aven

huvudför-målsägandenoch fråntilltaladegifter från den samt att
ha hållits.handling borde

huyudförhand-hållitefter hahadeTingsrättenHelmers:Fallet att
Atalet gälldeHelmers.väcktsåtalenskiltogillatling ett avsom

fastställdeförhandling ochnekade Helmersförtal. Hovrättenbl.a.
bedömning.förelåg tillrättsfrågorochBåde sak-dom.tingsrättens

Europadomstolen gjortenligthadei hovrättenpåståendenHelmers
delsrelevanta,vilka faktadelsnödvändigtdet prövaatt som var

skälig grundfrågandels hurbevisade, att yttravilka omvarsom
frågordetta dessutomavseendevisstbedömas. Isig skulle somvar

frågadetoch dågrund dettaPåintetingsrätten prövat. omvarav
borderykte,synvinkel, bl.a. hansHelmersfrågorbetydelsefulla ur

hållits.förhandling ha

an-Åke fördömts tingsrättenhadeAnderssonAndersson:Fallet J av
måletavgjordevägtrañkkungörelsen. Hovrättenförseelse mot

frånansåg fråganEuropadomstolenhandlingarna. avstegatt om
thehänsyn tomedskulle bedömasförhandlingprincipen om
ofof the CourttheappealSwedishof the system, tonature scope

applicant’sthein whichand theAppeal’s to mannerpowers
ofCourtprotected before theandpresentedactuallyinterests were
beof the issuesoflights theparticularly in the toAppeal nature

alltid kräver6 inteanfördeEuropadomstolendecided by it. att art.
hän-Andraskallfrågaden prövas.oberoendeförhandling somav

såsomandra instansprövning i rättenvidmåste också tas ensyn
ochförhandling i andraFrånvaronskälig tid.rättegång inomtill av

speciellarättfärdigas dedomstolenenligtinstans kantredje av
prövningstillståndsförfaran-Sålunda kanförfarandet.hossärdragen

uppfyllarättsfrågorinbegriperenbartförfarandenden och som
hördblimöjlighetinteklagandeni 6 attkraven ävenart. gesom

med hänsynfrån Ekbatanidockskilde sigfallpersonligen. Detta
Europadomstolen komskullefrågortill den prövas.typ somav

interättsfrågorelleravsåg sak-överklagandet intefram till att som
aktmaterialet. Dessutombasisadekvatkunde bedömas varav

kom förbudetoch därtillförseelsemindrefråga motdet om en
alltsårättfärdigadeomständigheterSärskildapejus.reformatio in

förhandling.frånvaron av

tillställning tillhaft rättenEuropadomstolenfall därDe att ta om
emellertidfinnsbrottmål. Deti regelkränkts harförhandling avsett
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inget tyder de slutsatser dessa rättsfall berättigar tillattsom som
inte skulle gälla för tvistemål.även

Genomgången vid handen det förenligt med 6att ansettsger art. att
målet handlingarna i situationeravgöra där överinstansens prövning

varit begränsad till rättsfrågan i målet och inte gjort andraparten
invändningar sådana lämpligenän kunnat handlingarna.prövassom
Gränsdragningen dock inte helt klar. Medär hänsyn härtill det sigter
tveksamt med tanke på risken för konventionskränkningar bortatt ta
uppenbarhetsrekvisitet i 50 kap. 13 § tredje stycket RB. Mot denna
bakgrund bör något sådant förslag inte läggas fram.

En fråga anmäler sig i sammanhanget regeln iär 50 kap.som om
13 § första stycket fjärde punkten RB kan förenlig med Europa-anses
konventionen. Enligt denna punkt får hovrätten måletavgöra utan
huvudförhandling värdet det överklagandet gällerom av som upp-
enbart inte uppgår till det basbelopp gällde vid tidpunkten försom
tingsrättens dom och inte båda har begärt huvudförhandling.parter
Avfattningen bestämmelsen framgår avsnitt 6.6.1 in-av ger som av
tryck möjlighetöppna vilja mål påatt avgöraatt mot partsav etten
handlingarna. En tillämpning efter ordalydelsen framgår detär som av
föregående inte alltid förenlig med den praxis vuxit fram isom
Europadomstolen jfr NJA 1994 290. Problemet skulle kunna lösass.
med hjälp fördragskonforms.k. lagtolkning; hovrätten måsteav
inte mål på handlingarnaavgöra den fåräven det. Detgöra ärom
emellertid lämpligt lagtexten i möjligaste mån överensstämmer medatt
Europadomstolens praxis. Den angivna regeln bör därför utgå ur
lagtexten.

Det emellertid finnas möjlighet vidga föratt utrymmetsynes en
skriftlig handläggning jämkning bestämmelsen i 50 kap.genom en av
13 § första stycket tredje punkten RB. Enligt denna fårpunkt hov-

måleträtten huvudförhandlingavgöra båda begärutan parter attom
målet skall huvudförhandlingavgöras eller förklarar de inteutan att
har något invända det. Bestämmelsen innebär alltså bäggeatt mot att

måste något aktivt domstolen till kännaparter sätt de vill haattge
målet avgjort handlingarna. Undantaget kan därmed inte utnyttjas

underlåter frågadå väckts avgörande på handlingarna,part att,om om
till känna sin mening rörande målets fortsatta handläggning. Enligtge

utredningens uppfattning saknas skäl inte låta hovrätten avgöraatt
målet huvudförhandling i sistnänmda fall. Det torde inteutan upp-
komma någon kränkning 6 i Europakonventionen eftersom denart.av

berörs, i sådant fall interätt begärt förhandlingpart, ettvars trots att
detta varit möjligt jfr Danelius, Mänskliga rättigheter, 5:e uppl., s.

f..157 Utredningen föreslår därför den nämnda bestärnmel-att nyss
ändras så målet kan på handlingarnaavgöras ingenattsen om av
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haft någothandlingarna,avgörandeväcktssedan frågaparterna, om
måletmöjlighetdennaFör avgörainvända häremot. utanattattatt

fall, dettai övrigabör, precisskall användashuvudförhandling som
förutsättningenmarkera densyfte klararelämpligt.framstå I attsom

uttryckligeni bestämmelsenocksåföreslår utredningen attatt anges
tillfredsställande.utredasmålet skall kunna

möjligheternautvidgatorde det saknasövrigtI attattutrymme
tvistemål handlingarna.avgöra

Brottmål

frågan detinställer sigutgångspunkternaangivnaMed de förut om
läggsbevisning i regel intemuntligbrottmål därfinns någon avgrupp
RB.i kap. 13 §omfattas undantagen 51redanintefram och avsom
förut-upphävs under23 § RBföreslås 51 kap.6.2I avsnitt att a

prövningstillståndgenerellt kravförslagetsättning genom-att om
prövningstillståndmeddela partielltmöjligtdärtill blirförs och det att

ytterligareföreslåsfalldomen. Isärskiljbar delför motsatt enaven
överklagan-frånmed utgångspunktprövningibegränsning hovrättens

genomförs kommer detvilket förslagOavsettdets utformning. attsom
imål läggsI dessaskallpåföljdenmål där endast överprövas.finnas

Även målmånga dedet ifram.bevisning intemuntligregel avom
inställer sigtilltaladenödvändigt denkan att per-varaavsessom nu

förfullgott underlag avgöraskall fåhovrättensonligen för attettatt
straff-påföljdsval,fall där frågorandrapåföljdsfrågan finns det om

kanutvisning, lika väl avgörasliknande frågor,mätning och t.ex. om
ovanligtintehuvudförhandling.efter Det ärhandlingarna attsom

i kap.bestämmelsen 51då den nuvarandede fallhuvudförhandlingen i
inställningsinharefter dettillämpas23 § RB angettparternaatta --

levnads-tilltaladesdenutredningenigenomendast ägnas att om
kompletteran-slutförande talan. Deochomständigheter parternas av

kanförhållandenpersonligatilltaladesdende upplysningar somom
lämnastorde lätt kunnahuvudförhandlingsådanfram vidkomma en

talan slut-hindrarnågotfinns detskriftligen. hellerInte partsattsom
enligtdärförsituationerna det sigbeskrivnadeförs skriftligen. I ternu

huvudförhandling. Möjligheternaonödigt medutredningens mening att
dockhuvudförhandlingmåldessa ärreglermed dagens avgöra utan

iöverklagattilltalade barabrottmål där denAndelenbegränsade.
målunder-beskrivnaden i bilaga 4betydande. Avpåföljdsfrågan är a.
avgjordesbrottmåldei 30framgårsökningen procentatt somav

avsågbaraöverklagandet1992—07—01——1993-06-30under perioden
huvudförhandling. AvefteravgjordesHälften dempâföljdsfrågan. av
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målundersökningen framgår också de sistnämnda målen hadeatt en
huvudförhandlingstid i genomsnitt 50 minuter. Man kan alltså antaav

viss tidsvinst skulle kunna redan mindre delgöras deatt en om en av
berörda fallen kunde handlingarna i stället för efteravgörasnu

huvudförhandling. Behovet huvudförhandling kan ifrågasättas ävenav
det gäller andra fall.när Exempel detta den situationen attger

sakfrågorna endast kräver ställningstagande till skriftlig bevisning eller
hovrätten olägenheter kan del förhören hållits iatt utan ta av som

tingsrätten lyssna på bandinspelningar. Ytterligareatt ettgenom ex-
empel fall där de faktiska omständigheternaär i målet erkända ochär
det i bara rättsfrågor och påföljdsfrâgorär återstårstort sett attsom
pröva.

Det finns bakgrund det anförda anledning övervägamot attav en
utvidgning de möjligheter i dag finns brottmålavgöraattav som
handlingarna. Av skäl tidigare anförts avseende tvistemålen börsom
hovrätten inte då det uppenbart förhandling inteän är behövsannat att
kunna neka i brottmål förhandling. En utvidgad möjlighetparten en

brottmål huvudförhandlingavgöra bör alltså förutsätta någonatt utan
form samtycke från sida och dessutom inte komma iparternasav
fråga i de fall detta framstår lämpligt.änannat som

Det finns därför anledning i överensstämmelse med vadatt, som
tidigare föreslagits för tvistemålens del, hovrätten generell möj-ge en
lighet mål huvudförhandling bådaavgöra begäratt närett utan parter

målet skall på handlingarna eller, sedan frågaavgöras väcktsatt om
avgörande handlingarna, inte invänder sådan handläggning.mot en
Den angivna förändringen kan åstadkommas i kap.51attnu genom
13 § första stycket införsRB bestämmelse med innehållen samma

den föreslagits beträffande 50 kap. 13 första§ stycket tredjesom som
punkten RB. förändringDenna kommer, skäl anförts beträf-av som
fande motsvarande förändring för tvistemålen, stå i överensstäm-att

Ävenmelse med Europakonventionen. för brottmålens del bör klar-
målet skall kunna utredas tillfredsställande.göras att

Utöver den föreslagna förändringen saknas införautrymme attnu
regler ytterligare möjligheter brottmål huvud-avgöraatt utansom ger
förhandling.

Ö-mål

Vid överprövningen processuella beslut finns det sällanytterstav an-
ledning muntlig bevisning. frånBortsett vissa målatt ta upp som
gäller interimistiska beslut i familjemål finns det inte heller anledning
till muntlighet för hovrätten lika väl tingsrätten skall kunnaatt som
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bedöma personliga egenskaper. Den gällande regeln i 52parternas nu
kap. ll § RB enligt utredningens mening lämplig avvägningger en
mellan muntlighet och skriftlighet. sammanhangetI kan påpekas att

6 i Europakonventionen inte kräver förhandling hålls i dessaart. att
fall; det processuella beslutet inte civila rättig-prövas partensgenom
heter eller skyldigheter och inte heller anklagelse för brott. Danelius,
Europakonventionens artikel och6 dess betydelse för det svenska
rättegångsförfarandet i Festskrift till Bertil Bengtsson, 91.s.

Ö-målSåvitt gäller sådana överklagade beslut irör ärendensom
framgår avsnitt 5.4.3 hovrätten torde skyldig påatt att partsav vara
begäran hålla förhandling, tingsrätten inte hållit sådan ochom en
målet gäller rättighet faller in under Europakonventionen. Ien som

fall torde det endast undantagsvis aktuellt med muntligtannat vara
inslag i dessa mål.

Mot bakgrund det anförda bör något förslag ändring i 52av om
kap. ll § RB inte läggas fram.

Uppenbart ogrundade överklaganden

Enligt 50 kap. 8 § andra stycket och 51 kap. 8 § andra stycket RB får
hovrätten tvistemål brottmål förstavgöra kommunicerautan attresp.
överklagandet med överklagandet uppenbartärmotparten, om ogrun-
dat. I med generellt krav på prövningstillstånd kommerett system
överklaganden uppenbart ogrundade nekas prövningstill-är attsom
stånd. Som framgår avsnitt 5.5.3 bör tillståndsprövningen i regelav
ske föregående skriftväxling. De regler i dag hovrättenutan som ger
möjlighet mål kommunikation med behövsavgöraatt utan motparten
därför inte. De fall där överklagandet sedan prövningstillstånd med-
delats visar sig uppenbart ogrundat torde så kanattvara vara man
bortse från dem. Reglerna uppenbart ogrundade överklaganden börom
därför upphävas. förslagDetta kan självfallet inte läggas till grund för
lagändring förslaget generellt krav prövningstillstånd inteom om
genomförs.

Ö-mål6.7 Domförhet i vissa tvistemål och

Sammanfattning: Utredningen föreslår hovrätten i tvistemålatt
och O-mål skall domför med lagfarna domare, iäventrevara
de fall då tingsrätten bestått lagfarna domare.treav
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6.7.1 Bakgrund

Huvudregeln hovrätten domför med lagfarna domare 2är äratt tre
kap. 4 § första stycket RB. Fyra lagfarna domare skall delta om
tingsrätten bestått lagfarna domare. lagfarna domare krävsFyratreav
dock bara målet vid behandling preliminärfrågors.k.när avgörs; ärav

domför lagfarnahovrätten med domare. När mål avgörstre genom av-
skrivningsbeslut efter återkallelse hovrätten alltid domför medär en
lagfaren Enligt 3 § i förslaget till lag domstolsärendendomare. ny om
skall såvitt gäller sammansättningen i hovrätten bestämmelsersamma

för tvistemål gälla lagrådsremiss lag domstolsären-Ensom ny om
den.

Rättegångsutredningen föreslog hovrätten skulle domföratt vara
fallmed lagfarna domare i de tingsrätten bestått lag-äventre treav

farana ff..domare SOU 1987:46 193 Departementschefen ansågs.
emellertid sådan förändring från resurssynpunkt inte hade någonatt en

betydelse eftersom de mål den sikte fâtaliga.större togsom var
Hon ansåg vidare frågan borde anstå till dess remissbehand-att att
lingen promemorian Domstolarna i framtiden idéskiss Dsav en-
1989:2 avslutats 198889:95 68 f.. de därpå följandeprop. Is.
direktiven till Domstolsutredningen dir. 1989:56 berördes dock inte
frågan på där uttalades det från kostnadssynpunktsätt änannat att att

angeläget målen inte i sammansättningär prövas än äratt tyngre som
sakligt motiverat Domstolsutredningen is. 15. övervägde ändringar
domförhetsreglerna endast alternativ till bl.a. reglerettmen som om
prövningstillstånd 1991:106 ff..SOU Del A 302s.

överväganden6.7.2

För fullgöra sin uppgift i instansordningen såkunna väl möj-att som
ligt bör hovrättens prövning innebära garantier för riktigtstörre ett av-
görande tingsrättens. Förtroendet för rättsväsendet motiverar ocksåän

sådan ordning. innebär inteDetta med nödvändighet fler lag-atten
farna domare måste delta hovrättensi prövning.

När tingsrätten mål med lagfarna domare det sigprövar rörett tre
vanligen mål där omfattande bevisning läggs fram ochellerom som

tvisteföremål rörande högre värden. Särskilt i de förstnämndaavser
fallen fyller kollegiala dömandet viktig funktiondet eftersom deten
kan innebära svårigheter för samtidigt skall ord-person,en som vara
förande, fullt vaka alla i rättegången förekommande frågor.överatt ut
Men i hovrätten sig läget, Rättegångsutredningen anfört,ter som
annorlunda. behandlats förstaSaken har i instans och prövningen i



ÄNDAMÅLSENLIGTÅTGÄRDER260 YTTERLIGARE FÖR SOU 1995:124ETT

hovrätten torde ofta begränsad den i tingsrätten; tviste-änvara mer
frågorna i regel identifierade, ofta har bara vissa delar domenär av

böjt sig för bedömningöverklagats, i vissa delar har ibland denpart
påståtingsrätten gjort, Man kan knappast den omständighetenattosv.

fjärde lagfaren domare deltar i hovrätten ökar kvaliteten ochatt en
grad.i någon märkbardärmed rättssäkerheten

anförda utredningen någotMot bakgrund det vägandeattav anser
finns för behålla regeln fyra lagfarna domare i vissaskäl inte att om

mål i kvalificerad prövning i hovrättenhovrätten. Intresset av en mer
mening tillgodosett måletenligt utredningens prövasär attgenom en

gång. På grund härav bör hovrätten domför med lag-andra trevara
då bestått lagfarna domare. Medfarna domare tingsrättenäven treav

sådan ordning skapas också förutsättningar för hovrättsavdelningen en
i två sammansättningar.samtidigt dömaatt

6.8 Påföljd för utevaro, m.m.

fall ställsSammanfattning: Beträffande de där sammanträdeett
någon anmältförväg grund ellerin i att part annanav en

i lagtextenförhinder föreslår utredningen det klargörs attatt
påföljd upptagits i kallelsen,domstolen får besluta som omom

hadekommer in det sannolikt hanutredning inte gör attsom
föreslår vidare överklagande ilaga förfall. Utredningen att ett

klagandeförfalla kallatstvistemål skall kunna när som per-en
huvudförhandlingen endast inställer sigsonligen till genom

föreslås överklagande skall kunna för-ombud. Slutligen att ett
från eller,klaras förfallet klagande utebliräven när trots atten

vidpersonligen, endast inställer sig ombudhan kallats genom
muntlig förberedelse i hovrätten.sammanträde förett

6.8. 1 Gällande rätt

infinna ellerunderlåter enligt beslut sig vidDen rättens rättenattsom
rättegången enligt skilda bestämmelser ii övrigt fullgöra något i kan

påföljder. meddelasRB drabbas olika Exempelvis kan tredskodomav
tvistemål den uteblir fråntingsrätt i dispositiva mot partav som en

förhandling svarande underlåter skriftligenoch mot atten som avge

Liknande kommit riks-tankegångar har också till uttryck i samband med
dagsbehandlingen 198384:78 med förslag vissa ändringar i RB:sav prop. om

23.domförhetsregler bet. 198384:JuUl5 s.
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svaromål. kap. finns regler böter, vite och hämtning,I 9 RB om som
domstolsinstanserna. Vidare kan under-tillämpliga i allaär tre parts

låtenhet enligt kap. § RB tillmätas betydelse i bevishänseende.35 4
Regler avgörande tvistemål och brottmål ihovrättens partsavom

finns i 50 och 22 51 kap. 21 och 22 §§ RB.kap. 21utevaro resp.
uteblir förfallerOm det klaganden överklagandet. Detta gällerär som

dock inte åklagaren i brottmål uteblir. Vidare förfallerdet ärom som
enskilds brottmål han ålagts infinna sigöverklagande i attom person-

ombud inteligen bara inställer sig och hovrätten sigmen genom anser
kunna målet ändå.avgöra

tings-överklagandet förfaller innebär det inte ochAtt prövas attatt
förfall intedom står fast. Om klaganden hade laga hanrättens som

kunde anmäla i tid skall målet på hans ansökan åter tillrätt tas upp
prövning. sådan ansökan skall in till hovrätten inom veckorEn treges
från den dag beslutet överklagandet förfallit meddelades. Partattom
har bara få målet återupptaget gång.rätt att en

i tvistemål endast infinner sig ombudOm klagande trotsen genom
kanhan kallats personligen förfaller inte överklagandet. Hovrättenatt

Ärförelägga målet indisposi-dock målet direkt eller vite.avgöra nytt
hämtning.tivt kan hovrätten dessutom besluta om

från sammanträde för muntlig förberedelse i hov-Uteblir klaganden
påföljd kanförfaller inte heller överklagandet. Den endarätten som

ersättningsskyldighet avseende rättegångskost-inträda förutomär,
nader, dömas sådant förelagts enligt 9 kap. 7 §vite kan utatt om
första stycket RB.

uteblir gäller också hov-Om det klagandensär motpart attsom
får målet direkt eller förelägga vite. indispositivaIrätten avgöra nytt

tvistemål och brottmål kan hovrätten besluta hämtning. Mot-även om
kallats infinna sigsvarande gäller vid vitemotparten att person-om

ligen endast sig ombud.inställtmen genom
Om målet i skall hovrätten till detavgörs attmotpartens utevaro se

handlingarnadenne anfört läggs fram i den utsträckning detsom ur
behövs kap. § andra stycket och kap. § andra stycket50 18 51 18
RB.

Om sannolikt den gjort sig skyldig till underlåten-det är att som en
het haft laga förfall skall, enligt 32 kap. 6 § första stycket RB, dock
underlåtenheten varken leda till påföljd för honom eller sättannat

i rättegången. stycketläggas honom till last I andra i sagda bestäm-
någon omständighetmelse föreskrivs det grund särskildatt, avom

kan laga förfall, han skall beredas tillfälleharantas att parten att
sådana fallkomma in med utredning detta. Rätten skall i uppskjutaom

frågan påföljd åtgärdutdömande eller grundom annan avav om
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underlåtenheten. det inte laga förfall föreligger, skallKan antas att
frågan direkt.prövas

Beträffande vite gäller i de fall sammanträde ställs in i för-att ett
förelagts vid vite infinna för-därför den sig anmälerväg att attsom

i efterhandhinder, vitet kan dömas han inte kommer in medut om
utredning det sannolikt han hade laga förfall 9 kap. 9 §gör attsom
RB.

32 kap. 8 § framgår laga förfall föreligger då någonAv RB att
avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom ellergenom annan om-

ständighet, han inte borde ha förutsett eller finnereljesträttensom
giltig ursäkt, hindrats fullgöra vad ålegat honom.utgöra att som

haftVidare ha laga förfall, vidtalat ombud fått lagapart ettanses om
förfall och ombud inte kunnat ställas i tid.annat

Överväganden6.8.2

påföljdUppskjuten prövning av

Det osäkert domstolen i de fall där den påföljd iär om som anges
föreläggandet inte vite kan ställa in förhandling i förväg ochär en
ändå frågan påföljd fåtthålla till dess den kallats till-öppenom som
fälle förhinder.komma in med utredning sitt Om detta inte äratt om
möjligt före förhandlinghar domstolen, hör sig ochnär parten av en

förhinder,anmäler välja mellan två alternativ. Domstolen kan påatt
grundval samtalet ställa in förhandlingen i förväg. Eftersom kallel-av

till förhandlingen då inte längre gäller, kan någon påföljd försen
inte dömas denne inte följer uppmaningävenparten ut attom en

styrka sitt förhinder med läkarintyg. Det andra alternativet ärt.ex. att
domstolen inte ställer in förhandlingen. innebär måletDetta att ropas

och då inte påföljdinställer sig, kan dömasatt, parten utom om
han inte därefter visar han haft laga förfall. Nackdelen med dettaatt
andra alternativ och eventuella vittnen m.fl. tvingasär att motparten

inställa sig till förhandling med sannolikhet blirinteatt storen som av
på grund det anmälda förhindret.av

Enligt utredningens mening bör därför klargöras vad före-att som
skrivs i 9 kap. 9 § RB gäller andra påföljder kan bli aktu-även som
ella. sådant önskemålEtt har också framförts från hovrättshåll. Ut-
redningen föreslår generell reglering införs i RB, motsvarandeatt en
den gäller för viten och omfattar i princip alla påföljdersom nu som

kan bli aktuella enligt balken. sådanEn bestämmelse har sin platssom
i 32 kap. i anslutning till övriga regler handlar laga förfall.som om
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lämpligen placeras § i kapitlet tidigareBestämmelsen bör 7 ensom
paragraf med detta upphävdes år 1994.nummer

Påföljderna och förfallet överklagande innebärtredskodom att
målet förfallet överklagande fallblir avgjort. Med jämställs de där
målet skrivs på grund käromålet förfallit kap. 3 § första44attav av
stycket frågan hur den inte drabbasRB. Detta partreser om som av
påföljden få ersättning för sina rättegångskostnaderskall kunna samt

det skall yrkande honom för påföljden skall dömaskrävas attom av
ut.

Såvitt gäller tredskodom förutsätts enligt gällande ordning att
yrkande framställs i de fall tredskodomsfrågan aktualiserasdärom

från sammanträde kap. § förstagrund uteblivit 44 2att partav
stycket Eftersom syftet med den föreslagna förändringen iRB. är att
praktiken likställa de fall där förhinder anmäls i förväg med de fall
där faktiskt utredningen yrkandeägt attutevaron rum anser om
tredskodom krävas för sådan skall få meddelas. Ett sådant kravbör att

På ellertorde inte medföra några tillämpningsproblem. sättett annat
måste inte anmält förhinder underrättasden attpart som om sam-

han möjlighetmanträdet ställts in. När han nås underrättelsen harav
tredskodom för fall utredningframställa yrkande detatt ett om om

laga förfall samband med yrkandet tredskodominte inkommer. I om
kan också yrka ersättning för rättegångskostnader.parten

förfaller enligtSåvitt gäller förklaring överklagandet krävsattom
gällande bestämmelser inget yrkande. finns inte heller skälDet attnu

förhindersådant krav. När den inte anmältöverväga ett part som
underrättas har han möjlighet fram-sammanträdet ställts in attattom
ställa sitt kostnadsanspråk.

målAvgörande i utevaropartsav m.m.

Det vikt hovrätten kan mål snabbt. Frågan blir dåär avgöraattstorav
mål idet finns skäl utvidga möjligheterna avgöraatt att partsom

frånvaro för såeller personliga åstadkommasättutevaro att ett
snabbare hov-förfarande. En begränsning i detta sammanhang är att

möjlighet bedöma riktigheten avgörande intetingsrättensrättens att av
får försämras.

Nuvarande regler enligt utredningens mening goda möjligheterger
brottmål Någotden tilltalade närvarande. behovavgöra äratt utan att

utvidga dem i syfte det möjligt mål snabbaregöra avgöraatt att attav
föreligger inte. utvidgning dessa möjligheter skulle dessutomEn av
innebära möjligt tilltaladesdet skulle bli målet i denavgöraatt att
frånvaro i sådana fall där hans betydelse för hand-även närvaro är av
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läggningen eller för utredningen i målet. Detta självfallet inte god-är
tagbart. detta sammanhangI bör möjligheterna avgöranoteras att att
mål i den tilltalades i hovrätten i tingsrätten.är större Föränutevaro
hovrättens del gäller vid utevarodom inte någon begränsning i fråga

påföljden förmotsvarande den tingsrätten tagits i 46 kap.om som upp
§15 andra stycket RB; i princip får tingsrätten inte döma till änmer

fängelse månader.tre
I vissa fall det ändamålsenlig ordning kallas tillär att parternaen
sammanträde för förberedelsemuntlig i hovrätten. För kunnaett att

tvinga klagande inställa sig till sådant sammanträde behövsatt etten
effektiv sanktion. naturligaDen sanktionen precis detär nären som-

gäller kallelse till huvudförhandling överklagandet förfalleratt om-
klaganden inte kommer. En regel detta bör införas i kap.51 RB.om

Om klagande i tvistemål inte inställer sig personligen, trots atten
han kallats på det endast ombud förfaller inte hanssättet, utan genom
överklagande enligt nuvarande regler. Hovrätten hänvisad tillär att
antingen målet i föreliggande skick eller med hjälp vites-pröva att av
föreläggande i de indispositiva målen hämtning få klagandenäven- -

Rättegångsutredningen ansåg det beträffande de indis-närvara.att att
positiva målen inte fanns något behov kunna låta över-stort attav
klagandet förfalla eftersom ofta har intresseparten ett eget attav
inställa sig personligen. Utredningen konstaterade vidare detatt var
ovanligt med frånvaro ipersonlig dispositiva mål och i de fallatt part
inte iakttog kallelsen bestämmelsen i 35 kap. 4 § RB kunde tillämpas
Ds Ju 1983:1 82.s.

behovetTrots kunna låta överklagandet förfalla litetäratt attav
Hovrättsprocessutredningen det i detta avseende inte finnsattanser

skäl behandla enskild klagande i tvistemål på sätt änatt annaten en
klagande i brottmål. En regel motsvarande den i dag gäller isom
brottmål bör därför införas. Sveriges konventionsâtaganden lägger
inget hinder i för sådan regel. En hanvägen part trots atten som,
delgivits kallelse, väljer inte infinna sig frånha avstått sinatt anses

försvara sig vid muntlig förhandling Danelius, Mänskligarätt att en
rättigheter, uppl., 160.5:e Personlig klagandesidan iutevaros.
tvistemål dock erfarenhetsmässigt mycket ovanlig varför endastär
marginella effektivitetsvinster kan med sådan förändring.göras en

Såvitt gäller den situationen det endast in-äratt motparten som
ställer sig ombud föreläggande personlig närvaro görtrotsgenom om
utredningen bedömning gjorts för motsvarande situation isamma som
brottmålen.

Även för tvistemålens del det lämpligt överklagandet förfallerär att
klaganden inte tillkommer sammanträde för muntlig förbe-ettom
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redelse i hovrätten. En regel motsvarande den föreslagits försom
brottmål bör därför införas i 50 kap. RB.

Hämtning medtilltaladav

Beträffande s.k. medtilltalad gäller enligt 36 kap. fjärde1 § stycketen
RB i fråga kallelse till förhandling och i fråga påföljd förom om

vad tilltalad i bl.a.utevaro sägs 46 kap. 15 § första stycketsom om
RB. Det innebär medtilltalad får hämtas till huvudförhandling iatt en
tingsrätten. sistnämnda bestämmelse dock inte direktär tillämplig i
hovrätten. I 51 kap. 17 § RB, vilka bestämmelser frågaisom anger

tingsrättsförfarandet gäller vid huvudförhandling i hovrätten,om som
räknas inte 46 kap. 15 § RB upp.

I 36 kap. 1 § fjärde stycket RB hänvisas således till regelen som
intagits i den avdelning balken förfarandet irör tingsrätt. Menav som
36 kap. ingår i balkens tredje avdelning och den avdelningen är
tillämplig i hovrätten. Iäven sammanhanget kan anmärka iattman
den mån lagstiftaren frågor gällande bevisning skall hanterasavsett att
olika beroende vilken instans handlägger målet så harsom man
sörjt för detta. Som exempel kan 35 kap.nämnas 13 § angående
bevisupptagning. Enligt utredningens mening det denna bak-är mot
grund inte givet s.k. medtilltalad inte skulle kunna hämtas tillatt en
hovrätten. I praktiken torde också hämtning förekomma beträffande
dem. Det har emellertid inträffat domstolen sig förhindradatt ansett

besluta hämtning. Eftersom någotatt sakligt skäl inte finnsom att
särbehandla medtilltalad i detta hänseende och då hämtning ären ett
värdefullt tvångsmedel bör bestämmelsen i 51 kap. 17 § RB jämkas så

det klargörs hämtning kan ske iatt hovrätt.ävenatt

6.9 Ombudstvång

Sammanfattning: Utredningen föreslår klagande iatt etten
tvistemål där förlikning saken tillåten skallär kunna före-om
läggas anlita ombud, detta nödvändigtatt är med hänsyn tillom
hur utfört sin talan tidigare under måletsparten handläggning.
Hovrätten får det behövs föreskriva ombudet skallattom vara
advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Underlåtenhet

följa sådant föreläggande föreslåsatt medföraett avvisning av
överklagandet. Reglerna bör inte gälla i FT-mål.
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Bakgrund6.9.1

böri hovrättenfrågan tvungenbehandlasavsnitt partI detta varaom
generelltvilka kravFråganombud.talanföra sin somomatt genom

till be-inteombuduppträderdem taspåskall ställas uppsomsom
handling.

låtarättegångiåläggerregleringa attdet partdag finnsI ensom
ställaförelagdblidockkanombud. Part attföreträdas om-sig ettav

talanför över-anspråk handetsannoliktdetsigbud för är att omom
förbudtillämpligtpå honom attkringgåsyfteihonom ettlåtits till att

den är rätte-intekrävsRB. Det7 § att12 kap.ombud somvara
emellertid inteinnebär attutbildning. Dettajuridiskhargångsombud

§kap. 2Enligt 12rättegångsombud.uppträdafårhelst somsomvem
medden rättenbrukas änrättegångsombud intefårRB somannansom

lämpligfinnerverksamhettidigareochinsikterredbarhet,tillhänsyn
språketsvenskabehärskaombudmåsteVidarei målet.ombudatt vara
ekono-EuropeiskadetinomiellerSverigeihemvist statoch ha annan

tillmed hänsyndetfinnerEES; rättensamarbetsområdetmiska om
undantagdock medgefårskekunna rättenlämpligenomständigheterna

konkursiförsattellerunderårighemvist. Den ärpåfrån kravet som
ombud.får inte§ FBkap. 711enligtförvaltarehar varaeller som
lagfarnaochåklagareexempelvishindrarreglerfinnsVidare som

3 §kap.rättegångsombud 12tillståndsärskiltdomare utanatt vara
RB.

ombudtalansinföraåläggaskunnabör attFrågan genompartom
detfråganharDäremottidigare.inteombudstvång har övervägts om

behand-utbildningjuridiskharderättegångsombudkrävas attbör av
sigskiljerÄven principielltfrågeställningardessa rentförut.lats om

för denredogörelsesambandsådantdehar attfrån varandra ett en
intresse.behandlingtidigare ärfråganssistnämnda av

tillkomstenvidriksdagenföreladesförslagi detRedan avsom
män.lagfarneskullerättegångsombud1734 års lag att varaangavs

Kallenberg,akademiskuppenbarligenåsyftadesDärmed examen
på debotrådaSyftet833.civilprocessrättSvensk att pro-vars.

ochrättegângsombudenavsågvadråddepå den tidenblem somsom
i händernadel lågtillyrketsåbeskrivits på sätt perso-storatt

ochkunskaperiförutsättningarnödigaför värfvetsaknadesomner,
isåsomlågt;hänseende stodoi moralisktdeförutomerfarenhet, att

rättsförlustoftaförorsakade deuttalas,författningaråtskilliga parterna
oskä-tillvinning folketförförleddeoskicklighet, desin egengenom

processföringfalskhet i sinveterligbrukadeochrättegångarliga
riksdagsbehandlingenvid stöttef.. Men831Kallenberg, s.a.a.

förstån-bytteslagfarneuttrycketochmotstånd ut motförslaget
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dige. ansågs det borde tillåtet ombud brukaDet sinaatt attvara som
eller andra kunde ha förtroende för; falli skullevänner annatman

advokaterna komma bilda skrå vilket tjänsterskulle derasgöraatt ett
dyrare. Därtill kom vid underinstanserna enfaldigheten altid varatt
mindre skadelig konster Förarbetena till Sveriges Rikes Lag VIIIän

127.s.
Även reformarbeteunder det föregick tillkomsten RBsom av nya

fanns tankar pi juristmonopol det gällde ombudskap inär rätte-ett
gång. departementschefenMot sådan ordning talade enligt detatten
bland de icke rättsbildade ombuden otvivelaktigt fanns personer som

uppgifter förhandlingarnaoklanderligt fyllde sina vid ochsättett att
medföradet dessutom måhända skulle olägenheter och intrång i gamla

sedvänjor kräva representerades rättsbildade ombud.att parteratt av
Emellertid ansåg han dessa synpunkter inte med tillnärmelsevisatt

beträffandestyrka gjorde sig gällande där dess-överrätternasamma
rättegången framskjutende rättsliga i intogutom momenten en mer

plats. Men hur kravet på juridisk utbildning lämpligast skulle tillgodo-
honom böra bli föremål för ingående överväganden vidsyntesses

utarbetandet lagstiftning i 1931:80 102. hellerprop. Inteämnetav s.
denna gång kunde riksdagen godta tanken krav uppställdesatt
juridisk utbildning. Visserligen ansågs den förordadedet rätte-att nya
gångsordningen skulle komma ställa krav ombudens för-att stora
måga såväl förbereda rättegången inför domstolen läggaatt attsom
fram och belysa erforderligadet processmaterialet. Utskottet höll med
departementschefen de icke rättsbildade ombudens bristandeattom
juridiska kunskaper ibland medförde tillfredsställandede inte kundeatt
utföra talan och denna brist särskilt gjorde sig gällande iattannans

modifikation kunde enligt utskottet ickeEnöverrätterna. ettattvara
rättsbildat ombud fört i underrätten ficktalan lov görapartens attsom
detta i hovrätten bara i de fall där s.k. referentföredragningäven men
skulle ske i hovrätten. utskottet ansåg på juridiskMen kravetatt ut-
bildning skulle kunna medföra olägenheter eftersombl.a. det i vissa
delar landet vid den tiden rättsligt bildade sakförare.ontav omvar
Part låtit ombud juridisk utbildning föra sin talan i under-ett utansom

skulle därför tvingas byta ombud i hovrätten vilket i sinrätten tur
bl.a. skulle öka processkostnaderna. Vidare ansåg utskottet att parts
talan i inte sällan skulle kunna utföras tillfreds-även överrätten ett
ställande ombudet inte hade juridisk Slutligenutbildning.sätt trots att
låg fara i inrätta monopol för de rättsbildade ombuden efter-att etten

detta skulle kunna leda till ökade processkostnader. Utskottetssom
slutsats blev ansåg sig förordadet böra tilläts iävenatt att part att
högre anlita det ombud han hade förtroende för,rätt ävensom om
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16Särskilda utskottet 1931:1bet.juridiskhadedenne inte s.examen
f..

tillgångenkonstateradevisserligenProcesslagberedningen, attsom
det särskilda utskottethöll medombud ökat,rättsbildadepå attom

krav på juri-allmäntskulle komma mötavissa svårigheter ettatt om
vissa mållösning itänkbaruppställdes. Endisk utbildning att somvar

tillgången påEftersomadvokatmonopol.införai râdhusrättinleddes
betänkligheteringedetta inteskullei städernaadvokater störst urvar
advokat. Menvenanlitaskulle kunnaintesynvinkelnden att part en
Processlagbered-förorda.beredningen intevillelösningsådan partiell

förutbildningpå rättsligkravgällde frågansåvittningen ansåg om
medförde vissa olägen-kravsådanträttegångsombud i överrätt ettatt

1931anförtsärskilda utskottetvad detbakgrundheter och an-mot av
1938:44 20tanken SOUfullfölja denböraintesig beredningensåg s.

f..

överväganden6.9.2

Utgångspunkter

iblandmål motverkashandläggasnabbtmöjligheterHovrättens att av
de mål därframför allt igällerDettaföra partsättparts att processen.

underlättaskulle det avsevärtdel demsjälv. Iför sin talan omen av
fram-hovrättshåll har detFrånombud.fördesi ställettalanpartens av

åläggavissa fall kunnaibehovdet finns part atthållits attett enatt av
klarheterforderligskullePå det visetombud.föra sin talan genom

målet och hovrättenståndpunkt ibeträffandenåssnabbare partens
intres-behov måstedettamerarbete. Mot vägasonödigtslippa partens

framgårhar,Sistnårnnda intressetalan.få föra sinsjälv somattse av
lagstiftaren.starkt stöd hosvunnitavsnitt,föregåendeav

Brottmål

behovetförsvarare bliroffentligbiträdstilltaladede fall där denI av
iförsvararensoffentligedentillgodosettklarhet i genomprocessenav

rättegången. försvarareSaknasimedverkanadvokatprincip alltid
förekommandemöjligheter ibehövliga21 kap. RBreglerna i attger

tilltaladedenför biträdaoffentlig försvarareförordna attfall atten

tilltaladedenframgårAv målundersökningenbeskrivnaden i bilaga 4 atta.
försvarare.eller offentligombudbrottmålen har%i 80nära av
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sin ståndpunkt i olika uppkommande frågor i målet. Anledningange
saknas därför föreslå ändringar i den nuvarande ordningen utifrånatt
de utgångspunkter aktuella i detta avsnitt.ärsom

FT-mål

I dessa mål för i regel sin talan själva. Flera invändningarparterna
kan emellertid riktas i undantagsfall ålägga imot att part ettens en
FT-mål ställa ombud för sig. För det första har syftet med denatt nu-
varande ordningen, dvs. åstadkomma möjlighet för fleraatt atten

små belopp, fortfarande fog för sig. Denna ordningprocessa om upp-
nås i hög utsträckning för sin talan själv. detFör andraatt partgenom

inte behovet förändringarär i den nuvarande ordningen särskiltav
eftersom processmaterialet oftast begränsat. Någonär möjlighetstort

ålägga föra sin talan ombud i FT-mâl bör därföratt attpart genom
inte införas.

Övriga tvistemål

Något behov i dessa mål generellt ombudstvång föreligger inte iav
ombudhovrätten. Vanligen har redan anlitat och i de fall hanpart

inte gjort det behövs i regel inget ombud. Mot generellt ombuds-ett
tvång i hovrätten talar denäven nuvarande ordningen bygger påatt
den sedan länge förhärskande uppfattningen och själv skallatt var en
kunna föra sin talan och själv och i så fallavgöra ombudnär ettom

något slag skall anlitas.av
fördaDet bör inte skymma det faktum det i vissaresonemanget att

tämligen sällsynta fall ändå finns behov kunna åläggaett attav en- -
föra sin talan ombud. Som exempel problemattpart genom som

kan uppkomma kan mångordiga och svårtyddanämnas skrifter som
det avsevärd tid läsa igenom och försöka förstå. förekom-Dettar att

vidare yrkanden, liksom uppgifter den bevisningattmer om som
åberopas, göms i svårbegripligt ordflöde. I den beskrivnaett nu

inlagor det inte sällan omöjligtär entydigt fastställa vadtypen attav
yrkas, vilka grunderna och vilken bevisningär åberopas.som som

Dessa oklarheter medför vanligen kompletteringsförelägganden från
hovrättens sida mångamed i fall lika långa och oklara skrifter som- -

Enligt den i bilaga 4 beskrivna mâlundersökningen fanns idet 52,3 %a. av
de tvistemål avgjordes under perioden 1992-07-01--1993-06-30 ombudsom
på bägge sidor och i ytterligare 46 % målen ombud sidan.av ena
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föredragningar för bl.a.mål blir det nödvändigt medI dessa attsvar.
sådana yrkanden sådantfatta avvisning ochbeslut av process-om

först möjlighetmaterial förs fram i hovrätten. Behovet attav ensom
iålägga ombud begränsat till deär stort settpart att genomprocessa
målen företräds i regeldispositiva tvistemålen; i de indispositiva part

förordnat till enligtdessutom vanligen biträderedan ombud ärav som
rättshjälpslagen.

beskrivna problemen förekommer torde iMånga de fall där deav
krav prövningstillstånd inte tillmed generellt tasett system upp

Även uppståfått prövningstillstånd kan det dockprövning. i mål som
dåbeskrivna förekommer. Frågan blirlägen där problem den typenav

Gällande regler medger inte alltid ända-hur dessa kan hanteras. en
komplette-hantering dessa mål. Som redan ledermålsenlig nämntsav

önskat resultat. Risken drabbasringsförelägganden sällan till att av
rättegångskostnader avhåller normaltskyldighet ersätta motpartensatt
det beskrivna eftersom han iinte från sättetattparten processa

Ävenför talan inkompetentregel inte inser han sin sätt.ettatt om
slaget finns begränsat kanantalet mål där problem det beskrivna ärav

mål där de förekommer mycketknappast bortse från de ärattman
före-därför reformbehovsvårhanterliga. Utredningen att ettanser

fall föreläggstillgodoses i dessaligger. Behovet kan attatt partgenom
anlita ombud.

rimligt kräva den villEnligt utredningens mening detär att av som
kan föra sin talan såfå tingsrättens dom prövad hovrätten hanattav

förorsakas onödigt merarbete. Pro-inte hovrätten eller motpartenatt
klaganden. Endast klaganden börblemen torde också uteslutande gälla

för sig.därför föreläggas ställa ombudkunna att
står till buds klagande under-alternativa sanktionerDe som om en

vite och avvisninglåter föreläggande beskrivet slagfölja äratt ett av
effektiva.sistnämnda sanktion torde denöverklagandet. mestvaraav

systematisk synvinkel eftersom detavvisning föredraVidare är att ur
påföljd vid underlåtenhetden sanktion brukar användasär somsom

föreläggande syftar till bringafrån sida följa attatt ettparts somen
rättegångtill grund försådan reda i talan den kan läggaspartens att en
förslagetoch 50 kap. lO §42 kap. § första stycket 7 § RBse 4 samt

domstolsärenden. kan dessutomtill lag Det snarast envarany om
mål få sitt överklagande avvisat. Ettfördel för klaganden i dessa att

färdigtbli aktuellt innan målet berettssådant beslut skulle vanligen
skulleföre huvudförhandlingen i hovrätten. Deoch alltid parter som

nåskulle antagligen intefå aktuella fallensin talan avvisad i de nu
skulle draframgång det troligt demed överklagandet. Däremot är att

dennes rättegångskostnader.på skyldighetsig ersätta motpartenatt
avvisningsbeslut undviks detta.Genom tidigtett
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för utfärda föreläggandeFörutsättningarna angivet slagatt ett av
bör det nödvändigt med hänsyn till utförthur sinäratt partenvara
talan tidigare under målets handläggning. Till skillnad från vad som

beträffande s.k. stupstocksförelägganden enligtgälla 42 kap.anses
§ 198384:78 bör dock under det angivna rekvisi-15 RB prop. 77s.
i förevarande sammanhang inbegripas de fall däräventet parten

visserligen lojalt försöker föra där han saknar förmågaprocessen men
till det.

Beträffande kvalifikationskraven för ombudet blir frågan detom
finns något behov klaganden alltid jurist.att representerasav av en

så inte fallet.Enligt utredningens mening Utgångspunkten i dettaär
hänseende måste visserligen ombudet skall kunna bidra tillatt attvara

målet går snabbare det saknas anledninghandläggningen attav men
inte ombud klarar uppgiften jurist. Iutan attacceptera ett som vara
den mål där föreläggande anlita ombud kan bli aktuellt tordeatttyp av
det emellertid vanligen nödvändigt med jurist. Mot sådanvara en en

finnslösning kan visserligen invändas det redan regler ställeratt som
rättegångsombud finnsvissa krav på dem och det möjlig-är attsom

heter avvisa olämpliga ombud 12 kap. § eftersom5 RB. Menatt
förutsättningarna för avvisning det ställda ombudet inte torde visaav
sig förrän verkat och efter avvisningen föreläggandedenne tid nytten
skulle skulle de beskrivna inte bli särskilt effek-utfärdas reglerna
tiva; handläggningen måletsyftet med föreläggandet skallär att av
kunna snabbare. Utredningen därför hovrätten bör kunnaske attanser
förelägga klaganden, det behövs med hänsyn till omständigheter-när

anlita jurist ombud. Om det finns anledning före-attattna, en som
lägga anlita jurist utredningen det bör krävasparten att att atten anser
denne eller biträdande juristskall advokat advokatbyrå.vara

svårhanterliga många före-Med hänsyn till hur de mål därärav
läggande den föreslagna utfärdats torde i vissa fall kunnatypen partav
få svårigheter hitta ombud berett åta sig uppdraget. Iäratt ett attsom
den mån praktiserande jurist kan påräkna ersättning för utförten
arbete, allmän rättshjälp ellerantingen självatt partengenom genom
betalar, inte några sådana svårigheter.torde det dock uppkomma Men
i Övriga fall, dvs. klaganden inte vill betala ombud, inte harnär ett
medel ombud för hans arbete eller inte kan rättshjälp,ersättaatt ett

läget fall torde dockDessa mycket litenär utgöraett annat. en grupp
och det kan på goda grunder ifrågasättas hur skyddsvärda de egent-
ligen Vid bedömningen det rimligt dessa klagandeär. är attav om
skall kunna förlora målet i hovrätten följd underlåtenhet attsom en av
följa förföreläggande ställa ombud sig måste det särskilt be-ett att
aktas fråga inte låtit sig ledas domstolensär rättatt parterom som av
processledning och har befogat intresse intemotparten ettatt attav
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han dessutom kan harättegångskostnaderdrabbas onödiga somav
bör ha i åtankeden förelagde. Dessutomsvårt få attatt ersatta manav

måletförelagde kommer förlora vidför densannolikheten attatt en
till fördel för honom självhög varför detprövning i sak ärär snarast

blir alltför långvarig och därigenomi hovrätten interättegångenatt
därför skälutredningens mening finns det inteEnligtkostsam. att

ombud förförelagts ställainföra regler attgaranterar att part somsom
får tillgång till ombud.sig

det sagda utredningenSammanfattningsvis innebär att attanser
skall kunna före-dispositiva tvistemåli ordinäraklaganden i hovrätten

ombud det nödvändigtavvisning anlitavid påföljdläggas äratt omav
under målets hand-utfört sin talan tidigarehänsyn till hur hanmed

föreskriva ombudet skallhovrätten fådet behövs börläggning. Om att
jurist advokatbyrå. Regelneller biträdandeadvokat om om-vara

i 12 kap. RB.budstvång bör placeras

O-mål

i och för sig förekom-beskrivits kanProblem liknande dem ovansom
Ö-mâl. emellertidmål processuella besluti De ärröräven somma

måleti de fall där idet saknas anledningofta så begränsade attatt ens
FT-málhandläggsdispositivt tvistemål intetingsrätten är ett som som

föreläggas anlitafrågan klaganden bör kunnaöverväganärmare attom
Även såbeslut i ärenden i regelöverklaganden rörandeombud. är

finns skälsin karaktär det intebegränsade till överväganärmareatt att
ombudstvång.frågan införande avom

föreläggandeDelgivning6.10 att avgeav

svarsskrivelse i brottmål, m.m.

föreslår reglerna delgiv-Sammanfattning: Utredningen att om
brottmål så formell delgivningning överklagande i ändras attav
åklagaren. föreslås gälla be-inte behöver ske med Detsamma

träffande resningsansökningar.

det såvälfall överklagande inte uppenbart ogrundat skall iI de ärett
föreläggande förtvistemål delges med honombrottmål motpartensom

första stycket ochskriftligen inom viss tid 50 kap. 8 § 51att svara



ÅTGÄRDER ÄNDAMÅLSENLIGTFÖR 273YTTERLIGARE1995: 124SOU ETT

RB. uttrycket delges förstås reglernakap. 8 § första stycket Med att
delgivningslagen 1970:428 skall iakttas.i

regler sörjer för domstolen underlagDelgivningslagens att attges
haft möjlighet del innehållet ibedöma verkligen att tapart avom en

för delgiv-detta måste kostnadernaolika försändelser. Mot vägas
i ordning och kontrollera delgivnings-ningen. Arbetet med göraatt

obetydlig del målkansliernas arbetstid ibevis och dylikt intetar en av
formellanspråk. resurshänsyn bör inte krav på delgivning ställasAv

får innehålletändå kan hållas för visst reda på idet att partenom
försändelsen.

ifråga-behovet formell delgivning starkt kanEn situation där av
åklagaren i brottmål föreläggs påden där över-sättas är att ettsvara

till myndighetklagande. sådant föreläggande skickas medEtt en
Risken vederbörande åklagaresäkra rutiner för inkommande post. att

inte föreläggandet minimal. Enligt utredningensskulle få del ärav
formell delgivning sker medmening finns därför inget behov attav

åklagaren i brottmål i hovrätten. Samma bedömning kan såvittgöras
räcker handlingarna sänds i vanligtgäller rättegången i HD. Det att

lösbrev. Domstolarnas skyldighet delge åklagaren föreläggandeatt ett
fortsättningenbrottmål bör därför upphöra. I bör de endastiatt svara

slutdatum för svarsskrivelsen skall ha inkommit till dom-närettange
såvittstolen. Motsvarande ändring bör gäller resningsärenden.göras

I avsnitt 6.6.2 föreslås reglerna i 50 kap. 8 § andra stycket och kap.51att
8 § andra stycket enligt vilka det möjligt i de fall överklagandetRB, är äratt
uppenbart målet kommunikationogrundat medavgöra utan motparten, upp-
hävs.
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Åtgärder flödetför begränsa7 att

tillmål hovrätternaav

Inledning7.1

hovrättsförfarandetmöjligheternagenomgång göraDen att merav
vid handenföregående kapiteliföretagitsändamålsenligt attgersom
anpassningytterligareåstadkommaförförutsättningarna att aven

uppgift felaktigatill hovrättenshandläggningsregler rättahovrättens att
pågenerellt kravmedföljerdenavgöranden än systemettavsom

därför intressefinnsbegränsade. Detrelativtprövningstillstånd ettär
hand-minskaresursanvändningen ocheffektiviserapå sättannatattav
åstad-Etti hovrätten.mål sättför deläggningstidema prövas attsom

Enmâltillströmningen till hovrätterna.minskakomma detta är att
för hovrätter-riskenkan också begränsamåltillströmningminskad att

effektjfr avsnitt 2.2. Störstansträngdalltmerarbetssituation blirnas
kunnagenerellt skulleöverklagabenägenhetenskulle uppnås attom
förstaavgörandet iuppfattas oftalaw-ländernaminskas. I common

på 1800-taletinfördes förstlawengelskslutligt. Iinstans commonsom
Sverigeöverklaga. Iegentligbegränsadtill början rätt atten en --

därför inteöverklaga. Dethävdvunnen ärråder emellertid rätt atten
minskaskulleöverklaga generelltsannolikt intresset settatt ensatt av
intressetminskaMöjlighetenförstärkas.skulletingsrätterna att avom

4.3i avsnittanförsytterligare detförsvårasöverklaga attatt somav
i hovrätteninställningen detdenhar ärovanligtinte attär att parterna

målflödetminskaskall fällas. Föravgörandetegentligadet att avsom
begränsarregler införstorde därför krävastill hovrätterna att som

avstå frånförmåreller över-överklagamöjligheten attattparternaatt
klaga.

utesluta någonprincipiellt mycket tveksamtemellertidDet attär
avhåller fråninföra regleröverklaga ellerfrån parträtten attatt som

Handlingsutrymmetavgöranden.materiellt felaktigaöverklaga ävenatt
mål tillflödetbegränsaåtgärder fördet gäller vidtanär attatt av

därför begränsat.hovrätterna är
tillmedverkaåtgärder kanbehandlas antalkapitelI detta ett som

behandlasåtgärderbegränsas. Deflödet mål till hovrätternaatt somav
medförenliga högtutredningensådanaantingenär ansett varasom
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ställda krav på rättssäkerhet eller sådana i debatten ofta förts framsom
lämpliga reformförslag. Först behandlas Överklagandeförbudsom

avsnitt 7.2, därefter rättelse, komplettering och omprövning avsnitt
7.3, hänskjutande prejudikatfråga till HD och språngöverklagandeav
avsnitt 7.4, avräkning anhållnings- och häktningstid avsnittav m.m.
7.5 och slutligen vissa ekonomiska styrmedel avsnitt 7.6.

Som framgår avsnitt 4.1 har utredningen, bakgrund denmotav av
utformning utredningsuppdraget fått, i inledande skede undersöktett
frågor behandlas i förevarande kapitel dessa isättasom utan attmen
samband med genomgripande reform prövningstillständs-en av

På förhåller det sig med frågorsätt åtgärdersystemet. församma om
få ändamålsenligt hovrättsförfarande kapitelatt ett 6. Samtligamer

förslag, här delar i reformerat prövningstill-presenteras ettsom som
ståndssystem, kan läggas till grund för lagändring samband medutan

sådan reform.en

Överklagandeförbud7.2

Sammanfattning: Utredningen inte några avgörandenattanser
i brottmål bör underkastade Överklagandeförbud. Vadvara
gäller tvistemål föreslås det införs förbudatt Över-ett mot att
klaga avgöranden i dispositiva mål där tvisteföremålets värde
uppenbart inte överstiger tiondel basbeloppet 3 570 kr åren av
1995. Vidare föreslås avtal inte överklaga domatt att en som
ingås före uppkomsten tvist skall giltigaäven i FT-av en vara
mål.

7.2.1 Gällande rätt

Regler förbud överklaga tingsrättsavgöranden förekommerattom
endast i mycket begränsad omfattning. Gällande regler främstavser
beslut fattas under handläggningen mål. Har tingsrätten för-ettsom av
klarat domare jävig, får dess beslut inte överklagas. Detsammaen
gäller tingsrätten har bifallit begäran rättshjälp misstänktom en om
i brottmål eller förordnat målsägandebiträde 49 kap. 8 § RB. Vidare
gäller tingsrätt har funnit anmälanatt, missnöje,attom en en om en
ansökan återvinning eller återupptagande har gjorts i tid ellerrättom

dom eller beslut överklagats i tid,att dettarått ställningstagandeetten
tingsrätten inte kan överklagas 49 kap. 10 § RB. Vissa avgöran-av

den, varigenom tingsrätt i egenskap fastighetsdornstol överprövatav
arrendenämnds beslut, kan inte heller överklagas kap. 33 §JB,
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jakt-styckettredjeoch 53 §fiskearrenden1957:39018 § lagen om
givitstredskodomvilkendensaknarDessutom1987:259].lagen mot

harRB. Dennetredje stycket§kap.49 1överklagamöjlighet att
tredsko-inteåtervinningsökavid rättmöjlighetdock omatt samma

10 §§9 ochkap.återvinning 44tidigareeftermeddelatsdomen en
inhibitionbeslutsådanagälleröverklaga ävenFörbudRB. omattmot

iomtalasåtervinningmed talansambandiverkställighet somomav
Rätttegångsbalkenm.fl., NyaGärdejfrUB12 §§ochkap. l13

Överklagandeförbud gällerf..641införande,desslagenjämte s.om
frånskildutsedd ellerblivitskiljemanvarigenombeslutockså upp-

förlängningfrågaförfallit ellerhaförklaratsskiljeavtalellerdraget om
stycket lagentredje[26 §avgjortsmeddelandeskiljedomsförtidenav

skiljemän].1929:145 om
grundgällaöverklagandeförbudtvistemål kandispositiva avI

tvist elleruppkommenavtaletdock rörförutsätteravtal. Det enatt en
rättsförhållandeangivetvissttillhärledaskantvistframtida ettsom

in-avtaldock integällerFT-mâlskriftligt. Iavtalet somärsamt att
SlutligenRB.stycketförsta2 §49 kap.uppkomsttvistensföregåtts

grundtvistemåldispositivaidomaröverklagandeförbud gällakan
måsteutfästelsesådanEnöverklaga.inteutfästelseensidig attav en
andra§kap. 2giltig 49skalldenförefter domendock att varages

överklagaförbudreglernågraintefinns attövrigtIstycket RB. om
tingsrättsavgörande.ett

iutsträckningiöverklagandeförbud förekommer störreRegler om
hovrättsöverklagagår det inteT.ex.och HD. atthovrättmellanledet
punktenförsta8 §kap.54i tingsrättdomarejävangåendebeslut mot

beslutinterimistiskahovrätten prövatfall däriavgörandenellerRB
ÄktB kap.och 20styckettredje§kap. 4familjemâl 18itingsrättav

hovrättsöverklagahellerintegårFB. Detstycket atttredje12 §
handlagtsförstärendenprövningi mål avbeslut somavavsersom

förhållandeSammaFB.styckettredje12 §20 kap.Överförmyndaren
0rd-ochstraff-överklagandemålbeslut iför hovrättsgäller avom

för beslutochstycket RBandra8 §59 kap.ningsbotsföreläggande
krigsmän,disciplinförseelser1986:644lagen m.m.enligt avom

reglernafall harvissaIstycket.§ förstaoch 61stycketandra53 §
innebärventil, vilketmed s.k. attförsettsöverklagandeförbud enom

skiljeförfarande fårtill lag ettförslagSkiljedomsutredningensEnligt om
skiljemanutseendeansökanbifallittingsrättenvilketbeslut enligt avomen

tingsrättenöverklagas. Prövar ettintefrån uppdragetskiljandehanseller
råderinstans över-i andrauppdragetfrånskiljandeskiljemansyrkande om till lagförslagetstyckettredje45 §utgången.oberoendeklagandeförbud av

1994:81.SOUskiljeförfarande,om
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hovrätten kan medge rätt överklaga, det föreliggeratt särskildaom
skäl för låta HD ställning till fråganatt ta prejudikatdispens. Dettaom
gäller i mål underhållsbidrag till make eller barn 18 kap.om 4 §

ÄktBförsta stycket och 20 kap. 12 § första stycket FB, mål tillom
hovrätten överklagad fråga ersättning till offentlig försvarare ellerom
till biträde enligt rättshjälpslagen [54 kap. 3 § tredje stycket RB samt
49 § andra stycket rättshjälpslagen 1972:429] för enskild isamt part
mål felparkeringsavgift [10 § femte stycket lagen 1976:206om a om
felparkeringsavgift] och i mål förvandling böter [23 § bötes-om av
verkställighetslagen 1979: 189].

7.2.2 Tidigare behandling fråganav om
överklagandeförbud i ledet mellan tingsrätt
och hovrätt

I 197576:106 förslagmed till lag felparkeringsavgiftprop. före-om
slogs tingsrättens beslut i sådantatt ärende inte skulleett få över-
klagas. Departementschefen anförde det med hänsyn tillatt sanktio-

ringa storlek och de frågor kundenens arten komma tillav som upp
bedömning till fyllest medsyntes prövning i två instanservara en

den informellautöver rättelsemöjlighet lagförslaget också inne-som
höll. Förslaget införa överklagandeförbudatt godtogs dock inte av
riksdagen. Utskottet fann det med hänsyn till behovetatt prejudikatav

erforderligt i varje fall underatt, övergångstid,var talanen mot
ifrågavarande beslut kunde föras i hovrätt. Bet. 197576:TU14 13,s.
rskr. 197576:240.

Rättegångsutredningen fann med hänvisning till Sveriges förpliktel-
enligt ingångna internationella överenskommelserser inte anledning att

diskutera överklagandeförbud i brottmål. Beträffande tvistemål och
ärenden ansåg Rättegångsutredningen det fanns visstatt ett utrymme
för föreskriva tingsrättsavgörandenatt iatt vissa mål ochtyper av
ärenden inte skulle få överklagas. Med hänsyn till överklagande-att
förbud endast borde mål och ärenden angående obetyd-närmastavse
liga värden stod det emellertid enligt utredningen klart införandetatt

överklagandeförbud inte i märkbar omfattningav kunde påverka mål-
tillströmningen till hovrätterna. Vidare menade utredningen att man
med obligatoriska överklagandeförbud löpte risk problemstor att
med rättsbildningen inom det område berördes förbudet. Somsom av
möjliga lösningar nämndes införandet ventil inriktad påav en en
omedelbar prövning i HD språngöverklagande och möjligheten att
hänskjuta prejudikatvärd fråga till HD för särskilten avgörande där
innan tingsrätten själva målet.avgör Dessa lösningar hade närmare
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Översyn Rätte-delbetänkandeRättegångsutredningensbehandlats i av
1986:1.SOUrättsbildningen,ochdomstolenHögstagångsbalken

ff.731987:46SOU s.
möjlighetbegränsadtillledde attdelbetänkandetnämnda attDet en

bet.198889:78,infördes prop.till HDprejudikatfrågahänskjuta en
undersålundakanTingsrätten1988892260.rskr.198889:JuU20,

prejudikat-hänskjutatvistemåldispositivträttegång ipågående enett
samtyckerförutsättningunderprövning parternaattförtill HDfråga

dom, när-tingsrättensöverklagainteavtalatoch har sedettatill att
avsnitt 7.4.mare

överklagandeför-oinskränktframhöllDomstolsutredningen att ett
det interättstillämpningenför attnackdelartillledaskullebud genom

SOUhögreavgöranden rättvägledandeframfågåskulle avatt
överklagaförbudInförandetff.. att292 ettDel A1991:106 avs.

kombinerasutredningenenligtdärförbordetingsrättsavgörandenvissa
frånintressantafall ärattmed garanterar somsystemett som

utformatEttHD.prövadeblikan systemändåprejudikatsynpunkt av
hovrättsavgöran-för vissagällerventilsystemdetförebildefter somav

ansåg detUtredningentill.skeptiskdocksig vara enställdeden man
hovrätt.tillöverklagandetillåtaprejudikatskapaopraktisk attväg att

skalltill slutdetförochmåletbedöma atthovrättenmåsteDå även
vill över-någonprövning krävs parternaHD:s attunderkomma av

Språngöver-säkert.alltidintevilket äravgörande,hovrättensklaga
anfördeUtredningenin på.utredningen närmaregick inteklagande

ventiltillställningskalldomstoldendet tavidare om ensomatt av
detöverblickgod överkrävs rättskallöverklagande öppnasför en

lämpligtfalletaktuella ärdetbedömakunnafältet förjuridiska att om
reglermål därdemångahandläggstingsrätternaIprejudikat. avsom

tingsnotarier. Förinföraskunnaskulleöverklagandeförbud avom
sofisti-såvälbetänkt sättamindre ettföreföll det attutredningen pass

överklagandeför-medpå dem. Mothändernai systemettkerat system
kundedet inte röraDomstolsutredningenenligt attvidarebud talade

hovrätter-ochfrågornabagatellartade attallradesig än mestannatom
ord-sådanarbetemycketsåavlastas samt attskulledärför inte enna

fåhävdvunnaden rättenirejält ingrepp attinnebäraskullening ett
inteföreslogsbakgrunddennaMotdomstolsavgöranden.överklaga
ochtingsrättmellani ledetöverklagandeförbudreglernågra omnya

hovrätt.
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7.2.3 Konventionsâtaganden och internationella
förhållanden

Beträffande brottmål föreskrivs i 14:5 i 1966 års FN-konventionart.
befunnits skyldig tillatt och dömts för brott skall haenvar som ett rätt

få skuldfrågan och det ådömdaatt straffet omprövade högre instansav
i enlighet med lag. Motsvarande bestämmelse finns i 40:2 i FN:sart.
barnkonvention och i 2:1 i det sjunde tilläggsprotokolletart. till
Europakonventionen. I tilläggsprotokollet undantag frångörs rätten att
få skuldfrågan och straffet omprövade högre instans veder-av om
börande har dömts i första instans den högsta domstolen, hanav om
dömts efter det frikännande dom har överklagatsatt eller frågaen om

mindreär gärningar. Motsvarande undantag saknas iom degrova
båda FN-konventionerna. De två förstnämnda undantagen kan dock
knappast stå i strid dessa konventioner. Då framstårmot detanses

tveksamt det sistnämnda undantaget kan förenligtsom mer om anses
med dessa. Redan under arbetet med 14:5 i 1966 års FN-kon-art.
vention framträdde emellertid den uppfattningen mindre förseelseratt
föll utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Detta hasynsätt anses
bekräftats FN kommitté för mänskliga rättigheter i avgörandetav :s
Sagar de Montajo år 1982. I detta fall uttalades ettårigt fängel-att ett
sestraff allvarligt seri0us enough för 14:5 skullevar attnog art.

tillämplig. Jfr Nowak, U.N. Covenant Civilvara and Politicalon
Rights, CCPR Commentary, 267. Av detta avgörande torde dens.
slutsatsen kunna dras överklagandeförbud iatt brottmålett i ledet
mellan tingsrätt och hovrätt förenligtär med Sveriges konventions-
åtaganden det begränsas till mål brott med endast böterom som avser

Överklagandeförbudi straffskalan. i brottmål förekommer också inter-
nationellt. Som inämns avsnitt 3.2.5 råder i Frankrike över-
klagandeförbud beträffande brottmålsdomar meddelatssom av
Tribunal de Police och brott för vilka inte straffsträngaresom avser

böterän l 300 FRF eller fängelse fem dagar kan följa, under förut-
sättning påföljden inte bestämts till fängelseatt eller skadestånd inteatt

Överklagandeförbudetutdömts. hindrar dock inte prövning i Couren
de Cassation.

Några konventionsåtaganden begränsar möjligheten införasom att
förbud överklaga avgöranden i tvistemålatt finns inte. I Europarådets
rekommendation för förbättra appellationsförfarandetatt i tvistemål
bilaga 1 uttalas dock det i principart. skallatt möjligt attvara

avgörande fattat förstaett instans kontrollerat andra instans.av av
Trots detta överklagandeförbud i rekommendationenanges ettsom av
flera exempel på åtgärder kan tillgripas för säkerställasom att att
överinstansema endast sådantprövar det lämpligtär dessaattsom
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Internationelltprövar. överklagandeförbudär i tvistemål vanligare än
i brottmål. Som i avsnitt 3.2.6 rådernänmts i Tyskland överklagande-
förbud beträffande domar meddelade Amtsgericht i förmögen-av
hetsrättsliga mål överklagandet inte högre värde änettom avser

200l DEM. I Frankrike krävs tvisteföremâlets värde överstigeratt
13 000 FRF 18 200 FRF målet avgjorts specialdomstolen förom av
arbetsrätt, Conseil de Prodh0mmes för mål skall iatt ett tas upp

ÖverklagandeförbudetCour dAppel. hindrar dock inte prövningen
i Cour de Cassation.

Beträffande beslut i processuella frågor och i ärenden finns inte
några konventionsâtaganden begränsar möjligheten införaattsom
överklagandeförbud. I Frankrike råder överklagandeförbud för vissa
ärendetyper, vissa likvidationsärenden.t.ex.

överväganden7.2.4

Brottmål

Som anförts i inledningen till detta kapitel det principielltär mycket
tveksamt helt utesluta vissa mål från möjligheten tillatt överprövning.
De bagatellartade målen kan dock i detta sammanhangmest intasägas

särställning. För många dessa kan det inte rimligten attav anses
råttsordningen tillhandahåller prövning i instans.änmer en

För brottmålens del innebär det sagda endast avgörandenatt som
brott förseelsekaraktärrör kan komma ifråga för överklagande-av

förbud. Med hänsyn till fråga straffrättsligtäratt om ansvar anser
dock utredningen det rättssäkerhetssynpunkt inte acceptabeltatt ärur

helt utesluta möjligheten på ordinär felaktigtatt domslutvägatt ett
måleträttat betraktaäven är bagatellartat. Möjlighetenattom attsom

felaktigt domslut resning ellerett rättat klagan domvillaövergenom
kan inte tillräcklig för tillgodose de mycket höga krav påattanses
rättssäkerhet bör ställas i brottmål. Enligt utredningens meningsom
bör därför inte några avgöranden i brottmål underkastade över-vara
klagandeförbud. Den principiella invändningen låta avgörandenmot att

brott förseelsekaraktärrör underkastade överklagandeför-som av vara
bud skulle möjligen mildras något de aktuella förseelserna depena-om

överträdelserliserades. vissa författningar skulle kunna sank-t.ex.av
tioneras avgifter administrativ myndighet och beslutettas utav som av

sådan avgift kunna överklagas till tingsrätt.att ta ut Detta gäller redan
för felparkering enligt lagen 1976:206 felparkeringsavgifter. Iom
Tyskland tillämpas motsvarande ordning i väsentligt utsträck-större
ning i Sverige, bl.a.än vid överträdelser vissa trafikförfattningarav
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liggerdepenaliserasförseelser börvissaFrågan3.2.6.jfr avsnitt om
utredningsuppdraget.utanfördock

Tvistemål

tillhandahålla äninte börrättsordningenUppfattningen enmeratt
framstår Över-målenbagatellartadeallrai deinstans mermest som

interättssäkerhetsaspekteneftersomtvistemålenbeträffandetygande
brottmålen. Attimåldessagällande istarktlikariktigtsiggör som

efter-naturligtbrottmålrättssäkerhet i ärhöga kravsärskiltställa
indispositivaflertaletdispositiva ochfrånskillnadmål tilldessasom -

med-maktutövning överföruttrycktvistemål kan sägas statensge-
borgarna.

ikommaemellertid intebör deträttsbildningentillhänsynMed
instans.prövning i högrefrånmålkategorierhelauteslutafråga att

måldenundvikasväsentligti allt attkanDetta varsgruppgenom
utifrånöverklagandeförbud bestämsskall omfattasavgöranden av

Vissaöverklagandetdetvärdetvärde ellertvisteföremålets avser.av
måstevärdegränsvärden.låga Enregelmässigtdockmålkategorier rör
dessainomrättsbildningtillmöjlighetenpå sådantdärför dras sätt att

indispositivaBeträffande deförsvåras.påtagligtinterättsområden
värde-användandemöjlighetvarkenfinnstvistemålen att avgenom

bagatellartatmålurskiljapåeller sättgränser annat av mergruppen
sådantreglerfrånundantasmål böri dessaavgörandenvarförslag om

överklagandeförbudinföraEffektivitetsvinsterna ettförbud. att somav
be-visserligentvistemåldispositiva äriavgörandenträffaattavser

överklagan-omfattasskulleavgörandendeeftersomgränsade avsom
fort-i5.5i avsnittförslag ävenutredningensmeddeförbud i och

prövningstillstånd.underkastade kravkommersättningen att vara
tvistemålhandläggerhovrättenrimligtemellertid inteDet somär att

förkostnadersamhälletsunderstigerväsentligenanspråkrör som
ekonomiskbegränsadmyckethartypisktochförfarandet settsom

inte hovrätternaifrågasättaskanmålet. Detiförbetydelse omparterna
arbetssituationensärskiltuppgifter,angelägnaprioriterabör sommer

Därtill kommeransträngd.håll attflera ärhovrätternainom en
mångaihär diskuterasöverklaganderättenbegränsning isådan som

oftastorlekanspråketseftersomfördel förtillskullefall parternavara
iinteoch dessa änprocesskostnaderna annatfaktiskaunderstiger de

bidrarVidareutsträckning ettbegränsad ersättsmycket motparten.av
kostnadergällerdetförutsebarhetökad näröverklagandeförbud till en

därmedöverklagandeförbud kanEtt antasföroch besvär process.en
möjlighetutsträckningökadivissamedförakomma parteratt gesatt
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i tingsrätt små belopp. gällerDet särskiltatt parterprocessa om som
inte kan sprida sina kostnader flerapå mål one-shot-litigants. Attut
det faktiskt kan svårt för dem i tingsrätt små-attvara processa om
belopp kan medföra den materiella inte får någonrättenatt genom-
slagskraft det gäller deras fall. Från konsumentsynpunktnär skulle ett
överklagandeförbud således fördel jfr 1973:87snarast vara en prop.

130, prop.198889:78 f..42 På grund det anförda bör, trotss. s. av
relativt begränsade effektivitetsvinster, överklagandeförbud införas i
de bagatellartade dispositiva tvistemålen i ledet mellan tingsrättmest
och hovrätt.

Avgränsningen de mål skall underkastade överklagan-av som vara
deförbud kan, tidigare, antingen ske utifrån tvisteföremáletssagtssom
värde eller det värde överklagandet Det kan intesom avser. anses
särskilt angeläget tillåta prövning i högre instans i de fall tviste-att en
föremålets värde visserligen högt värdet detär över-men av som
klagandet obetydligt. För välja tvisteföremâlets värdeär attavser som
utgångspunkt för avgränsningen talar dock redan måletnäratt parterna
inleds bör tingsrättens dom kan överklagas. Detta inte minstveta om
på grund den betydelse detta kan ha för intresset ingåattav av en
förlikning. Vidare har denna förordning valts FT-målen.avgränsaatt
De tvistemål skall omfattas överklagandeförbud bör därförsom av
bestämmas utifrån tvisteföremâlets värde.

Det värde vid vilket för överklagandeförbud bör drasgränsen
måste, tidigare framhållits, bestämmas på sådant isätt attsom man
möjligaste mån undviker försvåra rättsbildningen på sådana rätts-att
områden där tvister regelmässigt låga belopp. Detta särskiltrör är
angeläget beträffande mål förekommer i omfattning. I detstorsom
följande frekventagenomgås vissa rättsliga mellanhavanden kansom
komma beröras överklagandeförbud.att ettav

Vad beträffar telefonabonnemang har för år 1994 den genomsnitt-
liga kvartalskostnaden för privatabonnent beräknats till 765 kr.en
Många privatabonnenter hade kostnader för sitt telefonabonnemang

2 000 kr kvartalöversteg och mycket antal privat-ett stortsom per
abonnenter hade motsvarande kostnad för två kvartal. Det vanligtär

abonnemangsavgifter för två kvartal förfallit till betalning innanatt an-
sökan betalningsföreläggande in till kronofogdemyndigheten.om ges
Därtill kommer företagsabonnenter.antal Från HD har underett stort
de 50 åren inte något fall refererats telefonabonne-rörsenaste som

där det omtvistade värdet understiger 2 000 kr. Kostnaden förmang -
hushålls-el för familj två och två barn i Stockholm be-en om vuxna
räknas uppgå till 770 kr kvartal. Ett antal hushåll använderstortper
dock för bostadäven ochvärma Kostnaden föratt vatten.upp en
eluppvärrnd villa 120 kvm boyta i Stockholm beräknas till 3 800om
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årende 50från underRefererad praxis HDkvartal.kr senasteper
omtvistadedär detelabonnemangnågot fallomfattar inte rörsom

TV-avgifteruttagandeBeslut är000 kr.understiger 2värdet avom-
TV-avgift]. Invändningarl989:4l§ lagendirekt verkställbara [17 om

därför i allt väsentligtavgift prö-sådan kommeruttagande attmot av
barnomsorgsavgifterVad gällerverkställigheten.medi sambandvas -

på daghemmed barnför familjmedelvärdetår 1994varierade etten
200 kr400 kr och 2mellanförvärvsarbetar lföräldrarnabåda perom

barnomsorgsavgift nårdebiteringtvistmånad. Innan rör avsomen
förfallit till betalning.månadsavgifterregel flerahar idomstolen

000 kr.regelmässigt överstiga 2skulle dåvärdeTvisteföremålets -
sophämtningsavgifter,främstför privatpersoner,Renhållningsavgifter

000 kr.regel till omkring 1uppgår iår ochvanligtvisdebiteras per
renhållningsavgifter endastbeträffandeåren harde 50Under senaste

från HD.fall refereratsett
överklagandeförbud itordeanfördabakgrund detMot vartettav

tvisteföre-tvistemåldispositivaavgöranden iinföras förfall kunna om
menligtinverkadetta kommerkrunderstiger 2 000målet attutan att

tvisteföre-mål däremellertid hävdaskanrättsbildningen. Detpå att
såockså fårligger något högreuppgår till beloppmålet ansessom

iprövningtillhandahållaendast börrättsväsendetbagatellartade att en
Även angivnajämförelse framstår deninternationellvidinstans. enen

införandetviddock naturligtlåg. Det är ettgränsen att avmansom
höjaDet bättrelåg värdegräns.överklagandeförbud väljer är atten

finnai efterhandsig motiveratskulle visadet än attgränsen attom
bakgrunddennaligger för högt. Motvärdegränsenden valda ensynes

Ge-lämpligkr år 19953 570 gräns.basbeloppettiondel vara enav
automatisktfår dennabasbeloppettillvärdegränsenknyta enattnom

iskulle enligt denvärdegränsenangivnaindexuppräkning. Med den
avgjor-% de målmålundersökningen 9beskrivnabilaga 4 somava.

omfattats1992-07-01--1993-06-30 ha över-periodendes under av
klagandeförbudz.

rättsbildningen kaninnebär dockvärdegränsenangivnaDen att
i medöverklagandeförbudbestämmelsernaförseförsvåras. Att om

effektivtinte någottill hovrätt värnaför överklagande sättventil är att
förut-iskälet prövning HDdeträttsbildningen främst att enavom

avgörande. Envill överklaga hovrättensnågonsätter parternaatt av
utgångs-från dennai skulleomedelbar prövning HDinriktad påventil

deemellertidventilsystem kräverföredra. Ettpunkt attatt somvara

ränteyrkanden3 tvisteföremålets värdevid angivandeundersökningen harI av
inte beaktats.
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skall tillämpa har eller skaffar sig godsystemet överblick detöveren
aktuella rättsomrádet. På grund härav och då ställning måste itas
varje mål till ventilen skall kommeröppnas sådantom ett system att
orsaka visst merarbete i tingsrätterna. finnsett Det också risk att ett
ventilsystem inriktat på omedelbar prövning i HD skulle medföra en
inte obetydlig ökning mâltillströmningen till HD.av

En lösning införaär möjlighet för tingsrättenattannan en att
yrkande besluta det aktuella målet inte skallpart att under-av vara
kastat överklagandeförbud under förutsättning sannoliktgöratt parten

det vikt förär ledningatt rättstillämpningen måletav prövasattav av
högre Parterna dårätt. redan under målets handläggningvet detom
kommande avgörandet underkastatär överklagandeförbud och kan

sig därefter. Som tidigare detär sannoliktanpassa förlik-antytts att
ningsbenägenheten ökar klaraär måletöver endastparternaom att
kommer handläggas i instans. Tingsrätternaatt blir också jämförten -
med ordning med ventil mindre belastade eftersom fråganen attom-
undanta mål från tillämpning bestämmelsenett överklagande-av om
förbud endast kommer efter yrkande och ställning endastpartupp av
behöver Äventill det åberopade underlaget.tas parten denna lös-av
ning kan möjligen ådra sig kritik för ineffektiv eftersom den,att vara
liksom ordning med ventil för överklagande till hovrätt, förutsätteren

någon överklagar ytterligareatt gång för HD skall kunnaatten ta
ställning till prejudikatfrågan. Med hänsyn till förfarandet förut-att

yrkandesätter torde det dock finnas utsikterpart i fallav att vart en
intresseradär föra måletparterna vidare till HD.av att Mot dennaav

bakgrund utredningen övervägande skäl förtala låta domaranser att
och beslut i dispositiva tvistemål där tvisteföremålets värde understiger

tiondel basbeloppet omfattas överklagandeförbuden med undan-av av
för avgöranden i mål där förstatag gången han skall föra talanpart i

målet framställer sådant yrkande och sannoliktett gör det äratt av
vikt för rättstillämpningen målet högreprövasatt rätt.av

Då överklagandeförbudet främst motiveras rättsordningenattav
inte bör tillhandahålla instansän i de allra bagatellartademer mesten
målen saknas anledning helt undanta vissa måltyper,att målt.ex. som

tingsrättavgörs i särskild sammansättning. Om den lagav om grupp-
talan föreslagits Grupptalanutredningen Ju 1991:04som införs,av
bör för de fall tingsrättens dom eller beslut överklagas för en grupp
föreskrivas det värde avgörande föratt är den föreslagnasom om
regeln överklagandeförbud tillämpligär skall gälla helaom gruppen.
Beräkningssättet överensstämmer med Grupptalanutredningens förslag

detnär gäller bestämma värdet vid tillämpningenatt reglernaav om
prövningstillstånd SOU 1994:151 360 ff. och 654 f..s.
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jämlikt kap.i mål lavgörandeninteifrågasättasDet kan somom
undan-FT-reglerna börundantagits frånstycket RBd § andra3 vara

överklagandeförbud.från reglernatagna om
hand-skullemålskallnämnda lagrummetEnligt det ett som annars

första gångenfrån FT-reglernaundantasFT-mållagts partett omsom
tillämpasregler skallallmännayrkartalan i måletskall förahan att

högrebakomliggande tvistenden rörsannoliktdärvid ettoch gör att
bedöm-synnerlig betydelse förutgångeneller ärvärde att avannars

undantagrättsförhållanden. Detta ärföreliggandeandraningen av
föreslagits från regelnundantagdetutformatannorlunda än omsom

undantamöjlighetinte någonfinnsöverklagandeförbud. Det attt.ex.
prejudi-skälet måletdetenbart ärFT-reglernamål från att avett av

skall undantasprejudikatintresseharmålkatintresse. För att ett som
tvistenbakomliggandedensålunda om§ RB krävskap. 3 dfrån l

halvt basbeloppöverstigande görvärdeinte att partrör ett sanno-ett
andrabedömningenförbetydelsesynnerligmåletlikt är avatt av
3 d §från kap.målet undantas 1Omrättsförhållanden.föreliggande

prövningstill-underkastat kravavgörandetkommerRB att vara
enligtprejudikat börfå framangelägetdetstånd. Eftersom är att

d § RBfrån kap. 3på undantag 1kravetuppfattning inteutredningens
ställsdethögreprejudikatintressemed änmålsåvitt somvaraavser
§ RBi kap. 3 dUndantaget 1i hovrätt.prejudikatdispensfåför att

betydelse förharprejudikatintressehamålomfattar även attutansom
enligt FT-reg-inte handläggsdessaantal fall. Intresset attett stort av

före-grupptalanden lagtillgodosestorde kunnalerna somomgenom
undan-framgått omfattarredanSomGrupptalanutredningen.slagits av

tvistenbakomliggandeden rörockså mål där3 d § RBi kap.1taget
kategoriBeträffande dennabasbelopp.överstigande halvtvärde ettett

FT-reglernaundvikaförmöjligtallmänhetmål det i attär parterna
fall kansådanavissaItill värdegränsen.yrkandetatt anpassagenom

Betydel-fastställelsetalan.förundvikasdessa även att part engenom
tvistenbakomliggande rördär denmål ettundantakunnaattsen av

därför mycket begränsat.högre värde är
tillämpningfrånundantasd § RBkap. 3föranförda talar lDet att

måleträttstillämpningen prövasförviktdetendast attär avavom
möj-innebäraskullehärmedenlighet ävenreform i atthögre Enrätt.

korresponderaskulled § RBfrån kap. 3mål 1undantaligheten ettatt
regelnföreslagnafrån denmålundantamöjlighetenmed ett omatt

ibestämmelsenförändringlångtgåendesåöverklagandeförbud. En av
FT-ingående analysförutsättatorde dockkap. 3 d § RBl aven mer

för utrednings-ligga inomintesådan kanreglerna. En ramenanses
uppdraget.
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Trots vad det angelägetär regeln i kap.1 3 d §sagts attsom nu
andra stycket RB och reglerna överklagandeförbud, så långt dettaom
med nuvarande lydelse l kap. 3 d § RB möjligt, samordnas iär deav
mål har prejudikatintresse. Det skulle lämpligt åstadkom-attsom vara

automatik mellan undantag från FT-reglerna och undantag frånma en
överklagandeförbud så avgörande i mâl med prejudikatintres-att ett ett

inte underkastas överklagandeförbud för glömt ävenatt parten attse
framställa yrkande undantag från sådant förbud. I avvaktanett ettom
på FT-reglerna kan samordningsbehovet,översyn skapautan atten av

gränsdragningsproblem, tillgodoses det införs regelattnya genom en
innebörd beslut enligt kap. 3 d1 § andra stycket RBatt ettav att

undanta mål från paragrafs första stycke får till följdävenett samma
dom eller beslut i målet undantaget från överklagandeför-äratt etten

bud.
När det gäller enskilda anspråk handläggs tillsammans medsom

brottmål det mindre träffandeär tala bagatellartade tvistemålatt om
det inte rimligt iär instans. dessapröva I fallänatt ärsom mer en

skadeståndsskyldigheten regelmässigt följd utgången i brott-en av
målet. Skulle hovrätten bedömning i skuldfrågangöra änen annan
tingsrätten det rimligt skadeståndsskyldighetenär bedöms i enlighetatt

Överklagandeförbudetdänned. bör därför kompletteras med regelen
enligt vilken enskilt anspråk får överklagas hinder dettaett utan av
förbud brottmålsdomen överklagas beträffande ansvarsfråganom

avskaffas3skuldfrågan 51 kap. 23 § RB inte och överklagandetom a
hänför sig till gärning det enskilda anspråket. Om ettsamma som
enskilt anspråk avskiljs i tingsrätten och brottmålet överklagas bör, om
tvisteföremålets värde understiger tiondel basbeloppet, tviste-en av
målet vilandeförklaras i avvaktan det föreligger lagakraft-att ett

avgörande i brottmålet.vunnet
Ett eninstansförfarande ställer höga krav på rättegången i tingsrätt.

De mål enligt förslaget omfattas överklagandeförbud börsom av
därför inte handläggas notarier. Detta innebär dock inte någraav

förändringar tingsrätternasstörre handläggningsrutiner eftersom deav
tvistemål skulle omfattas överklagandeförbud endast undan-som av
tagsvis får handläggas notarier [jfr 19 § första stycket tolfte punk-av

och 20 § förordningen 1979:572 med tingsréittsinstruktion].ten Att
ställa krav på endast ordinarie domare skulle få handlägga målatt som

underkastadeär överklagandeförbud kan dock inte motiveratanses
eftersom de mål enligt förslaget skulle omfattas överklagande-som av
förbudet i de flesta fall enklare beskaffenhet.är av

3Jfr avsnitt 6.2.2 och bilaga 7.
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för-varigenomavtalavsnitt 7.2.1framgår är parternaSom ettav
igiltigtdom intehovrättsellertingsrättsöverklagaintebundit sig att

198889:78uppkomst. Iföre tvistensingåttsdetFT-mål s.prop.om
intedittillsöverklagandeförbuddepartementschefenuttalade42 att

konsumentsynpunkt, tvärtom.frånnegativtnågot snarareansetts vara
skullemindre värdenmåldepartementschefenansågdettaTrots att om

avtalauppkomst över-tvistensföremöjlighetenfrånundantas att om
underkunde kommamåldeutgallringenklagandeförbud. Då somav

hov-itillståndsprövningeneffektivredanprövningHD:s genomvar
ytterligareinte skäldepartementschefenenligtfanns det atträtterna

räddborde i ställetMantill HD.FT-målflödethindrasöka varaav
HD:skomma under pröv-kundeprejudikatvårdefå målde somavom

Möj-områden.konsumenträttensochcivilrättenscentralaning på den
pågåendetill under rätte-prejudikatfråga HDhänskjutaligheten att en

FT-mål.användning inågontill störreinte kommagång ansågs
preju-förbättradbehovetdepartementschefenenligtVidare av envar

på konsu-alldeles särskiltmål,dessafrågaidikatbildning stort om
meddepartementschefenenligttaladeskälområde. Dessamenträttens
avtalingåfrån möjlighetenborde undantasFT-mål attförstyrka att

uppkomst.före tvistensöverklagandeförbudom
FT-försvårasskulleprejudikatbildningen attförRisken genomatt

avtalauppkomsttvistensföremöjligheten attomfattadesmål attav
inteemellertidskall över-domeller hovrättstingsrättsöverklagainte

ingåfördel kunnaskulle det attdendrivas. För parten envarasvagare
och denbättreöverblickas på sättkanKostnadernaavtal.sådana ett
förenadekostnaderökadeanvända de ärkan intestarkare somparten

påtryckningsmedel för atthögre instansprövning imed ettsomen
snabbttvistenVidare blirefterge sin rätt.förmå den attpartensvagare

för FT-anledningsaknasdetdärförUtredningen attavgjord. attanser
tvistensföremöjlighetenbegränsningnuvarandebibehålla attmålen av

första§kap. 2dom i 49tingsrättsöverklagainteavtalauppkomst att
gälla avtalordning bör rörSammaRB.meningenandrastycket som

hovrätts dom.

Ö-mål

Ö-mål prejudikat-tillMed hänsynkaraktär.skiftandemycketär av
kategorierellerprocessuella frågornågrabildningen inte avtyper av
beloppsgränsinstans. Eni högreprövningfrånhelt uteslutasärenden

efter-ändamålsenlighellerinteavsnittföregåendeföreslagits i ärsom
någotåsättasinte kansådantaktuella målende rörflera somavsom

adoption.nanmändring ochbevisning,visstillåtandevärde, t.ex. av
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Även beträffande mål har anknytning till penningbelopp ellersom
värderbar svårigheteregendom kan uppkomma. Skall i målt.ex. ett
där överklagat utmätningsbeslut värdet den utmättapart ett av egen-
domen eller det för vilketbelopp utmätning sökts avgörande Envara

beslut möjligen skulle kunna omfattas överklagandeför-grupp som av
bud de interimistiska besluten. Det också den målär är grupp som
internationellt ofta framhålls lämplig underkasta begränsningarattsom
i överklaga jfr 32d Europarådets rekommendation förrätten att art.

förbättra appellationsförfarandet i tvistemål.att
Enligt gällande kan i familjemål interimistiska beslut meddelasrätt

beträffande bl.a. underhållsbidrag, vårdnad, och kvar-umgängesrätt
ÄktBboenderätt 14 kap. 15 och 16 §§se 6 kap.närmare samt

20 § och 7 kap. 15 § FB. Tingsrätten meddelar i regel interimistiska
beslut i efter förhandling.dessa mål Hovrätten, nästan utansom
undantag måldessa på handlingarna, har vid sin prövningavgör
många förutsättningargånger bedöma aktuella frågor.sämre Attatt
låta tingsrättens interimistiska beslut under rättegången familjernáli
omfattas överklagandeförbud skulle inte innebära prejudikat-attav
bildningen eftersomblir lidande de aktuella frågorna kan prövas utan
inskränkning i samband med överklagande dom i målet. Vidare harav

möjlighet få det interimistiska beslutet i tings-omprövatparterna att
för uppkomma.skäl det skulle hovrätterna förekommerrätten I ettom

relativt målantal interimistiska beslut familjemål.istort som avser
Enligt den i bilaga beskrivna mâlundersökningen4 avsåg år 1990a.

% och7 under perioden 1992-07-01--1993-06-30 %5 avgörandenaav
Ö-måli interimistiska beslut familjemål.i förbudEtt överklagamot att

sådana beslut skulle innebära inte obetydliga effektivitetsvinster för
hovrätterna, eftersominte minst målen skall handläggas förturmed
och därför många gånger inverkar menligt avdelningens planering.

Det anförda förtalar överklagandeförbud bör införas föratt av
tingsrätt fattade interimistiska beslut i familjemål. När det gäller
interimistiska beslut vårdnad och det dock, medumgängesrätt ärom
hänsyn till hur betydelse dessa beslut kan få för den slutliga be-stor
dömningen vårdnadstvisten och till tveksamträtten umgänge,av om

sådan ordning godtagbar. Utredningen därförär att etten anser
interimistiskt beslut vårdnad eller i framtidenumgängesrätt ävenom

hovrätt.bör kunna överklagas till Detsamma bör gälla beslut som

Möjligheten resningsvägen angripa interimistiskt beslut vårdnadatt ett om
jfr NJA 1988 429 kan enligt utredningens mening inte till-parternas. ge
räckligt skydd felaktiga avgöranden interimistiska beslut vårdnadmot om om
skulle underkastas överklagandeförbud. Ett interimistiskt beslut umgängeom
med barn kan för övrigt inte bli föremål för resning, NJA 1992 420.s.
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sådantbo. Vidbarnet skalltvå vårdnadshavarehosavgör vem av
införafinns anledningdet över-ifrågasättasförhållande kan attom

kvarboenderättbeslutinterimistiskabeträffandeklagandeförbud om
beslutetdet interimistiskabarnmakarnaunderhållsbidrag. Har äroch
makar-för fråganbetydelseavgörandevårdnad ofta om vem avavom
bodel-hemmet i avvaktani detskall bo kvar gemensammasomna
skulletill underhâllsbidragöverklagandeförbud begränsatEttning.
Över-effektivitetsvinster för hovrätterna.särskiltinte innebära stora

fråganomfatta de fall därskulle inte kunnaklagandeförbudet om
följd klaganden över-aktualiseras ävenunderhållsbidrag attavsom en

underkastatbeslutet inteinterimistiskadet ärdelklagat somaven
Överklagande-vårdnaden.överklaga,begränsningar i rätten t.ex.att

klagandentill de fall dåinskränkasbehövaföljaktligenförbudet skulle
underhållsbidrag.beslutetinterimistiskaöverklagade detenbart om

bakgrundfrekventa. Motinte särskiltdockÖverklagandenSådana är
något förslagutredningen fram över-inteläggerdet anförda omav

interimistiskahovrätt förochmellan tingsrättklagandeförbud i ledet
familjemål.beslut i

kvarstadbeslutframförtsåsiktenhåll har denFrån flera att somom
överklagandeförbud.underkastadebörkommunikationfattas utan vara

sökandenbegäranfattasinterimistiskt beslut kansådantEtt omav
i detVadtredje stycket RB.§dröjsmål 15 kap. 5ifara är som

interi-gällerkvarstadinterimistiska beslut ävenföljande anförs omom
kap. 3 § RB.i 15åtgärdersådanamistiska beslut avsessomom

49särskiltkan överklagaskvarstadbeslutinterimistisktEtt om
RB5. medsvaranden inkommitSåpunktenkap. 5 § sjätte yttran-snart

till förnyad prövning. Detyrkandethärför gåtteller tidende ut tas upp
kvarstadinterimistiskfallsvaranden i deomotiveratkan tyckas att

hov-både ikvarstadsfrågan prövadfåmöjlighetskall habeviljas att
kvarstadsfrâgantingsrättensärskilttingsrätten,och i när tarrätten upp

detsig ochfort denneprövning så ävenförnyadtill yttrat senare
hov-kommerhovrätten. Vidaretillkan överklagaskvarstadsbeslutet

imma-sMotsvarande vite inom deninterimistiska beslutsådanagäller om
§37kommunikation eftersomfattaslagstiftningenterialrättsliga utan asom

lagen§ femte stycket1960:644, 53vammärkeslagenstycketandra a
femtekonstnärliga verk, 57 §litterära ochtillupphovsrätt1960:729 aom

mönsterskyddslagenstycketa§ femte1967:837, 35patentlagenstycket
§1971:392, 15växtförädlarrättslagenstycketfemte1970:485, 36 §a

1992:femte stycket lagenoch 9 §1974:156firmalagensjunde stycket a
överkla-beträffandehalvledarprodukteriför kretsmönsterskydd1685 om

beslutföreskrivs talanhänvisar till vadbeslutgande sådana motomsomav
nyttjainterimistiska vitesförbudgällerkap. RB. Detsammaenligt 15 mot att

[l3§ andrakommunikationfattasföretagshemligheteller röja utansom
féretagshemligheter].förskydd1990:409stycket lagen om
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ha delvis material grunda sin prövningrätten vadänatt ett annat att
tingsrätten eftersomhade hovrätten överklagandet fått delgenom av

inställning till kvarstadsyrkandet, vilket måste tvek-motpartens anses
med hänsyn till instansordningens princip. börDet docksamt noteras

prövningen i hovrätten blirbara aktuell hovrätten hinneratt taom
ställning till överklagandet innan tingsrätten kvarstads-prövatnytt
frågan. överklagandeförbudEtt skulle inte försvåra rättsbildningen
eftersom klaga beslutet kvarstad sedan svaranden hafträtten att om
tillfälle sig givetvis skulle kvar överklagandeförbudatt yttra vara om
infördes för det interimistiska beslutet. de fallI interimistisk kvarstad
inte beviljas kan dock överklagandeförbud allvarliga konsekven-ett

för avvaktasökanden. Att kommunikation med skulle imotpartenser
många fall innebära möjligheten till kvarstad går förlorad. Mot-att

tillfälleskulle överföra penningmedelparten att t.ex. annan,
undanskaffa fartyglösöre eller låta Om kvarstadsinstitutetsavresa.
effektivitet bibehållasskall bör således överklagandeförbud inteett
omfatta sökanden. införaAtt överklagandeförbud endast skulleett som
omfatta den drabbats kvarstad kan möjligen framstå tvek-som av som

från utgångspunktprincipiell eftersom då inte skullesamt parterna ges
formella möjligheter till sin i Irättatt tasamma vara processen. nor-

malfallet försämras dock inte svarandens möjligheter till sinatt ta vara
sådanmed ordning. Han kan omedelbart påkallarätt ompröv-en en

ning i tingsrätten och, kvarstaden inte hävs, därefter över-genastom
klaga tingsrättens beslut till hovrätten skyldig måletär prövaattsom
med förtur. Det finns emellertid situationer då tiden från det tings-att

fattat det ursprungliga beslutet till dessrätten svaranden kan få kvar-
stadsbeslutet hovrätten blir för lång tingsrätten förstprövat påav om

skall ställning till kvarstadsfrågan. Utredningen därförnytt ta attanser
inga beslut interimistisk kvarstad bör underkastas överklagandeför-om
bud.

Interimistiska beslut förekommer också i olika domstols-typer av
ärenden 10 kap. 16 och §§, kap.se 17 11 18 20 § andrat.ex.

ÄB.stycket och tredje23 § stycket FB 19 kap. 10 § Flera skälsamt
talar sådana beslut skall underkastade överklagandeför-attmot vara
bud. Hovrätten kan inte ha möjligheter tingsrättensämre än attanses
bedöma dessa frågor. Handläggningen i regel skriftlig både i tings-är

och i hovrätten.rätten Besluten ofta ingripande karaktär ochär kanav
ha betydelse för den enskilde. Vidare torde dessa beslutstor över-
klagas relativt sällan varför överklagandeförbud skulle få mycketett
begränsad betydelse för hovrättens arbetssituation. Utredningen anser
därför interimistiska beslut i domstolsärenden inte bör omfattasatt av
överklagandeförbud.
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komplettering omprövning7.3 Rättelse, och

Sammanfattning: Utredningen rättelseinstitutet inteattanser
utvidgas. Beträffande komplettering föreslås den tidbör att

ske till månaderinom vilken komplettering kan utsträcks sex
kraft.från domen laga En kompletteringdet änatt senarevann

efter avgörandet meddelats bör dock förut-två veckor det att
initiativ och inte sig kom-motsättersätta att motpartenpartav

uppfattningEnligt utredningens bör reglerpletteringen. om
införas iomprövning inte RB.

Gällande7.3.1 rätt

finner beslutfår rättelse den dom ellerRätten besluta ettatt enom om
till följd eller någoninnehåller uppenbar oriktighetnågon rättensav

förbiseende §skrivfel, räknefel eller liknande 17 kap. 15annans
kan13 § första stycket RB. Oriktighetenförsta stycket och 30 kap.

felaktig-det spelar ingen roll hur betydelsefullvad helst ochsomavse
kraftavgörandet vunnit lagaRättelse kan skeheten är. oavsett om

någontill vad gäller vid domvilla finns inteeller inte. I motsats som
Rättelsevilken frågan måste kantidsfrist inom ägatas t.ex. rumupp.

utgång grund skrivfel ellerdomstolen beslutat viss men avom
i avgörandet uttrycka någotsådant förbiseende kommit annatattannat

besluti avgörandet har givit riktigt uttryck sitteller rätten ettom
besluts-felräkning eller förbiseende vidpå grund ett annatav enmen

sakförhållande.fattandet utgått från felaktig uppfattning ettomen
inte användas felet har uppkom-Rättelsemöjligheten kan däremot när

rättsfall ellerhar förbisett visst lagrum ellermit rätten ettattgenom
sådan rättskälla fel eller lämnat beaktande vissttillämpat utan pro-en

till bedömning målet ellercessmaterial skulle ha lettsom en annan av
rättelsemöjligheten fallviss fråga. Förenklat uttryckt kan sägas avseen

fel.eller i princip tänkt handlatdär domstolen, rättpart annan men
får åklagarens begäran, rättel-I brottmål beslutarätten, även om

uppgifter sittden dömde lämnat oriktiga ellernär om namn person-se
rättegången tredjedetta avslöjats under 30 kap. 13 §utan attnummer

stycket RB.
förbiseendeKomplettering avgörande får ske rättenettav om av

medunderlåtit fatta beslut skulle ha meddelats i sambandettatt som
dom eller slutligt beslut 17 kap. 15 § andra stycket och 30 kap.en

underlåtit kvar-13 § andra stycket RB. Har uttala sigrätten att om en
eller beslag beslutats under målets handläggning dockstad kanett som

eftersom sådanakomplettering inte ske säkerhetsåtgärder, grund av
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dessa inte gäller längre till dess dom meddelas, vidän sådant för-att
hävda°hållande JO 199394 41 med hänvisningar. Kom-anses s.

plettering kan inte ske med ställningstagande till frågaett en som en
glömt aktualisera på interimistisk frågarätt sätt, ellerpart att t.ex. en

rättegångskostnadsfråga. Vidare saknas möjlighet kompletteraatten ett
avgörande glömt i prövningenrätten själva saken.ett momentom av
En komplettering måste komma till stånd inom två veckor från av-
görandet. Anledningen härtill lagstiftaren velatär rimlig tidatt partge

överklaga avgörandet i sin helhet efter kompletteringatt ägtatt rum.
Bestämmelserna rättelse och komplettering fakultativa.ärom

Rättelse betydelselösa felaktigheter kan således underlåtas. Innanav
beslut rättelse eller komplettering fattas skall ha fåttparternaom
tillfälle sig, det inte uppenbart obehövligt 17 kap.är 15 §att yttra om
tredje stycket och 30 kap. 13 § fjärde stycket frågaRB. I för-om
biseenden inställning särskild betydelseärpart motpartens närav av

skall ställning tillrätten avgörandet skall Omrättas.ta motpartenom
med godtagbara skäl sig rättelse sker,motsätter under åbe-att t.ex.
ropande han skulle ha drivit på bör hanssätt,att annatav processen
önskemål normalt tillgodoses. Då får det felaktiga avgörandet angripas
på Skyldigheten tillfällesätt. sigannat att parterna att yttrage anses
inte innefatta någon ovillkorlig skyldighet delge före-att parterna ett
läggande på det föreskrivs i delgivningslagen 1970:428.sätt Detsom
torde i normalfallet räcka med telefonkontakt eller meddelandeetten
i lösbrev. Ett beslut rättelse eller komplettering skall möjligtom om
antecknas på varje exemplar avgörandet. Beslutet betraktaär attav

slutligt beslut och kan överklagas.ettsom
Domstolen kan i många situationer uttryckligt lagstödutan ompröva
under rättegången meddelat beslut processuellett natur, t.ex. ettav

beslut mål till huvudförhandling ellersätta beslut tidpunk-att ut ett om
för dom. I andra fall framgår uttryckligen lagtextten ickeatt ettav

slutligt beslut meddelas under rättegången får omprövas, t.ex.som se
stycket24 kap. 19 § RB och kap.7 15 § tredje FB. Vidare före-

kommer regler domstolen under vissa förutsättningar kanattom om-
saken hinderpröva avgörande har vunnit laga kraft ochutan att ettav

rättskraft. Regler det slaget förekommer bl.a. såvitt gäller familje-av
rättsliga underhållsbidrag. I dessa fall ändras emellertid inte det tidiga-

beslutet det tillkommer beslut, i princip inte harutan ett nyttre som
tillbakaverkande kraft, i övrigt upphäver verkningarna detmen som av
tidigare beslutet. Domstolen i vissa fall skyldigär i samband medatt

Om vinner målet vid huvudförhandling framställt begäranpart som en om
säkerhetsåtgärd och domstolen glömmer bort denna begäranpröva tordeatt
dock komplettering kunna ske.
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kap. 21 §interimistisk karaktär, 24beslut meddom ompröva t.ex.se
stycket FB.och kap. 15 § andra20 § andra stycket 76 kap.RB samt

tvistemål.i brottmål ochtill omprövningmöjlighetövrigt saknasI
långt-möjligheten till omprövningdockBeträffande ärenden är mer

den juli 1990 bestämmelsergäller fr.o.m. 1gående. dessaFör om
handläggning1946:807och 9 b §§ lagenomprövning i 9 om ava

reglernaärendelagen vilkadomstolsärenden ompröv-motsvarar om
tingsrätten beslut1986:223. Finnerförvaltningslagenning i ettatt

påuppenbart oriktigtförsta instansmeddelatden har ärsomsom
skallnågon anledning,elleromständighetergrund annanavnyaav

snabbt och enkelt ochdet kan skebeslutet,ändra atträtten utanom
förutsätteromprövningför någon enskild Attblir till nackdeldet part.

omprövninginnebärför enskilduppstår nackdelardet inte attpartatt
stårtvâ enskildai ärenden därbör förekommanormalt inte motparter

mållikheter med desålunda företervarandra och stora somsom
beslutetgällerSkyldighetenhandläggs enligt RB. ävenomprövaatt om

överläm-inte, tingsrätten hargäller docköverklagas. Skyldigheten om
falliinstans eller deti ärendet till högrehandlingarna annatnat omen

har inteändrar sitt beslut. Ensärskilda skälfinns rätten partmot att
föromprövning sedan tidenbegärhanfå beslutet omprövaträtt att om

beslut omprövninggått Ettbeslutet har äröverklagande ettut. omav
harMotsvarande bestämmelseröverklagas.slutligt beslut och kan

lagrådsremiss Endomstolsärendentill lagupptagits i förslaget omny
domstolsärenden.lag omny

behandlingtidigare7.3.2 Frågans

konstruerade så,ursprungligenbestämmelser rättelseRB:s attvarom
skrivfel, miss-beslut till följdfann dom ellerdenrätten, att avom

uppenbar oriktig-dylikt förbiseende innehöllräkning någoteller annat
tillfälleerhålliträttelse sedanhet, fick meddela beslut attparternaom

felaktigheteruppfattningen endastsig. allmännaDen attyttra var
föremål för rättelse. Skyldighetenkunde blibegångna rätten attav

tillfälle sig saknade undantag.bereda att yttraparterna
Översyn rättegångsförfarandet dom-vid allmän1976:8,I Ds Ju av

anfördesför Rättegångsutredningens direktiv,låg till grundstol, som
felrättelsemöjligheter uppenbaraförelåg smidigaredet behovatt avav

dåvarande bestämmelser medgav 97.beslut vad s.i domar och än
frågor ochRättegångsutredningen omfattade rättelseDirektiven till om

Genom regeringsbeslut den 11 decem-omprövning dir. 1977:10. ett
regeringen till särskild utredareuppdrog emellertidber 1986 atten
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Rättegångsutredningens direktiv bl.a.med utgångspunkt från överväga
dessa frågor.

föreslog möjligheten till rättelsesärskilde utredarenDen ävenatt
det eller skrivit ellerskulle det fallet äratt part somen annanavse

skyldig till sådant förbiseenderäknat fel eller gjort sig ochannat
uppenbar oriktighet i domstolens avgörande.därigenom orsakat en
domstol skall ha möjlighet komplettera sittVidare föreslogs att atten

förbiseende underlâtit i sambandavgörande domstolen atteget avom
beslut i särskild fråga, interimis-med sitt avgörande fatta t.ex.en en

kostnadsfrâga fråga avräkning häktnings-tisk fråga, eller en om aven
speciell rättelsemöjlighet infördes förtid. Härutöver föreslogs att en

oriktigt och står tillde fall där misstänkt uppger nanm senare svarsen
Såvitt gällde ärendenför döms under detta vidgärningen och nanm.

och omprövning skulledomstol föreslogs rättelse, kompletteringatt
överensstämde med förvaltningslagens regler.kunna ske på sätt som

avvisades. NågraTanken på i övrigt införa omprövningsregleratt
1988:66 64 ff.processrättsliga frågor, Ds s.

förslag kom i berörda avseendenDen särskilde utredarens attnu
lagstiftning redogjorts för i avsnitt 7.3.1. Samtidigtleda till den som

skyldigheten bereda tillfälleinfördes undantag frånett att parterna att
uppenbart obehövligt. 198990:71sig, detta Prop. 49äryttra s.om

ff., bet. rskr. 198990:292.198990:JuU32,
såvitt möjlighetDomstolsutredningen hänvisade tingsrätts attavser

nämnda departements-sina avgöranden tillompröva ovanegna
därpå grundade lagstiftningen SOU 1991:106promemoria och den

komplettering berördes inteDel 308. Rättelse och Dom-A avs.
stolsutredningen.

överväganden7.3.3

Utgångspunkten

Rollfördelningen instanserna bör enligt utredningens uppfatt-mellan
ning felaktiga avgöranden skall i högrebygga principen rättasatt
instans. till uppgift felaktiga avgöranden med-Hovrätten har rättaatt

felaktigadelade tingsrätt medan HD:s uppgift hovrätts-rättaattav
i huvudsak begränsad till fel kan angripas medavgöranden är som

rättsmedel. uppfattning motiveras inte minstextraordinära Denna av
det generellt torde förenat med rättssäkerhets-störreatt sett vara

tidigare inte tagit ställning till ifråga-garantier domstol detatt somen
kontrollerar dess riktighet. detavgörandet Vidare grund-ärsatta en

laga kraft skallläggande princip avgörande vunnitatt ett som vara
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orubbligt. Mot dessa principer måste behovet snabbtvägas ochattav
enkelt kunna vissa uppkomna felaktigheter.rätta Det uppenbartär att
reglerna rättelse, komplettering och omprövning tillhandahållerom ett
effektivare ändra felaktiga avgörandensätt reglernaänatt över-om
klagande och extraordinära rättsmedel. De domare skall tillämpasom

förrade reglerna redan insatta i målet ellerär ärendet varför änd-
ringen kan ske snabbt någon arbetsinsats. Detta bådestörre tordeutan
för berörda föroch domstolsväsendet till fördel kost-parter vara ur
nadssynpunkt. förstaKan instans själv komplettera ellerrätta, om-

felaktigt avgörande leder dettapröva också till minskningett en av
hovrätternas arbetsbörda. Det finns således anledning inomatt ramen
för detta utredningsuppdrag undersöka det finns förutsättningar attom
utvidga möjligheterna komplettera ochrätta, domar ochomprövaatt
beslut. Mot bakgrund det anförts rollfördelningenav som ovan om
mellan instanserna bör dock tillämpningsområdet för rättelse, kom-
plettering och omprövning begränsat och endast klara fall.vara avse
Vidare bör det finnas möjlighet överklaga sådana beslut.atten

Rättelse

Om med rättelse korrigering oriktighet till följdman avser av av
förbiseende kan konstateras för utvidga tillämpningenatt utrymmet att

detta institut inte särskilt Som framgått föregåendeär stort.av av
avsnitt det inte enbart domstolens förbiseendeär kan föranledasom
rättelse eller förbiseende.även För generelltutan parts attannans
utöka tillämpligheten torde det nödvändigt låta bestämmelser-attvara

omfatta oriktigheteräven inte uppenbara.är Att ickeävenna som
uppenbara oriktigheter kan måhända interättas till nackdelsynas vara
för enskild eftersom domen innan rättelsen företagits intepart ger

föruttryck dess innehåll. Om avgörandet innehållerrätta oriktigheter
inte omedelbart uppfattar oriktiga kanparternasom parternasom

emellertid utgången och inrätta sig efter denna. Att dom-acceptera
stolen i dessa fall efter tid beslutar rättelse kan inte lämp-en om anses
ligt. Har avgörandet vunnit laga kraft saknas dessutom möjlighet att
överklaga domen. Ett överklagande kanske skulle ha skett domensom

innehåll framgått redan frånrätta början. feletNär inte uppenbartär
bör därför eventuell rättelse ske initiativ part ett extra-av genom
ordinärt rättsmedel. Rättelseinstitutet bör således inte utvidgas.

framgårSom avsnitt 7.3.1 skall beredas tillfälleparterna attav
sig innan beslut rättelse och komplettering fattas, intedetyttra om om

uppenbart obehövligt.är Det torde inte föreligga något behov att
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införa ytterligare inskränkningar i skyldigheten beredaatt parterna
tillfälle sig innan sådant beslut fattas.att yttra

Komplettering

Att utöka möjligheten till komplettering dvs. utöka möjligheternaatt-
företa prövning förbiseendeatt inte tidigare företagitsen såsom av -den omfattarävenatt prövning rörande självaett sakenmomentav är

inte praktiskt genomförbart. Som påpekats i den nämnda departe-ovan
mentspromemorian det svårtär beträffande sådanaatt dramoment en
skiljelinje mellan vad prövats inte Dsprövats 1988:66som resp. s.

Även87 f.. i fortsättningen bör därför kompletteringsmöjligheten
begränsad till de övervägande processuella frågorvara itassom upp

beslut.
Som framgår avsnitt 7.3.1 måste enligt gällande regler kom-av

plettering ske inom två veckor från det avgörandet meddelats.att
Denna begränsning i tiden har motiverats beslut kom-att ettav om
plettering kan förändra de förutsättningar från vilka har utgåpart att

han bedömernär det tidigare avgörandet skall överklagas.om Han
skall därför alltid ha möjlighet överklaga det tidigareatt avgörandet

detta kompletterats. Om den tid inom vilkenom avgörandet kan kom-
pletteras gått till ända det inteännu vunnit laga kraft kan fåmen part
till stånd komplettering överklaga avgörandet.en att Hargenom av-
görandet vunnit laga kraft torde vill få till stånd beslutpart isom ett

fråga skulle ha iprövats sambanden med domen eller detsom slutliga
beslutet hänvisad till klagan domvilla.över Det torde intevara vara
möjligt väcka talan rörandeatt processuell fråga domstolenny en som
glömt Dspröva 1988:66 88.att Att det två veckorän fråns. senare
det avgörande meddelatsatt ett upptäcks förbiseenderättenatt av
underlåtit fatta beslut skulleatt ha meddelatsett i samband medsom
dom eller slutligt beslut torde inte helt ovanligt. I förhållande tillvara
komplettering framstår både överklagande och klagan domvillaöver

tämligen omständliga förfaranden. Detsom skulle således i enlighet
med vad anförts kunna till fördel både försom delovan vara parteren
och för domstolsväsendet komplettering kunde ske efteräven denom

gällande tvåveckorsgränsen. Tingsrättensnu möjlighet till komplette-
ring bör dock inte omfattande deän möjligheter högrevara mer rätt
har bifalla klagan domvilla.att över Enligt 59 kap. l § första stycket
fjärde punkten jämförd med 59 kap. 2 § andra stycket RB torde kla-

domvillaöver i fall då tingsrätten förbiseendegan underlåtitav att
fatta beslut skulle haett meddelats i samband med domsom elleren

slutligt beslut behövaett ske inom månader från laga kraft. Följ-sex



1995:124SOUÅTGÄRDER FLÖDETBEGRÄNSAFÖR298 ATT

domEnundanröjs.domendomvilla är attklagantill överbifallden av
59 kap.framgårintedettapartielltundanröjas även avkunna omtorde

rättegångsfeletundanröjandet, avserbörm.fl.Gärde omEnligtRB.
övrigt,ifrån domensärskiljaskandomendelallenast somaven

lagenjämteRättegängsbalkendel Nyasådanallenastuppenbart avse
slutsatstillkommerWelamson868. sammainförande,dess s.om

tredjeDomvillobesväranalogtRB26 §kap. av50tillämpaattgenom
undan-Att253.uppl., ettVI, 3:eRättegångjfr s.66 f., ävens.man,
Rätts-EkelöfBomanocksåförutsättspartiellt avröjande kan vara

tings-består idomvilla attfallendeI148.uppl.,11:emedlen, s.
självfallet attdetsaknas utrymmebeslutfattaunderlåtit atträtten

dettordefalldessaIordalydelsen.efterdirektbestämmelsentillämpa
till klaganbifallvidhovrättengällande rättmed attförenligtdock vara

visstillställningtagitintetingsrätten enkonstaterardomvilla attöver
sådanihovrättendel. Atti dennamålet enâterförvisarochfråga

beslutetellerdomenhelaundanröjaskulle attsituation tvungenvara
59enligtdomvillatill klagan överbifallföljdenskäletdet att avav

irratio-högsttillledakunnaskulleundanröjandealltid är§ RB1kap.
handlagttingsrättfalletdet att somkan nämnasT.ex. enresultat.nella

haskullemångamedtvistemål parterkompliceratochomfattandeett
intedettaochrättegângskostnadsyrkandetillställning ettglömt att ta

hov-skullefallsådantkraft. Ivunnit laga ettdomenförränupptäcks
domvilla,klagan överframställtberättigadeden parten enrätten, om

tillmåletåterförvisaochdomtingsrättensundanröjaatttvungenvara
detAtthelhet.i sinmålethandläggaskullepå nytttingsrätten som

gällandemedförenligtskullebeskrivnaden varasituationi somen
bort-densåvittmåletåterförvisaundanröjande avserrätt utanatt SÖ 214,1986,april3denbeslutHD:sstödvinnerfråganglömda av
med-tingsrättenöverklagatÖ hade ettkvinnaEn108484. avmåli

utslagetupphävde toghandräckningsmâl. Hovrätten meniutslagdelat
inteskälolikaeftersomkostnadsyrkande man avkvinnansinte upp

kvinnanefter detfann, attHDkostnadsräkningen.uppmärksammat
59irättegångsfelsådant avsesdomvilla, somattklagan överanfört

RBpunktenfjärdenuvarandepunktenfemtestycketförsta§1kap.
ersätt-frågandärföråterförvisadeochförekommit omhafick anses

angivnadetprövningförtill hovrättenrättegångskostnader avförning
stödvisstocksåvinnerredovisade synsättet avkostnadsyrkandet. Det

hade irättshjälpslagenenligtbiträdeEtt141.C1986NJAnotisfallet
misstaghovrättenvilketersättningsyrkande avframställthovrätten ett

honyrkadegåttöverklagandeför uttidentill. Innanställningtagitinte
i hovrätten.huvudmansinlämnatbiträde honför detersättningi HD

stycketförsta§59 kap. 1irättegångsfelsådantfann avsesHD somatt
före-hafickRBpunktenfjärdenuvarande ansespunktenfemte
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kommit och återförvisade frågan ersättning till rättshjälpsbiträdetom
till hovrätten för erforderlig behandling. Ett beslut i återförvisad del-

sedermera fattas den lägre instansen får överklagas isom vanligav
ordning. Det dock inte möjligtär överklaga målets övriga delaratt om

skulle önska detta med hänsyn till utgångenpart i den återförvisade
delen.

Om tingsrätten skulle möjlighet inom månader kom-attges sex
plettera avgörande vunnit laga kraft skulleett inte sämresom part vara
ställd hanän klagat domvilla. Möjlighetenöver få till ståndom att en
komplettering i tingsrätten skulle inte heller bli långtgående änmer
möjligheten till framgång med klagan domvilla.över En komplettering
skulle dock väsentligen snabbare och billigare både förvara parterna
och domstolsväsendet. Mot denna bakgrund föreslås kompletteringatt

dom och slutligt beslut skall få ske inom månader från detav attsex
avgörandet laga kraft. vissaI fall kan emellertid omständig-vann
heterna sådana det framstår mindre lämpligt kom-attvara attsom
plettering sker, då det beslut förbiseende inte fattatst.ex. ävensom av
får betydelse för andra delar domen. I dessa fall bör kompletteringav

Överinstansenske efter klagan domvilla.över kan då vid behov
undanröja hela eller delar det tidigare avgörandet. För undvikaav att

komplettering sker i sådana fall böratt komplettering skersom senare
tvåän veckor efter det avgörandet meddelats, dvs.att detänsenare

finns realistisk möjlighet överklaga avgörandet, endast skeatten om
inte sig det. Rättenparterna motsätter bör inte heller fortsättningeni

ha möjlighet på initiativ komplettera avgörandeatt bådaeget ett som
och inrättat sig efterparter det finnsaccepterat möjlighetutan att en

överklaga avgörandet i sin helhet.att En komplettering änsenare
fjorton dagar efter avgörandet bör därför förutsättaäven initiativ av
part.

Det kan ifrågasättas domförhetsreglerna för tingsrätt bör ändrasom
till följd reglerna komplettering ändrasatt beskrivetav sätt.om
Eftersom den handläggning avslutas med beslut komplette-ettsom om
ring inte sker vid huvudförhandling reglernaär domförhet vidom
huvudförhandling inte tillämpliga. Tingsrätt således enligtär kap.1
3 § RB beslutför med lagfaren domare. För beslutatten ett som
skulle ha meddelats i samband med dom eller slutligt beslut inteetten
vid kompletteringen skall fattas med svagare sammansättning än

skulle ha varit fallet fattaträtten beslutet i sambandsom med detom
tidigare avgörandet, skulle det möjligen lämpligt i de fallatt,vara
tingsrätten vid avgörande tvistemål bestått lagfarna domaretreav av
och vid avgörande brottmål bestått lagfaren domare ochav av en
nämnd, ställa krav på motsvarande sammansättning för beslutaatt om
komplettering. Det finns dock inte något tyder beslutattsom om
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skullereglernuvarandeenligttingsrättfattatskomplettering avsom
ordningsådanskulleVidareavseende.någotibristfälliga envara
huvud-avgörandenvissaiskulle deltanämndemän utominnebära att

dom-ändringprocessuella frågor. Enfrämst rörförhandling avsom
vidsammansättningskulle haalltidsåförhetsreglema rättenatt samma
denbeslutfattadedenhadeden närkompletteringbeslut omsomom

såledesskulle görakompletterasskallbeslutslutligadetellerdom som
bidraopraktiskt nämnvärtmycketkompletteringsförfarandet attutan

rättssäkerhet.ökadtill en
någotföreliggatorde detkompletteringbeträffandehellerInte

beredai skyldigheteninskränkningar attytterligareinförabehov att
beslut fattas.sådantsig innantillfälle att yttraparterna

Omprövning

mindresiglämparinstitutetkan konstaterasomprövninggäller attVad
tvåparts-alltidföreliggertvistemålbrottmål. I etttvistemål ochförväl

i dedärförbeslut blirellerdomändring ettEnförhållande. av en
visserligenbrottmål harenskild Inackdel förtill part.fallflesta en

för talanåklagarenendastenskild närnågonintetilltalade motpartden
tillhänsynundgåknappast attkan att ta enhonommot manmen

talanförtintedennebeaktas även närbehövakanintressemålsägandes
fallsådanaomprövningsskyldighet iinförabrottmâlsdelen. Atti en

bestämmelserna ompröv-längregick äninnebäraskulle omatt man
fårdessa lagarEnligtärendelagen.ochförvaltningslagen om-ining

Enligtenskildnackdel förtillblir part.dennaskeinteprövning om
normalt inte omprövabörförvaltningslagen rättentillmotivuttalandena

intres-motstridigamedflerafinnsdetärenden därbeslut i partersina
bestäm-införandettillförarbetenaI76.198586:80prop. avs.sen

departementschefenuttalade attärendelageniomprövningmelsen om
enskildatvådäri ärendenförekommabörintenormaltomprövning

medlikheterföreterärendendå dessavarandra storastår motparter
59. Dessa198990:71prop.enligt RBhandläggsmålde s.som
därför intefinnsgiltighet. Detfortfarandeförarbetsuttalanden äger

tillavgöranden attmöjligheten omprövautökaanledning attnågon att
brottmål.ellertvistemålidomaravse

överklagasfårrättegångenunderbeslutvissaBeträffande som
saknasdessafleraIsituationenemellertidsärskilt är avannan.en

fram-tillfå bifallintresse ettoch attenskild partensmotmotpart av
exempel kan näm-Somintressen.allmännafrämstståryrkandeställt

beslutanledningvite iutdömande utevaro,partsbeslut avavomnas
ellermålsägandebiträde, försvarare,tillersättningellerförskottom
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vittne förutsatt ersättningen skall utgå allmänna medelatt och be-av
slutet inte påverkar enskild återbetalningsskyldighet7 beslutparts samt

avslå begäran biträde elleratt försvarare. Detsamma gälleren om
vissa slutliga beslut, beslut avvisa överklagandet.ex. elleratt ett en
ansökan återvinning. Beträffande flertalet dessa beslut saknasom av
de skäl införa regler omprövningmot gäller föratt domar iom som
tvistemål och brottmål. I de fall överklagar och det bak-parten mot
grund vad klaganden anfört i överklagandet framstår uppenbartav som

beslutet skall ändras till förmån föratt klaganden skulle det innebära
viss minskning hovrätternas arbetsbelastning tingsrätten själven av att

skulle kunna denna ändringgöra inom för omprövning.ramen en
Parten skulle snabbt få avgörandet rättat uppgiften skulle bliutan att
särskilt betungande för tingsrätten eftersom omprövningen i flertalet
fall skulle vidtas domare redan insatta i denär aktuella fråge-av som
ställningen. Det merarbete tingsrätten förorsakas skulle dessutomsom
delvis kompenseras del administrativa bortfallerattav momenten som

skulle ha varit förenade med överklagandet. Motsvarandeannars
fördelar skulle kunna uppnås i de fall domstolen upptäcker ett upp-
enbart fel, själv eller efter påpekande ochpart, ompröv-av genom en
ning helt kan undvika överklagande. Det anförda talar förett införaatt
regler omprövning motsvarande dem gäller för ärenden seom som

9närmare och 9 b §§ ärendelagen avseende flera de besluta av som
i 49 kap. §5 RB i vilka saknasupptas enskild och de beslutmotpart

i 49 kap. 10 § RB.upptassom
Beträffande många de beslut enligt det sagda skulleav som om-

fattas reglerna omprövning emellertid oförhindradär påav partom att
framställa yrkande i tingsrätten.nytt Det innebär behovetsamma att

omprövning begränsat. Med hänsynär härtill och då det totalaav
antalet avgöranden skulle kunna komma frågai för omprövningsom

relativt litet kanär det enligt utredningens mening inte motiveratanses
införa omprövningsregler iatt RB.
Beträffande ärenden saknas behov införa långtgåendeattav mer

möjligheter till omprövning dem redanän gäller.som

promemorian Vittnen och målsägande i domstol, Ds 1995:1, har föreslagits
beslut ersättning för muntlig bevisningatt i brottmål skall fattasom av arman

personal domareän och den tilltalades âterbetalningsskyldighetatt till staten
för kostnader utgått allmänna medel för sådan bevisning avskaffas.som av
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HDtillprejudikatfrågaHänskjutande7.4 av

språngöverklagandeoch

inteavtalföreslår detUtredningenSammanfattning: attatt
tings-förförutsättningdom är attöverklaga tingsrättens som en

fårtillprejudikatfråga HDhänskjutaskall kunnarätten en
Enligtmeddelas.prövningstillstånd ut-med villkoretförenas att

möjlighetreglernasidanvidskäl attsaknasredningen att omav
vilkaenligtinföra reglertill HDprejudikatfrågahänskjuta enen

tilldirekttingsrättsavgörandeöverklagafall kani vissa ettpart
språngöverklagande.HD

Gällande7.4. rättl

England,länder,europeiskaflerafrånskillnadtill t.ex.Sverige saknar
överklagamöjlighetregler ettTyskland och Norge, att av-som ger

s.k.instansen,den högstadirekt tillinstansenförstagörande denav
vilket tingsrättenenligtfinnsställetsprångöverklagande. I systern,ett

liggeravgörande.för Dettafråga till HDvisshänskjuta systemkan en
språngöverklagande.mednära ett system

till dis-begränsadfråga till HD ärhänskjutaMöjligheten att en
hänskjutandeförförutsättning är parternatvistemål. En attpositiva

överklaga tingsrättensinte§ RBkap. 2enligt 49avtalingått attett om
överklagan-avtalovillkoradeendastdetförarbetenaEnligt ärdom. om

till HDhänskjutsprejudikatfrågamedförakandeförbud att ensom
samtyckt tillVidare krävs att82.198889:78 att parternaprop. s.

ikommanormalt intebörHänskjutandetill HD.hänskjutsfrågan
Ävenskede tingsrättsprocessen. parternaifråga förrän omett sent av

itingsrättenprejudikatsyfte böridrivagjorthar att processenomupp
avslutad.förberedelsentill dess ärhänskjutamedallmänhet vänta att

enligtdåtidpunkt denlämplig rättendepartementschefenEnligt är en
måletståndpunkter. Om ärsammanfattar§ RBkap. 1642 parternas

för HD:softa nödvändigsammanfattningsådankomplicerat är en
blirhänskjutandefråganhindrarfrågan. Ingethantering att omav

tings-vilketbesluthuvudförhandlingen. Ettförst underaktuell genom
intehänskjutandebegäranavslårbifaller eller ansesrätten omen
RBstycketandrakap. 3 §enligt 49eftersom dettaöverklagaskunna

slut-ellerdomöverklagandemedsambandiöverklagasfårendast av
tingsrättensöverklagainteöverenskommitochbeslutligt attparterna

Om tingsrätten198889:78 99.yttrande,Lagrådetsjfrdom s.prop.
kap.32vilande enligtförklarasmålettill HD, börfrågahänskjuter en
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5 § RB i avvaktan HD:s prövning. HD får inte frågata utanupp en
föregående tillstândsprövning och kan bevilja prövningstillstånd endast

det föreligger prejudikatskäl. Det innebär det främstom äratt rätts-
frågor blir aktuella för HD:s prövning. Frågan prövningstill-som om
stånd får prövas fått tillfälle sig.utan att HDparterna kanatt yttra
begränsa prövningstillståndet, den hänskjutna frågan har förom stor
vidd eller olämpligtär avgränsad. Om prövningstillstånd bevil-annars
jas sker den fortsatta handläggningen enligt de regler gäller vidsom
överklagande hovrättsbeslut. Det bör enligt departementschefenettav
normalt inte förekomma någon skriftväxling emellan i HD.parterna
Genom framställningen och den bifogade tingsrättsakten bör nämligen
HD ha fått tillräckligt underlag för sin bedömning. HD:s avgörande av
prejudikatfrågan sker slutligt beslut. Tingsrättenett vidärgenom
målets fortsatta handläggning bunden HD:s avgörande prejudi-av av
katfrågan. Frågor rättegångskostnader hänförliga tillär HD:som som
hantering prejudikatfrågan tingsrätten.prövas Reglernaav av om
hänskjutande finns i 56 kap. 13-15 §§ RB.

Av de tidigare redovisade förarbetsuttalandena framgå attsynes
lagstiftaren förutsatt avtal inte överklaga tingsrättensatt ett domatt
inte kan frånträdas. Det kan dock ifrågasättas detta inte skulleom vara
möjligt under förutsättning är överens detta.att Avparterna rätts-om
fallet NJA 1978 327 framgår ömsesidig utfästelse i stad-atts. etten
fäst förlikningsavtal inte överklaga den stadfästa förlikningenatt kan
återkallas med samtycke jfr 198889:78motpartens 76 ochprop. s.
EkelöfBoman, Rättsmedlen, 11:e uppl., f..27 Det saknas anled-s.
ning bedöma avtal inte överklagaatt tingsrättens domett att som
ingåtts i syfte uppfylla förutsättningarna för hänskjutandeatt annat

Ävensätt. det inte kan rimligt rättsordningen tillhanda-om attanses
häller prövning prejudikatfråga i HD vid tillfälleänen av en ettmer
torde detta förhållande inte kunna medföra avtalet inte kan frân-att
trädas. Avtalet kan heller inte, förutom överenskommelseatt vara en
mellan inte överklaga tingsrättensparterna dom,att anses vara en
bindande utfästelse till tingsrätten med innehåll. Det anfördasamma
leder till slutsatsen tingsrättens dom i målet, oberoendeatt av om
hänskjutande skett och oberoende HD någon iprövat måletav om
ingående prejudikatfråga, skulle kunna överklagas enadesparternaom

detta. Vidare skulle i samband därmed beslutom även avslåett att
eller bifalla begäran hänskjutande kunna överklagas jfr 49 kap.en om
3 § andra stycket RB.
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behandlingtidigareFrågans7.4.2

Rättegångsutred-lanseradeprejudikatbildningenunderlättaFör att
detskulleregler görainföratankenformidéskissensiningen att som

skiljenämn-tvistlösandeandraochmöjligt för tingsrätter t.ex.organ -
rekla-Allmännasåsomnämnderrådgivandeder eller permanentamer
inomnämnderoch olikareklamationsnänmderandramationsnänmden,

hänskjutahandläggningpågåendeunderförsäkringsområdet enatt-
Enligträttsförklaring.avgörandeförHDprejudikatfråga till genom

hänskjutamöjlighetinförandetRättegångsutredningen att enav envar
vissaitäcka behovetbättretill HD sätt attprejudikatfråga attett av

till språngöver-möjlighetinförainstanskedjan änfall korta att en
prövade sigtänka sigemellertidkundeUtredningen attklagande. man

detockså sättet.prejudikatbildningförbättradfram till senareen
dock desammaskulleprövning i HDförDispensprinciperna somvara

kunnasprångöverklagandemedSkullemål.för övriga ett system
någonhautredningenenligtmåsteenskildagällatillåtas parter, man

tingsrättsnivån.redansorteringsmekanismellersållform av
tingsrättenlösasskulle kunnadettaansåg attUtredningen att genom

språng-fråganenskild prövapå begäranmöjlighet part omatt avgavs
måletsamband medlämplighetssynpunkt i attfrånöverklagande av-

språng-i företabefogadedettingsrättsprövning ettattNågongörs. av
försfråga talanibehövasinteskulle docköverklagande avsomom

RÅ. tordefalli vissadet ävenansågUtredningenellerJK, JO att
tillsamtycker avgör-överklagarden atttillkrävas motpartenatt som

fallutredningenenligtdockfannsDetdettaöverklagas sätt.andet
enligtgälldesprångöverklagande. Detlämpade förmindreärsom

överklagavillbådavilkafall i etthand deförstautredningen i parter
ochvunnitharfall ömsomi dedvs.tingsrättsavgörande, parterna

ff.1331986:1SOUmålet.förlorat s.
juliinfördes den 1förslagRättegångsutredningensgrundvalPâ av

tings-enligt vilkaavsnittföregåendebeskrivits iregler1989 de som
hän-tvistemål kandispositivträttegång ipågåendeunder etträtten en

198889:78prövning. Iförtill HDprejudikatfrågaskjuta s.prop.en
språngöverklagandemeddepartementschefenanförde71 systematt ett

ochsorteringsmekanismformnågonfungeraskulle kunnainte utan av
särskildaunderoch dåmåltypervissaifråga förkommaendast kunna

bliregleringen kommakundetill dettaMed hänsyn attförutsättningar.
intedåvarande läge över-därför i sakenskomplicerad och hon var

prejudikat-förbättraförframkomlig vägdettygad attatt var enom
ordning meddepartementschefenenligtskulleLikvälbildningen. en

iskisseradeRättegångsutredningendensprångöverklagande enavsom
regel-förfiningytterligarefördelar ochmedförafall kunnadel aven
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någondet skälet inte uteslutetansåg bl.a.detHon attsystemet. av
möjligframtiden skulle kunnasprångöverklagande iform envaraav
därföruteslötprejudikatbildningen. Honförbättraytterligareväg att

genomföras påinriktning skulle kunnadennainte reform medatt en
lite längre sikt.

gå infann anledningDomstolsutredningen inte närmareatt
det ikonstateradesprångöverklagande, ävenfrågan ettattmenom

överklagandeförbud medmedliksom isådant ett systemsystem -
fältet förjuridiskaöverblick hela det rättventil krävs över atten-
prejudikat SOUfallet lämpar sigaktuellabedöma detkunna somom

f..2941991:106 Del A s.

Överväganden7.4.3

prejudikatfråga fram-hänskjutandeSprångöverklagande och är somav
prejudikatbildningen. Iunderlättasyftar tillgått institut främst attsom

avlastningtillämpas sker vissinstitututsträckning sådana ävenden en
institut inombehandla dessadärför skälfinnshovrätterna. Det attav

utredningsarbete.för dettaramen
hänskjuta målför tingsrätteninförda möjlighetenår 1989Den att

uppställtsgånger. kravendast utnyttjats Detill hittillsHD har tre som
varit förske har uppenbarligenskall kunnaför hänskjutandeatt

domöverklaga tingsrättensförbinda sig inteAttstränga. utan attatt
för mångaprövningstillstånd måstemeddelakommerHD attveta om

Även överklagandeförbudet kanrisk.framstå alltför stor omsom en
dettaanförts förutsättervadfrânträdas enlighet medi attsom ovan

normalt ingenavtalet, vilketfrånträdakan attparterna avenas om
befintliga kravet pådå detutgå från. Frågan över-kan ärparterna om

mindredet skullemodifieras. helt bortklagandeförbud Attkan ta vara
SOU 1995:slutbetänkande,Skiljedomsutredningenslämpligt jfr dock

begränsningarskulle dåTingsrättsavgörandet65 196 och 198. utans.
underkommaför därefter kunnakunna hovrättenöverprövas attav
fråga.målet ingåenderedan iprövning HDHD:s prövattrots att en

förförutsättningarnaförekommadetta inte skulle kunnaAtt var en av
dessutominföra nuvarande ordningen. Hovrättenden äratt samma

prejudikatfrågan.avgörandetingsrätten bunden HD:ssätt avavsom
och hovrättenmålet förekom i tingsrättenMycket kan ha hänt sedan

prejudikatfrågan iprövadefinna in den HDkan anledning sättaatt av
gränsdragnings-gjort. Svåratingsrättensammanhang änett annat

hänför-kandärför uppstå mellan vadproblem skulle kunna ansessom
prejudikatfrågan.avgjordahänförligt till den HDligt inte avresp.

snabb-skullefritt kunna överklagasSkulle tingsrättens avgörande även
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förfarandet förlorad. i mål iheten i Avgöranden vilka HD prövat
prejudikatfråga inte överklagas.bör således kunna Den den tidigareen

möjligheten frånträda avtal inte överklaga sådannämnda att ett att en
bör följaktligen bort.dom tas

modifieraEtt kravet avtal skall förbindasätt att att part genom
överklaga tingsrättens dom och samtidigt tillgodose kravetsig inteatt

överklagandeförbud i de fall HD dit hänskjuten frågapå prövar ären
låta förena avtalet med det villkoret denHDattatt parterna tar upp

tillåtaaktuella prejudikatfrågan till prövning. Att överklagande tillett
inte meddelar prövningstillstånd skulle sannolikthovrätten HDom

från förväsentligt öka intresset sida hänskjutande prejudi-parternas av
katfrågor antalet prejudikatfrågorNågon ökning hän-större av som

sådan reformskjuts till HD torde dock inte medföra. För att etten
skall kunna ske bör i fortsättningen krävas målethänskjutande även att

innehåller fråga vikt för ledning rättstillämpningenären som av av
Ävenhänskjutande bör ske.och äratt attparterna ense om om en

tingsrättensöverenskommelse inte överklaga dom kan villkorasatt
meddelar prövningstillstånd ligger det mått risk-med HDatt ett av

avstå från överklaga. hänskjutna frågan kantagande i Denrätten attatt
enskilda fallet visa sig inte längre aktuelli det grund attvara av

handläggningenunder den fortsatta vändningmålet äntar en annan
sig.väntatparterna

Även skulle komma i väsentligthänskjutande till HD skeattom
fall torde detta inte innebära någon påtaglig ökningfler tidigareän av

arbetsbörda eftersom antalet överklaganden från hovrätten tordeHD:s
utsträckning.minska i ungefärligen Parterna kommer till ettsamma

kostnadavgörande snabbare och till lägre och hovrättenän annars
inte handlägga målet. Därtill kommer positiva effekter förbehöver

prejudikatbildningen och möjligen något intresse för drivastörreett att
kommersiella tvister i de allmänna domstolarna. Om HD inte tar upp
målet till prövning och därmed fri från sin överenskommelseärparten

överklaga och överklagar till hovrätten innebär detta i fallinte vartatt
någon försämring för förhållandeinte hovrätterna i till något hän-att

skjutande inte skulle ha skett.
alternativ eller komplement till ändra förutsättningarna förEtt att

prejudikatfrågorhänskjuta till HD skulle införa möjlig-att attvara en
till språngöverklagande från tingsrätt tillhet HD. En skulle medpart

sådant inte behöva till fråganställning han vill kortaett system ta om
instanskedjan förrän det föreligger dom från tingsrätten. harHanen
då möjligheter överblicka konsekvenserna sådantstörre att ettav

Jfr Olle Flygt, hissdispensen i domstolen,Första Högsta TSA 1995, 19.s.
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kunnasprångöverklagande bör dockhellerställningstagande. Inte part
kunna deutgångspunkt skullelämpligfritt. Entillgripa helt vara

3.2.4.avsnittsprångöverklagande,för närmarereglernaengelska se
Överförda innebäradessaskulleförhållandenpå svenska att parterna

i tingsrättendomarensprångöverklagande,skulle attense omvara
prövnings-ochprejudikatfrågainnehöllmåletskulle intyga attatt en

i andraHDskall kunnamålet prövasmeddelades förtillstånd att av
hänskjutandereglernanuvarandedeSkillnadernainstans. mot avom

skapasmå. Attbli ganskaskulle docktillprejudikatfrågor HD ett
beviljarHD inte pröv-till hovrättenöverklagaför attutrymme om

skulleeftersom dettatveksamtmycketprincipielltningstillstånd vore
skulle få väljatill HDfört målethaefterinnebära att en annanatt part

bak-dennatill prövning. Motmåletinteöverinstans, HD tar uppom
praktisktskulle blisprångöverklagandetroligtgrund det inteär att

språngöverklagandeEngland harfall. Imångasärskiltanvändbart i
med språng-år. Ettantal fallobetydligtförekommit i systernett per

hartingsrätten över-förutsätta störredock intetordeöverklagande att
tillämpningenvidkrävsfältetjuridiskadet änblick över av reg-som

skillnad fråntilltordefallbåda dessahänskjutande. Ilerna manom -
överklagandeventil skalltillställningskalldomstolennär ta om en

frågan detiförväntakunna argumenterarparternaöppnas att om-
torde underlättavilketi målet,prejudikatintresseförekommer ett

tillämpningen.
hänskjutandereglernatordeanförtsvadPå grund omovansomav

fram-föredraändringarnaangivnamed deprejudikatfråga attvaraav
föreslårUtredningensprångöverklagande.reglerför införandet omav

förutsättningdomöverklaga tingsrättens ärintedet avtal att enatt som
till HD fårprejudikatfrågahänskjutakunnaskallför tingsrättenatt en

meddelas. Om avtaletprövningstillståndvillkoretmed detförenas att
grundpå ändom upphävstingsrättens att ettöverklagainte annanatt

överklagamedföradetta intebör rättuppfylltsvillkor inte attsådant
regler-vid sidanknappastfinnsdom. Dettingsrättens attutrymme av

införa reglertill HDprejudikatfrågahänskjutande omavomna
möjlighet tillinföraNågot förslagsprångöverklagande. att enom

därför inte fram.överklagande läggssådant
utöka tillämp-förutsättningarfinnsdetkan ifrågasättas attDet om

dispositivamåltill andrahänskjutande änligheten reglerna omav
skulleHänskjutandereglernadomstolsärenden.tilltvistemål och utan
i brottmål.tvistemål ochindispositivaifunktionfyllatvekan ävenen

underkastatböravgörande över-tingsrättensMed hänsyn till att vara
bör dockfrågahänskjutenditavgjortharklagandeförbud HD enom

Även indisposi-hänskjutandereglerna.omfattasmåltyper intedessa av
dispositivagällerVadregler.utanför dessafallativa ärenden bör
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domstolsärenden kan några principiella invändningar inte riktas mot att
avtalar överklagandeförbud.parterna Behovet hänskjutaom attav

prejudikatfrågor måste emellertid tämligen begränsat eftersomvara
dessa ärenden handläggs relativt snabbt både i tingsrätt och i hovrätt
och eventuella prejudikatfrågor till följd härav även hänskjutandeutan
snabbt kan nä HD.

Utredningen tingsrättens beslut hänskjuta frågaatt tillattanser en
HD eller avslå sådan begäran i fortsättningenäven skallen vara
underkastade förbud överklagande. Som tidigare framgåttmot kan
sådana beslut för närvarande inte överklagas eftersom dessa får över-
klagas endast i samband med överklagande dom eller slutligt beslutav
och måste ha träffat avtal inteparterna överklaga tingsrättensattom
dom för hänskjutande skall kunna ske. Enatt ett möjlighet villkoraatt
avtalet innebär emellertid beslut hänskjuta prejudikatfrågaatt ett att en
till HD kan föreligga det finns gällandeutan avtalatt ett över-om
klagandeförbud. Ett särskilt överklagandeförbud för beslut i frågan om
hänskjutande skall ske bör därför införas även sannolikheten förom

sådant beslut överklagas mästeatt ett liten.ytterstanses

7.5 Avräkning anhållnings- ochav

häktningstid m.m.

Sammanfattning: Den ovillkorliga för denrätten häk-ärsom
tad tillgodoräkna sig tiden mellan tingsrättensatt och hovrättens
domar tid för verkställighet fängelsestraff bör behållassom av

inskränkningar.utan

7.5.1 Gällande rätt

Bestämmelserna avräkning anhâllnings- och häktningstidom av m.m.
finns i 33 kap. BrB.

Avräkning förutsätter den dömde med anledningatt misstankeav
brott, dom iprövats målet, under sammanhängandeom som genom en

tid minst 24 timmar varit berövad friheten anhållen, häktadav som
eller intagen på enhet för rättspsykiatrisk undersökning med stöden av
10 § lagen 1991:1137 rättspsykiatrisk undersökning. Döms denom
tilltalade till fängelse pá viss tid eller beslutar med tillämpningrätten

34 kap. l § första stycket första punkten BrB sådan påföljd skallav att
Ärytterligare brott skall avräkning ske. den tid det ådömdaavse som

fängelsestraffet överstiger frihetsberövandet ringa fär domstolen be-
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frihetsbe-verkställtheltfängelsestraffet skallsluta att genomanses
rövandet.

undanröjs ochskyddstillsyneller ersättsvillkorlig domOm av
fråga frihets-iavräkningsreglernatid gällerpå viss ävenfängelse om

skyddstillsyndomenvillkorliga domen,föregått denberövande som
ådömdasådan domdenvarigenom beslutatsdom,eller att genom

gäller dock endast iytterligare brott. Dettapåföljden skall ävenavse
mål.tillgodoräknats iredanfrihetsberövandet inteden mån annat

domstolen fårdvs.avräkning fakultativa,reglernaI övrigt är om
medoch har hantilltalade till böterdenavräkning. Dömsbesluta om

dom i målet,brott,misstanke prövatsanledning genomsomomav
delvis skallhelt ellerpåföljdenfår beslutasfrihetenvarit berövad att

dygnsgällernormala fallriktmärke iverkställd. Som ettattanses
fråga1989 12. Idagsböter, NJAtiofrihetsberövande motsvarar s.

bestämmelsernafårutanför riketfrihetsberövande ägt omrumsomom
till omständig-med hänsynmån deti dentillgodoräknande tillämpas

skäligt.heterna prövas
ådömd påföljd fårangåendeklagani högreVid prövning rätt av
överklagats. Sedanbeslutetinteavräkning ändras ävenbeslut omom

anhållnings- ochavräkningbeslut1994 kanden oktober1 ett avom
tionde punktensärskilt 49 kap. 5 §överklagashäktningstid m.m.

RB.

Konventionsåtaganden7.5.2

till frihet ochbehandlasFN-konvention rätten1966 års9:1 iI art.
för god-fårföreskrivs ingen utsättasartikelnsäkerhet. Ipersonlig att

frihet påsiningen får berövasfrihetsberövande ochtyckligt utomatt
Enligtlag.föreskrivs iordningi sådangrunder ochsådana art.som

i de fallfrihetenfår ingen berövasEuropakonventionen5:1 utom som
sammanhangaktuellt i dettaVad främsti artikeln. äruppräknas som

frihetsberövandesådantefter fällande dom. Ett ärfrihetsberövandenär
frihetsberövandeartikel talarNär dennatillåtet enligt 5:1:a.art. om

relationtidsmässigåsyftas inte baradomstol,behörigefter dom enav
frihetsberövan-meningenfrihetsberövande,och ärmellan dom attutan

Monnelldomen. falletgrunda sig Iresultat ochdet skall ett avvara
mellan domar-tillräckligt sambandansågs6Morris jfr bilagaoch ett

Appeal i sambandofföreligga Courtfrihetsberövandena närochna
beslutade viss delprövningstillståndvägrademed domstolen att avatt

efter underinstansensfrihetsberövadevaritklagandenaden tid av-
straffverkställigheten pådelräknasskullegörande inte avsom en

grund.rimlig Föransågs ha skettöverklagandetgrund attutanattav
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frihetsberövande skall förenligt med Europakonventionenett vara
måste detta också ha beslutats i den ordning föreskrivs i densom
nationella lagstiftningen. Vidare förutsätts rimliga rättssäkerhets-att
krav tillgodoses. Det således inte heller förenligtär med Europa-
konventionen frihetsberövandet godtyckligt.är Seatt närmare
Danelius, Mänskliga rättigheter, 5:e uppl., ff.113s.

Mot bakgrund det anförda får fakultativa regler avräkningav om
häktningstid infaller mellan tingsrättsavgörandet och avgöran-av som

det i hovrätten förenliga med Sveriges konventionsâtaganden,anses
reglerna tydligt i vilka situationer avräkning kan under-om anger som

lâtas.

7.5.3 Frågans tidigare behandling

Enligt 4 kap. 12 § strafflagen fick domstolen, den tilltalade hållitsom
häktad och dömts till frihetsstraff, besluta straffet till viss del elleratt
helt och hållet skulle verkställt tiden i häktet, detanses genom om
med hänsyn till omständigheterna prövades skäligt.

Vid remissbehandlingen Strafflagberedningens betänkandeav an-
gående verkställighet frihetsstraff SOU 1944:50 föreslogav m.m.
advokatsamfundets styrelse den tid häktningstiden för-att som som
längdes överklagande alltid skulle helt avräknas från ådömtettgenom
frihetsstraff, den häktade fått straffnedsättning i den högre instan-om

Förslaget bakgrund dåvarande regler innebarmot attsen. avgavs av
häktad dömts till frihetsberövande påföljd vidatt över-etten som

klagande riskerade förlängning den sammanlagda tid underen av
vilken han berövad friheten nedsatte straffet.även överrättenvar om
Departementschefen ansåg dock det förslag lämnats advo-att som av
katsamfundets styrelse inte borde föranleda inskränkning dom-en av

friastolens prövningsrätt i fråga avräkning häktningstid prop.om av
1945:342 184. Förslaget ledde därför inte till någon ändring 4s. av
kap. 12 § strafflagen.

Under förarbetena till föreslogsBrB uttrycklig regel atten om av-
räkning alltid skulle ske, den häktade efter överklagande fickom
straffnedsättning. Departementschefen avböjde dock sådan bestäm-en
melse, eftersom den ansågs kunna leda till överklagande i ett stort
antal mål, i vilka det inte fanns anledning överklaga. Enligt depar-att
tementschefen borde dock överrätterna tämligen liberala medvara
avräkning. Om den dömde hade framgång med överklagandet borde
avräkning regelmässigt ske 1962:10prop. Del C 369.s.

Ursprungligen således enligt BrB alläven avräkning häkt-var av
ningsstid fakultativ. Domstol kunde besluta påföljden till viss delatt
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hållitstilltaladedenverkställdskullehelheteller i sin attgenomanses
omständigheterna.tillmed hänsynskäligtprövadesdeti häkte, om

förbetydelselängdhäktningensellerhäktningtillOrsaken avvar
fast praxisha varittordeavräkningsfrågan. Det attbedömningen av

i förstaveckorhäktningstider 2-3för kortaavräkningmedgeinte
tilltaladedenförlängtshäktningförtidenHade attinstans. genom

avräkningstarka för änskälen mindreansågsutredningen,fördröjt om
emellertidförskyllan. Dethansförlängdblivithäktningstiden utan var

för medgör-belöninganvändasskulleavräkningmeningeninte att som
straffet.avvägningriktiguppnåmedellighet att avettutan ensom

för-häktningstidregelmässigt dentillgodoräknadesdömdeDen som
skeddeAvräkningundersökning.rättspsykiatriskgrundlängts på av

avräkning iförgälldereglerenligti instanshögreäven somsamma
med sittframgångdömde hadedenkrävdesprincipinstans. Iförsta att

inföll efterhäktningstidförskulleavdragöverklagande för att somges
Brottsbalken IIItillm.fl., KommentarBeckmaninstans.dom i lägre

13.1971:9och NU285uppl.,2:aPåföljder s.s.m.m.,
AvräkningbetänkandetiuttaladestraffrättskommitténNordiska av

straffprocessuellatid föravräkningreglerhäktningstid att avomm.m.
häkteellertid iprincipenpågrundasbör arrestfrihetsberövanden att

Beträffande1971:9 15.frihetsstraff NUmedjämställasskall s.
förriskkommitténenligtfanns attinstansi högreavräkning en

avräkna häkt-mål ökade,överklagade rätten attfrekvensen omav
det dockansågKommitténutvidgades.domunderrättsningstid efter

mål till högretillströmningenbegränsaoriktigtprincipiellt att avvara
fri fotdenFöravräkningsregler. ärrestriktivarätt somgenom
skulleordningsådanMedrestriktioner.sådananågragäller inte en

fri fot.påställd denbetydligt änhäktade sämreden varsomvara
högrehäktningstid iavräkningdärförförordadeKommittén att av

utgången itillhänsynoch skeobligatoriskskulleinstans utanvara
19.1971:9målet. NU s.

framladeshäktningstidavräkning ett1971:22I Ds Ju m.m.avom
straffrättskommit-Nordiskagenomföraförlagändringarförslag till att

tillgodo-föreslog1972: 146iregeringenvarefter attförslagténs prop.
berört avseendefrihetsberövanden istraffprocessuellaräknande nuav

lagstift-instanser. Isamtligafullständigt iochobligatorisktskulle bli
detvad syftet meddepartementschefenanfördeningsärendet att oavsett

medfallet det,enskildai detfrihetsberövandetstraffprocessuella är
verkställigheten,föroch formernamed brottetsambandethänsyn till

brottspâfölj-deluppfattastordeallmänhetdömde iden avsom enav
tjäna sitt syfteskall kunnabrottreaktionersamhälletsden. För motatt

rättvisa.uppfattar demandradömdasåväl debl.a.krävs somatt som
påföljdenådömdaslutligendeninte baradärvid utanavgörandeDet är
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den samlade reaktionen, således deäven straffprocessuella frihets-
berövandena. Dessa förhållanden borde enligt departementschefen
tillmätas avgörande vikt vid utformningen avräkningsbestämmelser-av

Bestämmelserna borde därför enligt departementschefen bidra tillna.
undanröja de skillnader frågai denatt totala frihetsförlustenom som

beror på dömda får utstå straffprocessuella frihetsberövandenatt av
olika längd. Departementschefen ansåg de också såvitt möjligtatt
borde bidra till minska de skillnader uppståratt mellan demsom som
under rättegången berövade frihetenär och dem fri fot.är Isom
viss utsträckning kunde dessa önskemål tillgodoses bestämmel-genom

fakultativ avräkning. Det torde emellertid enligt departe-serna om
mentschefen ofrånkomligt tillämpning reglerattvara en ut-av som ger

för skönsmässiga överväganden ibland skulle kunna kommarymme att
uppfattas eller mindre godtycklig. Prop. 1972:146 43 f.som mer s.

Justitieutskottet uttalade rörande överklagandefrekvensen bl.a. att
risken inte få häktningstiden tillgodoräknad inteatt borde avhålla
någon från överklaga. Utskottet påpekade emellertidatt det sagdaatt
inte fick hindra utvecklingen bl.a. i fråga tillströmningenatt om av
brottmål till borde följasöverrätterna med uppmärksamhet. Bet.stor
1973:JuU3 9. De föreslagna reglerna beslutades riksdagen rskr.s. av
1973:23 och infördes i BrB den 1 april 1973.

Rättegångsutredningen, endast behandlade frågan förrättensom om
tilltalad tillgodoräkna sig häktningstid mellanatt hovrätt och HD, ut-
talade otvivelaktigt skulle komma tillatt med delrättaman en av
möjligheterna till missbruk överklaganderättenett återin-av attgenom
föra äldre regler häktningstid inte får avräknas från frihetsstraffattom

HD intenär ändrar hovrättens avgörande. Det förelåg dock enligt
utredningen risk reform angivet slag alltföratt hårt skulleen en av
träffa också de fall i vilka överklagande hovrättsavgörandetett av
framstår högst berättigat. En möjlighet enligt utredningensom attvar

regelsystemetgöra fakultativt så HD fick valfrihet i detta hän-att en
seende. Som styrmedel ansåg dock utredningen sådana regler sak-att
nade intresse. Dessa hade enligt utredningen den olägenheten att man
oundvikligen träffar inte bara okynnesöverklaganden också deutan

Ävenseriösa. den har befogad anledningmera överklagasom atten
till sin försiktig kanär komma avstå frånnatur överklagan-men att ett

de på grund riskerna, medan andra skulle chansa i alla lägen. SOUav
1986:1 f.74s.

Domstolsutredningen ansåg borttagande den ovillkorligaatt ett av
tillgodoräknarätten sig tiden mellan tingsrättensatt och hovrättens

dom verkställighet fängelsestraffet i fall då häktad inte fårsom av en
framgång med sitt ändringsyrkande, skulle innebära hovrätternasatt
arbete med brottmål brottgrövre skulle minska högstsom avser av-
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Utredningensevärt. konstaterade emellertid det låg utanför dessatt
uppdrag dennaöverväga fråga. SOU 1991:106att Del A 308.s.

överväganden7.5.4

Det mycket troligtär antalet Överklaganden i mål där den tilltaladeatt
häktadär skulle minska den ovillkorliga för tilltaladerätten till-om att

godoräkna sig häktningstid mellan tingsrättens och hovrättens dom
bort och regel enligt vilkentogs avräkningersattes endast fårav en

ske den tilltalade har skälig anledning få sin sak prövad. Enom att
motsvarande reglering började på allvar tillämpas i England ochatt
Wales år 1970 då det bedömdes anhopningen grundlösaatt över-av
klaganden hindrade Court of Appeal syssla med de överklagandenatt

befogade. Enligt Domstolsutredningen hade inom fjortonsom var
dagar antalet överklaganden i brottmål halverats. Att antalet över-
klaganden minskade sä kraftigt torde dock till del bero pâstor att

alla tilltaladenästan klagande i Court ofär Appeal frihets-ärsom
berövade se bilaganärmare 5.

Som framhållits i inledningen till detta kapitel det emellertidär
principiellt mycket tveksamt vidta åtgärder har till främstaatt som
syfte begränsa intresset överklaga. Dettaatt gäller inte minstattav
regler fakultativ avräkning häktningstid i hovrätt. Det finnsom av en
påtaglig risk för tilltalad grund han befararatt detatten attav
totala frihetsberövandet kommer förlängas avstår från överklagaatt att

avgörande borde hovrätten.ett rättas I den utsträckning dettasom av
skulle förekomma skulle hovrätten inte den för riktigagarantvara
tingsrättsavgöranden den avseddär Detta tillatt trotssom vara. anser
vissa införandet regler fakultativ avräkningatt skulleav om vara
motiverat med hänsyn till den fakultativa avräkningens möjligheter att
motverka grundlösa överklaganden. Enligt utredningens mening detär
dock mindre tilltalande sådanamöta överklaganden med åtgärdatt en

riktar in sig enbart den minoritet dömda skall sitta isom mot av som
häkte i på domväntan med oftast mycket kännbar påföljdatt en
vinner laga kraft och inte alla dem på fri fot. Därtillär kom-mot som

det inte finns något tyder påatt domar i brottmål i vilkamer attsom
den tilltalade häktad skulleär föremål för grundlösa överklagan-vara
den i högre utsträckning andra brottmål.än Enligt den i bilaga 4 a.
beskrivna målundersökningen under perioden 1992-07-01--var
1993-06-3O ändringsfrekvensen för brottmål där den tilltalade häk-är
tad högre för samtliga brottmål.än Mot bakgrund det anförda kanav
enligt utredningens uppfattning önskan motverka grundlösaatten
överklaganden inte motivera det ingrepp i hovrättens funktion som
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häkt-begränsar till avräkningbli följdenskulle rättenatt avav man
ningstid.

straffrättskommitténutredningen, lika med NordiskaVidare anser
straffprocessuella frihets-avräkning tid förreglerår 1971, att om av

tid häkte skall jämställasgrundas principen iberövanden bör att
reglerdet oundvikligtmed frihetsstraff. Därtill kommer äratt att om

sköns-för i viss månavräkning kommerfakultativ att utrymmege
för godtyckligkan innebära riskermässiga överväganden. Det en

avsnittdet skulle strida i 7.5.2någottillämpning, utöver motattsom,
konventionsåtaganden, skulle oacceptabeltredovisade rätts-vara ur

säkerhetssynpunkt.
anförts utredningen den ovillkorligaPå vadgrund attanserav som

ochsig tiden mellan tingsrättensför häktad tillgodoräknarätten att
be-verkställighet fängelsestraff börtid förhovrättens domar avsom

inskränkningar.hållas utan

Ekonomiska styrmedel7.6

förmånerna enligtSammanfattning: Begränsningar rätts-av
offentlig försvarare brott-enligt reglerna ihjälpslagen och om

införas i syfte begränsa antalet grundlösamål bör inte över-att
stället tillgodoses införandetklaganden. syfte bör iDetta genom

överklagandeavgifter. Utredningen föreslår vidare nyttatt ettav
förlikningslikvid, införs för skapanedsättninginstitut, attav

förincitament för ingå förlikning ochytterligare parterna attett
förlikningserbjudanden avvisas.förhindra seriösaattatt

förmånernaBegränsning enligt7.6.1 av

rättshjälpslagen och enligt reglerna om

offentlig försvarare i brottmål

återbetalningsskyldighet förrättshjälpsavgift ochNuvarande regler om
försvararkostnad i brottmål så konstruerade överklagande iär att ett
många fall utgången i högre inte förorsakarrättoavsett parten--

för ellernågon kostnad eller mycket små kostnader det biträdetegna
incitament risken för kostnaderden försvararen. Det utgöregna som

befogat intetänka överklagande blir härigenomäröver ettatt noga om
starkt. kostnadsrisk torde innebära antaletsärskilt En över-större att

minskar.klaganden
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1993 års rättshjälpsutredning 1993:08,Ju hade till uppdragsom
rättshjälpslagen och reglerna bestämmandeöveratt ersätt-se om av

ning till offentliga försvarare, har inte lagt fram några förslag som
direkt syftar till minska benägenheten överklaga. En sakatt att annan

vissa Rättshjälpsutredningens förslagär ändå kan komma fåatt attav
sådan effekt SOU 1995:81.en

ekonomisktEtt styrmedel konstruerat så medär över-attsom
klagandet förbundna kostnader eller risken för sådana kostnader för-
mår tänka överklagande befogat kanöver ärpart att etten noga om
knappast kritiseras detta får följdtill avstår frånatt parten ettom
grundlöst överklagande. Kostnaderna eller risken för kostnader får
dock inte leda till avstår från överklaga avgörandeatt parten att ett

felaktigt.ärsom
uppfattningDet enligt utredningens mycket troligt be-är att en

gränsning fönnånerna enligt rättshjälpslagen och enligt reglernaav om
offentlig försvarare i brottmål kommer få till effekt benägen-att att
heten överklaga felaktigadomar minskar. Mot införaäratt attsom
begränsningar förmåner syftei dessa enbart i minska antaletatt
okynnesöverklaganden och andra grundlösa överklaganden talar dess-

sådana åtgärder främst riktas med relativtutom att mot personer svag
ekonomi. På grund härav lägger inte Hovrättsprocessutredningen fram
något förslag förmånernabegränsa enligt rättshjälpslagen ellerattom
enligt reglerna offentlig försvarare brottmål.iom

Överklagandeavgift7.6.2 och ställande säkerhetav
för rättegångskostnadermotparts

Bakgrund

Enligt förordningen 1987:452 avgifter vid de allmänna dom-om
stolarna avgiftsförordningen måste den inleder mål ellerett ettsom
ärende i allmänhet erlägga avgift. Någon särskild avgift vid över-en
klagande utgår dock inte. Klaganden behöver inte heller ställa säkerhet
för rättegångskostnader.motparts

Före den juli gällde1 1971 enligt RB den ville föra talanatt som
hovrätts dom eller beslut i hovrätten nedsättamot tvungen attvar en

överklagandeavgift. Avgiften 150 kr. tvistemålI skulle dessutomvar
lika belopp nedsättas till säkerhet för den kostnadsersättningett stort

HD skulle kunna komma tillerkänna Staten, åkla-att motparten.som
tilltalad häktad och tilltalad förde talan igaren, som var annan som

fråga honom ådömt befriade från nedsättningsskyldig-om ansvar var
heten. Vidare kunde den på grund fattigdom inte hade möjlig-som av
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efter uppvisandeskyldighetenfrånavgift befrias ettnedsättahet avatt
för kost-till säkerhetnedsättninggälldeHärutöversärskilt intyg. att

enskildinte fanns någondetbehövdesnadsersättning inte motpart.när
biföllshuvudsakliga delarihelt ellerändringsyrkandeOm partsen

avgifteravgiften. Reglernaåterbetalningbeslutaskulle HD omavom
hörandeoch därtill17-19 §§ RBkap.upphävda 54itogs numeraupp

skyldighetmotsvarandeNågonbestämmelser.medkungörelse nämnare
hovrättavgörande tilltingsrättsöverklagandeföravgiftbetalaatt av

fanns inte.
beskrivnadefrågan över-Domstolskommittén tog om nuupp

SOUFullföljd talanbetänkandetiklagandeavgifterna m.m.avm.m.
nedsättaskyldighetenuttaladeKommitténf..1969:41 57 attatts.

medverka tillkundedenförtjänstenden att partenhadebelopp att
kundebefogat. Denöverklagandetänkte övernämnare ett varom

bagatelltvister. Motochokynnestvisterhindratillbidradärmed att
invänd-raddock riktasöverklagandeavgift kundereglerna enom
kommamöjlighettankengrundläggandedenRedan attningar. att parts

enligtavgifthan betaladebetingadskulletill sin atträtt varenavvara
bärkraft inteekonomiskaklagandetilltalande. Enkommittén föga vars

hadeAvgiftenandra.förhållandevis hårdare ändrabbadesså storvar
på denâterhållande verkannågonkommittén knappastenligtvidare

överklagande. Kom-förhalavilleavsiktligt ettgenomprocessensom
betydelse urholka-nedsättningsskyldighetensuttalade vidaremittén att
från skyldigheten.befriadeofta blevgälldedetdedes att personerav

nedsättning,vidkommittén detgällde enligtsagdadetUtöver att
kameralt ochavgifterna uppkomåterbetalningochredovisning ettav

för-till deproportionstod i rimligintemerarbeteadministrativt som
nedsättningsskyl-vidaremedfördekommitténEnligtdelar vanns.som

komplicerade. Ettfullföljdshänvisningar blevhovrättensdigheten att
medsambandfonnalia iiakttagandevidobetydligt misstag av-av

överklagandet avvisades. Dess-leda tillkundenedsättninggiftens att
tillämpningssvårigheter.innebärai praktikeninstitutetsigvisadeutom

avseendeavgöranden i NJArefererades 361934-1970Under åren
med fogsåledeskunde detkommitténEnligtöverklagandeavgifter.

alltidför del inteHD:snedsättningsskyldighetengällandegöras att
därförKommittén föreslogarbetsbördan.lättnad inågon attinneburit

upphävdes.nedsättningsskyldighetreglerna om
tillstyrktesnedsättningsskyldighetenavskaffandeFörslaget avom

kommitténsyttrade sigremissinstanser överde 83samtliga somav
också angelägetDepartementschefen ansåg detbetänkande. att av-

skedde ivilket95,1971:45nedsättningsskyldigheten prop.skaffa s.
fullföljdsreform.årssamband med 1971
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Även Rättegångsutredningen frågan avgifter för över-tog upp om
klagande till HD. Enligt denna det huvud inteöver tänkbart iattvar

Ö-målbrottmål införa sådana avgifter. Beträffande tvistemål och
ställde sig Rättegångsutredningen i huvudsak bakom Domstolskom-
mitténs uppfattning överklagandeavgifter inte berättigade.att var
Utredningen anförde vidare bl.a. särskilda avgifter för överklagan-att
de skulle behöva uppgå till högst betydande belopp för inteatt upp-
fattas bara ytterligare omkostnad i processandet. Rättegångs-som en
utredningen fann således inte skäl föreslå avgifter skulle utgåatt att
vid överklagande till HD. SOU 1986:1 97 f. Frågan avgifters. om
för överklagande till hovrätt behandlades inte utredningen.av

Domstolsutredningen nämnde emellertid införandet någon formav
avgifter för överklagande till hovrätt, möjligen kombinerat medav en

få tillbakarätt avgiften för den vinner målet, exempelatt ettsom som
på ekonomiska styrmedel för minska måltillströmningen till hov-att

SOU 1991:106rätterna Del A 308 f.. Vidare diskuterades införan-s.
det avgifter för överklaganden till kammarrätt och Regeringsrätten.av
Utredningen dock inte ställning till frågan införandetog över-om av
klagandeavgifter.

Som framgår i avsnitt 3.2 det internationelltär relativt vanligtsett
avgifter i samband med överklagande i tvistemål.att I Englandtas ut

och Wales förekommer domstolsavgifter både i Court of Appeal och
ÄvenHouse of Lords. enligt tysk domstolsavgifterrätt Gebührentas

des Gerichts i samband med överklagande. Domstolsavgifter före-ut
kommer också i Danmark. Vid överklagande dom i tvistemål ärav
avgiftens storlek beroende det värde överklagandet och hand-av avser
läggningforrnen ankeafgift. För överprövningen i landsret utgår en
grundavgift 500 DKK och %1 det värde 6 000 DKKöverom av som
överklagandet måletOm till huvudförhandlingsätts utgårutavser. en
tilläggsavgift %motsvarande 20 den redan betalda avgiften. Lägstaav
avgift uppgår till 750 DKK. Avgiften till Højesteret %50 högreär än
i landsretten och lägsta avgiften 5001 DKK. Ankeafgiften kan vinnan-
de få sin Vid överklagande beslut utgårpart ersatt motpart.av av en
något lägre avgift kzereafgift. Kzereafgiftens storlek påverkas inte av

förekommerdet något sammanträde i målet. Avgiften för över-om
klagande till landsret 400 DKK och till Højesteretär 750 DKK. Får
klaganden framgång helt eller delvis skall kareafgiften återbetalas. I
Finland skall rättegångsavgift uppgående till 800 FIM betalas viden
överklagande till hovrätt. Vid överklagande till Högsta domstolen är
avgiften 1 000 EnligtFIM. norsk skall domstolsavgifträtt en upp-
gående till 12 125 NOK betalas vid överklagande tvistemål till lag-av

eller Høyesterett ankegebyr. Därtill kommer s.k. sido-mansrett
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sakkunniga ochtill domsmenn, översättare.utgifterutgifter, t.ex.
kostnader.för dessasinersättningfåVinnande kan motpartpart av

överväganden

kostnads-offentliga tjänsterså ärdettordeallmäntRent att somvara
Är kostnadsfri dettjänsten ärgrad andra.utnyttjas i högre änfria

innan dendenbehovetangeläget övervägamindre närmareatt av
Överklaganden kan knappastavgiftsfria detvisserligennyttjas. är men

Omför klaganden.kostnadsfriaskullegenerelltdehävdas settatt vara
kost-få ståkan hanöverklagandemed sittframgångfårdenne inte

kostnads-rättegångskostnader. Dennaför ochnaden motpartensegna
tillräckligtalltiddärför inteochframtidendock i utgörligger ettrisk
framgångfåmöjligheternakostnadsriskenincitament attväga motatt

förmindrekostnadsriskernaVidare partöverklagandet.med är som
tviste-FT-mål, iockså liten iriskrättshjälp. Dennaallmän ärbeviljats
därföroch i ärenden. Detombud ärmål där utanparterna processar
kunnaskulleöverklagandeavgifterlågarelativtredaninte uteslutet att

överklagandetänka övermångapåverka ettattparter omnoggrannare
grundlösaantaletminska över-tilldärmed bidrabefogat ochär att

effektfå dennaskulle kunnaöverklagandeavgifterlågaklaganden. Att
överklagandeavgifter bör inteadvokathåll. Högafrånhävdatshar även

troligtmeningutredningensenligt ärdet atteftersomförekomma
överklagaavstår från avgöran-leda tillsådana skulle även attpartatt

befogat. Attframståröverklagandevilkabeträffandeden ett som
lågöverklaganden med över-grundlösaantaletförsöka minska en

från begrän-till skillnadmetodklagandeavgift dessutom attär somen
elleroch häktningstidanhällnings-avräkning atttillrätten m.m.avsa

reglernaenligtochrättshjälpslagenenligtförmånernabegränsa om
Ivissriktasinte enbart ettoffentlig försvarare parter.mot gruppen

grundlösaprövningstillstånd torde över-generellt kravmedsystem
överklagadedeeftersom avgör-små problemrelativtklaganden vålla

grund-antaletminskningprövningstillstånd. Ennekasandena kan av
efter-sådantfördel iändå tilldocköverklaganden systemlösa är ett

minskar.därigenomtillståndsprövningarantaletsom
utredningen över-RättegångsutredningenLika med attanser

sådanainbegripetbrottmål,i fråga iinte kan kommaklagandeavgifter
brottmålsregler.enligtskall behandlassärskilda reglermål enligtsom

negativabakgrund demåltyper kanövrigadet gällerNär mot er-av
överklagande till HDföravgiftssystemdetfrånfarenheterna som

förförutsättningjuli 1971 konstateras attdengällde före 1 att en
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införa sådana avgifter reglerna enhetligaär ochgörs enklaatt att
tillämpa.

En möjlighet skulle införa avgifter vid överklagande tillattvara
hovrätt och HD i utsträckning det enligt avgiftsförord-samma som
ningen skall utgå ansökningsavgift vid inledande mål och ärende iav

Äventingsrätt. avgifternas storlek skulle kunna desamma. Likavara
med vad gäller för ansökningsavgifterna bör överklagandeav-som
gifterna omfattas rättshjälpslagens förmåner. Frågor hur storav om
andel processkostnaderna beviljats allmän rättshjälppartav som som
bör bidra med bör uteslutande regleras i rättshjälpslagen. Med hänsyn
till avgifterna förhållandevis låga skulle någraär regler befriel-att om

från skyldigheten betala överklagandeavgift inte behöva införas.attse
Det dock viss skillnad mellan ansökningsavgifterär och Över-en

klagandeavgifter. Ansökningsavgift betalas för bidra till den kost-att
nad uppstår för domstolens i anspråk för tvistlös-att tasom resurser
ning, för erhålla tillstånd eller liknande. En överklagandeavgiftatt ett
kan visserligen motiveras skäl får också till följd attav samma men

måste betala för hovrätten skall avgörande bliviträttapart att ett som
felaktigt i tingsrätten. Detta måste principiell synvinkelur anses
mycket tveksamt. Den principiella invändningen skulle i någon mån
mildras överklagandeavgiften behandlades ersättningsgillom som en
rättegångskostnad. Får klaganden framgång med sitt överklagande får
han avgiften klagandenAtt får ligga medersatt motparten. uteav
överklagandeavgiften under målets handläggning för kunnaatt en
felaktig dom rättad måste acceptabelt liksom den fel-attanses som
aktigt vinnande i tingsrätten slutligt får stå för denna kostnad.partvar
I rättegångskostnadssarmnanhang det aldrig relevantär tings-att

i sak- ochellerrätten rättsfrågan gjort felaktig bedömning. Enen
sådan ordning skulle emellertid endast kunna användas i mål i vilka
det föreligger motpartsförhâllande och domstolen har möjlighetett att
utdöma kostnadsansvar. Med utgångspunkt från överklagande-ett att
avgifterna skall omfattningha ansökningsavgifterna skullesamma som
den beskrivna ordningen sålunda kunna tillämpas i samtliga tvistemål

Ö-måloch i vissa i tingsrätten handlagts domstolsärenden. Isom som
Ö-målresterande i tingsrätten handlagts ärenden och försom som

vilka ansökningsavgift skall utgå enligt avgiftsförordningen skulle man
i stället kunna återbetala överklagandeavgiften till denne harparten om
framgång med sitt överklagande. För inte sådant skulleatt ett system
bli för komplicerat tillämpa bör varje framgång med överklagandetatt
berättiga till återbetalning. beslutEtt återbetalning bör inte förut-om

yrkandesätta Domstolen bör besluta återbetalning ipart.av om sam-
Återbetalningenband med målet i sak.avgörs bör därefteratt utan
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samband medkanslipersonal iombesörjaskunna attsvårighet av
kraft.lagaavgörandet vinner

sådanmedöverklagandeavgiftlågmed ärnackdel attEn man enen
Enligtokynnesöverklaganden.påverkakunnainte kommer att rena

vanligare.alltöverklaganden blivitsådanaerfarit harutredningenvad
medellösai detfrågaföreträdesvis närmasteDet är sompersonerom

Deför vinnandeoch besvärkostnaderorsakaför part.överklagar att
de saknareftersomöverklagandemed sittframgångfår ingen men

överinstansen.kostnader istå sinapraktikenitillgångar får motparten
skulleskälangivnaöverklagarde ettpåverkaFör att avpersoner som

rättegångskostnaderförsäkerhetställandepåkrav motpartens varaav
sådanframståröverklagandeavgifter. Måhändaeffektivt än enmer

intedensynvinkel eftersomprincipielltilltalandeordning ursom mer
fåförbetalningförutsätta attintryck temporärt enatt ensavger

interealitetendock iSkillnaden ärrättad hovrätten.domfelaktig av
klagandeför flertaletsäkerhet kommerställa attAttsärskilt stor.

jäm-kostnader kanbankgaranti. Dessaförkostnadermedföra t.ex.
säkerhetställaförKostnadernaöverklagandeavgift.medställas atten

för-ekonomiskaklagandensberoende påvarieradockkommer att
Överklagandeavgiften ställaförkostnaderi form atthållanden. av

mångaleda tillvilket kanmycket hög,bliföljaktligenkan attsäkerhet
kom-avgöranden. Allafelaktigaöverklagaavstå frånkommer attatt

kostnadenlåtasäkerhet. Attställamöjlighethahellerinte attattmer
kan interättshjälpenallmännadenomfattassäkerhetställaför att av

rättegångskost-kostnaddennaeftersomrimligt motpartsavseranses
på ställan-frånfall kravetbefrielse i vissaSärskilda reglernader. om

möjlig-skullefallnödvändiga. Iblidärförtordesäkerhetde annatav
ikommahovrättenavgörandefå felaktigt rättat attheten ettatt av

ekonomiskaklagandensberoendegrad bliorimligt hög resurser.av
skullefortsättningeni utgörasäkerhetställakostnaden för ävenOm att

klagandendessutom,rättegångskostnad kommerersättningsgill omen
klagan-förersättningsskyldighetstorleken påvinner målet, motpartens

sistnämndasdenindirekt påverkasoftarättegångskostnaderdens av
ställning.ekonomiska

ställaklagandenskyldighet förinförasåledes inte attbörMan en
emellertidrättegångskostnader. Det kanförsäkerhet sommotpartens

överklagandeavgifterinförandeuteslutasanförts intetidigare ettatt av
överklaganden.grundlösaantaleteffektpositivvissskulle ge en

samtligainförs försådana avgifterdärförföreslårUtredningen att
Ö-mål ochärendenhandlagtsi tingsrättenoch detvistemål somsom

avgiftsförordningentillutgår enligt denansökningsavgiftför vilka
betal-ansökaninlettsmålavgiftslistan. Defogade omgenomsom

tviste-medjämställasbör därvidhandräckningellerningsföreläggande
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Överklagandeavgiftmål. bör utgå vid överklagande till hovrätt och
HD. Undantag från skyldigheten betala överklagandeavgift och denatt

regleringennärmare avgiftsskyldigheten bör densammaav vara som
gäller för ansökningsavgift vid allmän domstol. Avgiften bör betalas

Ö-måltill hovrätten HD. tvistemålI i i tingsrättensamtresp. som
handlagts ärenden, i vilka det föreligger motpartsförhâllandeettsom
och domstolen har möjlighet utdöma kostnadsansvar böratt ett över-
klagandeavgiften ersättningsgill rättegångskostnad ochvara som om-

Ö-målfattas den allmänna rättshjälpen. I övriga omfattasav som av
förslaget bör varje framgång med överklagandet leda till över-att
klagandeavgiften återbetalas. Får framgång först i HD skallparten
både den avgift betalats till hovrätten och den betalats tillsom som
HD återbetalas. Ett beslut inte återbetala överklagandeavgiftatt en
skall kunna överklagas särskilt. Har klaganden efter föreläggande att
erlägga överklagandeavgift inte betalat sådan avgift skall Överklagan-
det avvisas. Bestämmelserna torde inte innebära några besvärstörre
vid handläggningen och ringa administrativa kostnader. Detta medför

överklagandeavgifterna, förutom deatt kan påverkaatt parterna att
överväga överklagande befogat, ocksåär skulle kunnaettom ettge
resurstillskott till domstolarna. Totalt skulle avgifterna inbringa upp-
skattningsvis 3 mkr år.per

7.6.3 Särskilda regler för rättegângskostnadernas
fördelning under vissa förhållanden då

förlikningserbjudande avvisas

Huvudregeln för fördelningen rättegångskostnader i dispositivaav
tvistemål den förlorandeär har denatt vinnandeersättaparten att

dennes kostnader. Vetskapen den förlorandeparten bäratt partenom
fullständigt kostnadsansvar torde i åtskilliga fallett avhålla från obe-

fogade rättegångar. I vissa fall kan det dock så det denärattvara som
vinner målet kan ha drivit obefogadsägas För densom en process.
skull föreskrivs i 18 kap. 3 första§ stycket RB vissa undantag från
huvudregeln för kostnadsansvarets fördelning. Bestämmelserna förut-

för sinsätter tillämpning den vinnande inlett rättegångatt parten utan
givit anledning till detatt eller den vinnandemotparten påatt parten

uppsåtligen eller försummelsesätt föranlettannat onödig rätte-av en
gång. Bestämmelserna innebär den vinnande kan förpliktasatt parten

betala den förlorande dennes kostnader.att Alternativt kan kostnader-
kvittas.na
I rättsfallet NJA 1937 162 kvittades kostnaderna då svarandens.

före, inte under rättegången, förlikningsvis erbjudit störremen ett
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rättegången onö-betraktadesfalldettaIutdömda.det sombelopp än
eftersomoaktsamansågssvarandensak ävendig. En attvarannan

avvisarkärandenOm ettförlikningserbjudande.sittvidhållitintehan
talanväcktkärandendetefteravgivitsförlikningserbjudande attsom

interättegångenkanutdöms ansesdetoch senaremotsvarar somsom
hävdaskandetdetför atthaft fogkärandeninlettsha menattutan

avgivits. Detförlikningserbjudandetefter detonödig attvarprocessen
stycketförsta§kap. 3i 18bestämmelsentveksamtnågotdockär om

bestäm-dennapraxis harfall. Isådanttillämplig ianalogt ettRB är
sedanyrkandesittvidhållitkärandenanalogt närtillämpatsmelse

tillendastbifallitsyrkandetochkravetdelmedgivitsvaranden aven
2531965rättsfallet NJApå dettaExempel ärmedgivits. s.del detden

skade-yrkatbestredsvaromålskriftligt utgeattisvarandenvilketi
medgavochbestridandet atthanåtertoginlagastånd. I senareen

dom-varefteryrkadedetbelopplägre änmedkäranden ettersätta
intetillerkändesKärandenbeloppet.medgivnadetutdömdestolen

med-eftertidenuppkommit irättegångskostnaderförersättning som
kostnadsyrkande. Ett annatingetframställdeSvarandengivandet.

dröjs-tilltaladvilketi1972 551 utanNJArättsfalletexempel är ens.
iframställtsanspråkenskilthälften enmedgav ettmål somutgeatt av

medersättningförpliktadestilltalade utgeattbrottmålsrättegång. Den
fallimålsäganden attfannHD vartbeloppet. genommedgivna attdet

påförfarit sättanspråketenskildadetrörande somrättegångenfullfölja
sinañck ståMålsägandenRB.stycket§ första egna3i 18 kap.avses

kost-dennesförpliktades ersätta motpartenochrättegångskostnader
enskildagällde detsåvitthovrätt, an-såväl tingsrättnader i som

språket.
tilläm-stycket RB§ förstakap. 318påexempelsaknaspraxis attI
undermedgivandepartielltförställetisvaranden ettanalogt närpats

Processlagbered-Enligtförlikningserbjudande.avgivit ettprocessen
rättegångskost-dennessvarandenkäranden ersättadockbordeningen

käran-fullgöraerbjudit sigrättegångenföre attsvarandennader om
då käran-ochförbehåll rätten,med visstdel elleranspråk tilldens en

dennabifallerhelhet,dessianspråketbeträffandetalanväckerden
Formuleringen232.1938:44SOUmedgivitssåvitt denendast s.

betraktatsexempleti ettförlikningserbjudandet pro-tyder somatt
inletts.rättegångenefter detvidhållitsdet attmedgivande närcessuellt

dettabyggaockså1621937i NJAavgörandeHD:s syness.
erbjudandedettavidhållit utanR.R:nvidickestyrelsen...synsätt.

NJArättsfalletIersättningsskyldighet;allbestrittdärfastmera
förlikningsvisväckandetalanseftersvaranden atterbjöd3291955 s.

utdömdes. Föresedermerabeloppmedskadeståndbetala ett som
detDåförlikningserbjudandet.dockhansänktehuvudförhandlingen



ÅTGÄRDER FÖR1995:124 BEGRÄNSA FLÖDETSOU 323ATT

högre förlikningserbjudandet inte vidhållits ansågs rättegången inte
onödig och käranden fick ersättning för sina rättegångskostnader.
Även i detta avgörande dock ha jämställt förlikningserbju-synes man
dandet med processuellt medgivande. Hovrätten anför i den HDett av
fastställda domen: Erbjudandet har emellertid icke vidhållits vid
huvudförhandlingen, därvid har endast medgivits ersättning medutan
belopp understigande det sådanti hänseende utdömda. Varkennu
ordalydelsen i 18 kap. 3 § första stycket RB, uttalandet Processlag-av
beredningen eller uttalandenHD:s i de nämnda rättsfallen utesluter
dock analog tillämpning bestämmelsen i de fall då förlik-etten av
ningserbjudande inte kan processuellt medgivande.utgöra ettanses
Rättsläget måste dock betecknas något oklart. Jfr Larsson, För-som
likning i f.,tvistemål, 171 Ekelöf m.fl., Rättegång III, 6:e uppl.,s. s.
193, Jacobsson, Parts kostnad i civilprocess, ff.159s.

Enligt utredningens uppfattning finns intresse skapaett att ytter-av
ligare incitament för ingå förlikning och för förhindraparterna att att

seriösa förlikningserbjudanden avvisas. åstadkommaEtt sättatt att
detta förstaändra 18 kap. 3 § stycket såRB det står klartär att att att
paragrafen omfattar förlikningserbjudanden underäven avgettssom
rättegången. Om sådan reform bör förstöverväger taman en man
ställning till förlikningserbjudandet bör vidhållas under hela rätte-om
gången för det skall få betydelse för rättegångskostnadernas för-att
delning. nackdel med beakta förlikningserbjudandenEn ävenatt om
de vidhålls endast under kortare tid detta kan medföraär, att atten
den gång förlikningserbjudande sedan processaravgett ettsom en

bekostnad Ekelöf m.fl., förhållande193. Dettamotpartens a.a. s.
kan få till följd förlikningserbjudande endast i syftet.o.m. att attavges
vinna fördelar i rättegångskostnadshänseende. Om svaranden ettavger
relativt högt förlikningserbjudande vid sådant tillfälle och underett
sådana omständigheter det inte rimligen kan kommaatt att accepteras,

i läge där motsättningarna mellan såärt.ex. ett parternaav processen
några egentliga förlikningsförhandlingar inte kan föras, ochstora att

kort därefter tillbaka förlikningserbjudandet har svaranden sedantar
goda förachanser riskera några rätte-att resten utan attav processen
gångskostnader alls. sådant förfarandeEn kan knappast sägas gynna

Ävenförlikningsförhandlingarna mellan bestämmelsensparterna. om
tillämplighet förutsättaskulle förlikningserbjudandet vidhålls underatt
hela för få betydelse i rättegångskostnadshänseendeattprocessen
skulle utökning paragrafens tillämplighet det beskrivna sätteten av
inte leda till särskilt praktisk ordning. Normalt känner inte dom-en
stolen till förekomsten förlikningserbjudanden avgivits underav som
rättegången och mindre dess innehåll. Det inte brukligt införän är att

åberopa tidigare avgivna förlikningserbjudanden. Skulle sårätta ske
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rättegångskostnadernafördelningför aktualisera änatt aven annan
uteslutet kommer redo-huvudregeln det inteenligt är att attparterna

vad beträffar tidpunkten för förlikningser-olika uppfattningarvisa
innehåll. Skulle kunna konstatera före-bjudandet och dess rätten

innehållet i förlikningserbjudande måsteochkomsten rättenettav
förlikningserbjudandet varit effektivt, dvs.därutöver bedöma omom

flera efter förlik-kan, kanske är detkunnat fullgöras. Dettadet att
svårtavgivits, mycket Parternaningserbjudandet avgöra.attvara

anförda inte heller förlik-till detkommer med hänsyn att veta ettom
få betydelse för rättegångskostnadernaskommerningserbjudande att

framståTillämpningen skulle kommafördelning eller inte. att som
tämligen slumpartad.

reglerframgår avsnitt 3.2.4 har i engelsk särskildaSom i rättman
förlikningserbjudanden.undvika käranden avvisar seriösaför att att

aldrig någon tvekanengelska förfarandet uppkommerMed det om
förlikningserbjudandet, det avgivits eller detinnehållet i ärnär om

inte heller kring frågan förlik-effektivt. Någon tvekan uppkommer om
fördelning ellerfå betydelse för rättegångskostnadernasningsbudet kan

svaranden, detta innebärså konstrueradeinte. Reglerna är utan attatt
till-hos domstolen förmedgivande, kan deponera attett en summa

käranden beloppet åter-kärandens anspråk. Ommötesgå accepterar
ersättning för sina rättegångskost-målet och tillerkännskallar denne

fort-det deponerade beloppetfall käranden intenader. I accepterar
käranden vinner det deponerade be-rättegången. Om änsätter mer

däremotersättning för sina kostnader. Om kärandenloppet får han
framdet deponerade, får han ersättninglägre belopptilldöms änett

deponeringen måste svaranden dennestill tidpunkten för ersättamen
efter denna tidpunkt.rättegångskostnader uppkommit Domarensom

först sedan dom i huvudsaken harpå deponering skettfår reda att
beslutats.

fleraframstår skäl tilltalande.beskrivna modellenDen somav
rättegångskostnader tidenstå för båda iRisken för käranden partersatt

käranden inte vinner i utsträck-efter förlikningserbjudandet störreom
förlikningserbjudandet, torde fungeraning vadän motsvaras avsom

påtryckningsmedel på denne ingå förlikning.mycket starkt attettsom
intedet inte oskäligt käranden. Det kanTrots detta kan motanses

rimligt svaranden skall bekosta den del rättegångatt av en somanses
för få förliknings-käranden framgång drivit seriöstänatt ettutan mer

gällande svaranden kanerbjudande. Det kan möjligen sättagöras att
mycket lågt förlik-otillbörligt på käranden att acceptera ettstor press

inte det låga budet löperningserbjudande. Om käranden accepterar
emellertid risk själv få stå för båda kost-svaranden partersstor att

vetskap motverkaför fortsatta Denna tordenader den processen.
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oseriösa förlikningserbjudanden från svarandens sida. Vidare kan
käranden skydda sig risken för kostnadsansvarmot i de fallattgenom
det möjligtär bestämma sitt yrkande så han säkerär det kanatt att

domstolen. Vidareaccepteras den engelska modellenav ger stora
möjligheter till snabbt förlikningsavtal.ett Ju snabbare käranden tar
ställning till svarandens förlikningserbjudande, desto mindre risk för

han förorsakasatt onödiga kostnader. Därtill kommer förliknings-att
avtalet depositionsförfarandet omedelbart kan effektueras.genom
Genom den beskrivna modellen uppnår minskning måltill-man en av
strömningen till hovrätterna, inte förmâs avståatt parternagenom att
från överklagande,ett incitamentutan skapasatt kommaettgenom att

iöverens tidigt skedeett Sammantaget kan densägasav processen. att
engelska modellen innebär besparingar för minskad arbets-parterna,
belastning för domstolarna och kortare handläggningstider. I England
förliks 98 % de tvistemål handläggs i High Court ofav Justice,som
vilket i Trial and Court WorldwideProcedures förklaras bl.a. av
möjligheten deponera förlikningslikvid,att 135.s.

Med hänsyn till vad anförts svensk skullerättsom ovan om en
ordning motsvarande den engelska kunna införas i svensk rätt utan att
detta skulle bryta de principer för rättegångskostnadernasmot för-
delning kommer till uttryck i 18 kap. 3 § förstasom stycket RB. Den
skulle dock avvika från regeln i 18 kap. 5 § tredje stycket RB som
innebär vid förlikning varderaatt skall bära sin kostnadparten inteom

avtalats. Att käranden fårannat full ersättning för sina kostnader fram
till tidpunkten för nedsättningen innebär emellertid han aldrigatt
kommer i utan oftasämre i bättre läge hanän i dom skulle haom
tillerkänts det nedsatta beloppet. Detta förhållande torde öka kärandens
benägenhet ingå förlikning eftersomatt han han bedömer hanom att-
inte kan få det nedsattaän beloppet inte har något vinnamer påatt-

fortsättaatt En ordning motsvarande denprocessen. engelska skulle
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kunnaäven inne-
bära käranden denneatt förlikningserbjudandetantar eller iom dom-
får något mindre dettaän behandlas i rättegångskost-gynnsamtmer-
nadshänseende vadän skulle ha blivit fallet vid tillämpningsom en av
18 kap. 4 § RB. Detta gäller särskilt målet huvudsakligen rörom en
fråga skall bedömas skönsmässigt. T.ex. skullesom käranden full
kostnadsersättning fram till nedsättningstidpunkten hans fram-trots att
gång i målet obetydlig.är Svaranden kan dock motverka effekten av
den för käranden kostnadsfördelningen i dessagynnsammma fall

snabbt förlikningserbjudande,attgenom ett vilket tordeavge även öka

°Ingår i International Bar Associations Series, Cornwall, 1991.



1995:124SOUÅTGÄRDER FLÖDETBEGRÄNSAFÖR326 ATT

för-avgörandesnabbtståndfå till genomför ettförutsättningarna att
tordetidunder längrepågårfallberördaiOmlikning. processen

förlikningserbjudandebenägenmindreallt attblisvaranden avge
vadfrånskillnadtillkäranden,skulleVidare somnedsättning.genom

sinaför rätte-ersättningfullfåkunnaRB,§418 kap.enligtgäller
deltillbifallitsendastyrkandedennes engångskostnader atttrots

Konse-beloppet.nedsattadetfår änhanförutsättningunder att mer
benägenmindreblir attsvarandebli an-tordehärav attkvensen en
förlikningsbudettilltänkadetnedsättningsförfarandetvända sig omav

högreutdömakommerpå rätten attosäkeroch hanlågt ärär om
§ RB418 kap.frånAvvikelsenbeloppet.nedsattadetersättning än

endastincitamentsvaranden attfall avgedetta ettisåledesskulle ge
nedsättningsför-förinomVill ettförlikningsbud.seriösa ramenman

fördelningrättegångskostnadernasförprinciperbibehålla defarande
åstadkommertroligtdetRB§ attkap. 4 är18enligtgäller mansom

svårtilläm-fallmångaoch ieffektivtmindreförfarande merärett som
tredje§518 kap.frånAvvikelsernamodellen.engelskadenänpat

möjlighetenbefrämja atttordeRB närmast4 §kap.och 18stycket
införandethindernågotintesåledes mot avochförlikning utgöringå

engelska.denmotsvarandeordningen
införsdetutredningenföreslåranförda attdet enbakgrundMot av

förlik-nedsättningförlikningserbjudande avmöjlighet genomatt avge
ord-beskrivnabeskrivits. Denvadmedenlighetningslikvid i som

gälla i högre rätt.börningen även
kärandeninnanbeloppetnedsattadettillbakasvarandenOm tar

tillerkännerdomstolen inteochförlikningserbjudandetaccepterat
förnedsättningen,börbeloppetnedsattatidigaredetkäranden änmer

betydelsenågonfåintejfr ovan,missbrukasskallinteförfarandetatt
skäl börAvrättegängskostnaderna. enfördelningen sammavid av

nedsattadetökningförlikningserbjudandethöjning avengenomav
nedsätt-förstatillbaka densvarandenbetraktas tarbeloppet omsom

därefteroch görningen en ny.
vilketdomstol,förlikningslikviden hosdeponeraförställetI att

böruppgifter,heltåta sigskulledomstolarnainnebäraskulle nyaatt
nedsättninglagenligtlänsstyrelsenske hos avnedsättning omen ny

skallförlikningserbjudandetvilkenvidtidpunktförlikningslikvid. Den
underrättelsenås attdådenbör omavgivet motparten avvaraanses

beloppetnedsattautbetala detbörLänsstyrelsen omskett.nedsättning
ellerförlikningsavtalundertecknatbådakäranden parterett avgenom

förlikningingåttvisarförlikningstadfäst parternadomstol attaven
skallsvarandeninnebär utgetvistenaktuella att enavseende den som

svarandenVillbeloppet.nedsattamotsvarande detförlikningslikvid
nedsättnings-undvikandeförbör, attbeloppetnedsattaåterta det av
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institutet missbrukas, krävas han företer bevis han under-att attom
käranden härom. kärandenrättat Har hos länsstyrelsen givit till känna

han anspråk på det nedsatta beloppet bör dettagör inte få återtasatt
kärandens samtycke. Svaranden bör dock alltid få återta detutan

nedsatta beloppet domstolen avgjort målet i sak.om
Om då svaranden nedsatt förlikningslikvidrätten även skall fatta

beslut rättegângskostnaderna i samband med avgörandet måletom av
måste vill nedsättningen skall beaktas, i sambandpart, att senastsom
med kostnadsyrkandena framställs underrätta domstolen ned-att om
sättningen. Detta innebär i samband med domenrättenatt senast att
beslutas kommer medveten nedsättning skett och tillatt attvara om
vilket belopp denna uppgår. Att enligt den engelska modellenrätten
skall hållas okunnig deponering skett till dess domen beslutatsattom
i huvudsaken torde föranlett vid avgörandeträttenattvara av annars
befaras bli påverkad det deponerade beloppets storlek. flertaletIav
fall torde denna risk liten. Skulle låta sig pâverkas dettarättenvara av
och utdöma belopp något under i stället för något det nedsattaöverett
beloppet skulle det falli så innebära medvetet skulle miss-rättenatt

den nekat förlikningserbjudandet, för sinpart, att antagynna som
förlikningsobenägenhet denne utifrån materiella hänsyn intetrots att
borde antagit budet. Vid förhållande skulle rättenmotsatt gynna en
kärande inte antagit förlikningserbjudande han bordeett trots attsom
gjort det. Något annorlunda kan det emellertid förhålla sig i de fall
storleken det belopp skall tillerkännas käranden bestämsav som ge-

skälighetsuppskattning. dessa fall framstårI det inte likanom en som
osannolikt skulle kunna påverkasrätten det nedsatta beloppetsatt av
storlek. skulleRätten kunna avstå från tillerkänna kärandent.ex. att

högre belopp det nedsatta på grund den betydelse dettaän skulleett av
få för rättegängskostnadernas fördelning. Med hänsyn härtill finns det
enligt utredningens uppfattning anledning införa regel enligtatt en
vilken på yrkande skall besluta i huvudsakenrätten innan denpartav
informeras det nedsatta beloppets storlek och fattar beslut i rätte-om
gångskostnadsfrågan. Kostnadsyrkandet bör framställas dagensenast
efter det dom meddelats och beslut i rättegångskostnadsfragan fattasatt

eftervecka avgörandet i huvudsaken. Detta beslutsenast är etten
slutligt beslut och kan överklagas särskilt.

Om käranden godtar förlikningserbjudande efter det nedsätt-ett att
ning skett och inte kan komma rättegångskost-överensparterna om
naderna, det skälet svaranden de rättegångskost-t.ex. att attav anser
nader uppkommit i tiden före nedsättningen oskäligt höga, börärsom

begära stadfäster förlikningenrätten och ställning tillparterna att tar
skäligheten de yrkade kostnaderna.av





1995: 329SOU 124

8 Ekonomiska konsekvenser av

förslagen

Sammanfattning: Om utredningens samtliga reformförslag
genomförs torde motsvarande 100 mkr år frigörasresurser per
inom domstolsväsendet. frigörsDe inom hov-resurser som

60 mkr, bör vidaretills bibehållas inomrätterna, dessa.ca
Därmed kan de och komplicerade målen tid tillägnasstora mer

för kvaliteten i dömandet, handläggningstiderna bli kortaregagn
och mâlbalanserna minskas. Utredningens reforrnförslag leder
således till nettobesparing 40 mkr. För det före-atten ca
slagna med generellt krav prövningstillstånd skallsystemet
bli riktigt effektivt rekommenderar utredningen tingsrätternaatt
förstärks med detta belopp.merparten av

I kapitel föreslår5 utredningen generellt krav på prövningstill-att ett
stånd införs såväl i ledet mellan tingsrätt och hovrätt i ledetsom
mellan hovrätt och HD.

Statskontoret har i promemorian Kartläggning hovråttsdomarnasav
arbetstid, återfinns i bilaga 4 uppskattat dem.m., som c., resurser

frigörs vid införandet generellt krav på prövningstillstånd iettsom av
ledet mellan tingsrätt och hovrätt till sammanlagt knappt 100 mkr.
Som framgår promemorian har andelen mål skulle meddelasav som
prövningstillstånd beräknats halv gång nuvarandestörre änvara en
ändringsfrekvens. beräknade tidsvinsten,Den byggersom genom-
snittlig tidsåtgång mål, minskats %har med 20 för kompenseraattper
för andel kompliceradeoch målstörre mindre ochänatt storaen
okomplicerade mål sannolikt kommer meddelas prövningstillstånd.att
Beräkningen utgår vidare frånbl.a. den ytterligare tid måsteatt som
läggas på föredra frågor prövningstillstånd uppgår till tredje-att om en
del den frigjorda tiden och behovet personal domar-änattav av annan
personal proportionerligt till behovet domarpersonal. Vadär be-av
träffar föredragandepersonal har dock anmärkts det troligtäratt att
antalet skulle komma öka. Utredningen de utgångspunkteratt attanser
Statskontoret valt för beräkningen förrimliga det förslag tillär system
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utredningen lagt fram. lpå prövningstillståndmed generellt krav som
hänsyn inte tagits till behovetberäkning harStatskontorets att av
i viss mindre omfattning, det skalloffentliga försvarare torde öka att

prövningstillståndtill sammanträde i fråganfinnas möjlighet omen
delutsträckning tidigare skallhovrätten i änstörre tasamt att av

dock sakna betydelse efter-förhörsutsagorna i tingsrätten. Detta torde
begränsade kostnader detta medför torde kompenserasde relativtsom

be-förändringar inte heller finns med i Statskontoretsandra somav
dispens-Sålunda andelen mål kompletteras medräkning. kommer som

skriftväxling företasminska något liksom andelen mål i vilkaskäl att
prövningstillstånd Vidare kommer detinnan frågan avgörs. attom

meddela partiellt prövningstillstånd.finnas möjlighet atten
prövningstillståndinföra generellt krav på kommerFörslaget att ett

förskjut-mån påverka tingsrätterna. Den ytterligaresannolikt i viss att
för-i instansordningen tingsrätternaning tyngdpunkten mot somav

i tingsrätten blir någotslaget medför kan innebära att merprocesserna
främst till följd muntlig bevisning åbe-omfattande tidigare,än attav

omfattning tidigare. Om detta leder till bevisningi större än attropas
redan i tingsrätten dettaskulle åberopas i hovrätten åberopas ärsom

förslag inte torde medföra någonpositiv effekt utredningens somen av
totala kostnaderna för domstolsväsendet.ökning deav

samtliga tingsrättens avgörandenordning innebärEn ärattsom
på prövningstillstånd torde inte heller i någonunderkastade krav större

till Möjligen kan be-påverka antalet överklaganden HD.utsträckning
inte meddela prövningstillståndnägenheten överklaga beslutatt att

överklaga domar i målnågot högre benägenhetenän att somvara
jfr avsnitt kan heller intei sak hovrätten 2.3.2. Detprövats ute-av

något.resningsansökningar kan öka Sammantagetslutas antaletatt
i ledettorde dock införandet generellt krav prövningstillståndettav

till i HDmellan tingsrätt och hovrätt leda vissa arbetsbesparingar
beslut inte meddelaeftersom andelen överklaganden attsom avser

prövningstillstånd bli väsentligen i dag.kommer större änatt
hovrättpå prövningstillstånd i ledet mellanEn utökning kravetav

ocksåoch till omfatta samtliga hovrättsavgöranden kommerHD attatt
berörsinnebära vissa besparingar. Med hänsyn till antalet målatt som

skall delta iförslaget relativt litet och till ledamöter alltidär att treav
tillståndsprövningen dessa mål kommer dock besparingarna att varaav
måttliga.

6.2 i med påFörslaget i avsnitt generellt krav pröv-att ett system
avskaffa inte medföra någraningstillstånd 51 kap. 23 § RB tordea

besparingar. Möjligheten skriftlig sammanfattninggöraatt en av par-
ståndpunkter föreslås i avsnitt 6.3 kommer denternas som omm.m.

utnyttjas arbetsmoment. Dessa torde dock kompense-innebäraatt nya
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antal förlik-måhändahuvudförhandlingar och störrekortare ettras av
bevisupptagning kom-leda tilltordeavsnitt 6.5Förslagen iningar. att

regler. Omenligt nuvarandeutsträckning änske i något störreattmer
totaltdockprövningstillstånd införs kommerpågenerellt krav sett

minska. För-bevisupptagningförnyadmedantalet mål i hovrätten att
antecknas iskallden tilltaladesavsnittsistnämndaslagen i utsagaatt

införandetband liksomdärmed kunnaochprotokoll tas av enupp
medföra vissavideoband kan kommaförhörmöjlighet attatt ta upp

troligen kommerdomstolarnaanledningMedkostnadsökningar. attav
merkostnadentorde dockandra skälvideoutrustningförses medatt av

skriftligtreglernaförändringar imarginell.bli Dedessa förslag omav
färreinnebärtotalt6.6, tordei avsnittföreslåsförfarande, settsom

Även i avsnittdenfrigjordadännedochhuvudförhandlingar resurser.
lagfarnabeståskallhovrättenförändringen6.7 föreslagna treatt av

tordedomarelagfarnadömt medtingsrättendomare även treom
idomare deltarfärrebararesursvinster, intevissainnebära attgenom

innebärförändringengrundpåberörda avgöranden även attutan av
i tvåsamtidigt dömahovrättsavdelningförökade möjligheter atten

Påföljd för6.8fram i avsnittförslag läggssammansättningar. De som
DelgivningI 0Ombudstvång avsnitt6.9avsnitt samtutevaro, m.m. , torde ocksåbrottmål,svarsskrivelse iföreläggande att m.m.avgeav

relativt begränsa-torde dockresursvinster. Dessamedföra vissa vara
de.

dispositivaöverklagandeförbud iinföra7.2Förslaget i avsnitt att
tiondel bas-överstigervärde intetvisteföremâletstvistemål där aven

eftersomobetydliga resursvinstermedföra intebeloppet kommer att
beräknaskanöverklagas till hovrätttvistemål%10 denära som nuav
ocksåföreslåsavsnittförbudet. Iomfattas attkomma att sammaav

tvistingås före uppkomstendomöverklagaavtal inteatt av ensomen
någontorde inte fåförslagFT-mål. Dettagiltiga iskalläven vara

resursbe-Vissa mindrebesparingssynpunkt.nämnvärd frånbetydelse
möjlig-utöka7.3förslaget i avsnittföljatorde docksparingar attav

hän-utökade möjligheternamån dekomplettering. I denheten till att
föreslås i 7.4 kommeravsnitttill HDprejudikatfrågaskjuta attsomen

eftersom in-resursbesparingarförslagockså dettainnebärutnyttjas
därmed förkortas.prövningstillstånd,meddelarstanskedjan, HDom

föreslås ienlighet med vadinförs iöverklagandeavgifterOm som
intäkterdetta innebäraanförts,tidigare7.6.2 torde,avsnitt om casom

till hurtorde med hänsynadministrativa kostnaderna3 mkr. De reg-
små. Det i avsnittmycketöverklagandeavgift utformatslerna varaom

förlikningslikvid kan,nedsättninginstitutet7.6.3 föreslagna omavnya
förresursbesparingarinnebäratillämpning,får omfattandedet storaen
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domstolsväsendet mål förliks i väsentligen utsträck-störreattgenom
ning vad för närvarande sker.än som

det anförda framgårAv förslagen i kapitlen 6 och totalt7att sett
kommer innebära frigörs. Storleken dessa dockatt äratt resurser
mycket svår beräkna.att

Sammantaget uppskattar utredningen de reformförslag läggsatt som
fram frigör motsvarande 100 mkr år inom domstolsväsen-resurser per
det.

Av 199495:1OO framgår utgifterna inom rättsväsendetattprop.
under perioden 1995-1998 skall minskas med 600 mkr. Ett ökat an-
vändande prövningstillstånd i hovrätterna exempelnämns ettav som

hur dessa utgifter skall kunna minskas. Utredningens syfte med
förslaget generellt krav på prövningstillstånd emellertidärett attom

förinom oförändrade jfr direktiven skapa förutsätt-ramen resurser
förningar hovrätterna tid till deägna och kompliceradeatt storamer

målen till för kvaliteten i dömandet, förkorta handlägg-attgagn
ningstidema och minska målbalanserna. förutsättningEn för dettaatt

föroch uppnå de övriga fördelar med sådan reformatt en som om-
talats i kapitel 4 de frigörs i hovrätternaär inte försatt resurser som
från dessa. frigörsDe inom hovrätterna, 60 mkr, börresurser som ca
därför tills vidare bibehållas inom dessa. Detta innebär utred-att

reformförslagningens leder till nettobesparing pâ drygt 40 mkr.en
det föreslagnaFör med generellt krav på prövningstill-att systemet

stånd skall bli riktigt effektivt rekommenderar utredningen tings-att
förstärks med detta belopp.rätterna merparten av
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9 Ikraftträdande

Sammanfattning: Samtliga reforrnförslag föreslås träda i kraft
den 1 januari 1997. Om mål eller ärende inletts i tingsrättett
före ikraftträdandet, bör äldre bestämmelser gälla.

Samtliga reformförslag bör kunna träda i kraft den januaril 1997.
När den prövningstillståndsrefonnen genomfördes konstruera-senaste
des övergängsreglerna så avgöranden träffats före ikraftträdan-att som
det inte omfattades de reglerna överklagande och pröv-av nya om
ningstillstånd. Sådana övergångsregler kan inte införas för före-den
slagna regeln överklagandeförbud med hänsyn till hur undantagenom
från denna regel utformats. Pâ grund den tyngdpunktsförskjutningav
i rättskipningen tingsrätterna förslaget införa generelltmot attsom
krav prövningstillstånd medför bör sådana övergångsregler inte
heller införas för de föreslagna reglerna prövningstillstånd. Parter-om

bör känna till förutsättningarna för överprövning efter överklagandena
redan då målet eller ärendet inleds i tingsrätten. Regler över-om
klagande och prövningstillstånd bör därför inte tillämpas i mål eller
ärende inletts i företingsrätt den januari1 1997. Vissa desom av
övriga förslagen skulle visserligen kunna införas med övergångsregler
konstruerade Då det måste till fördel för tillämp-sätt.annat vara
ningen övergångsreglerna enhetliga dock utredningenäratt attanser
inget lagförslagen bör tillämpas i mål eller ärende inletts iav som
tingsrätt före nämnda datum.
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Författningskommentar10

ändring itill lag10.1 Förslaget om

rättegångsbalken

2 4 §kap.

femFler lag-lagfarna domare.domför med änHovrätten är tre
i hovrätten.får inte deltafarna domare

första stycket,bestämmelserna iföri ställetbrottmål gäller,l att
två nänmdemän.ochlagfarna domaredomför medhovrätten är tre

delta.nänmdemän får inteochdomarelagfarnaFlera fyra treän
ochstraff bötertill svåraredöma änanledningFörekommer att

domfördockföretagsbot, hovrättenfråga ärdet i målet inteär om
första stycket. Det-isammansättningdenmedäven som anges

huvudförhandling.vidskerhandläggningvidgäller somsamma
skall hovrättenprövningstillståndfrågorbehandlingVid omav

lagfarna domare.bestå treav
återkallelse hovrättenmål efteravskrivning ärVid beslut avom

domare.lagfarendomför med en
utförasmål fårberedandetendastAtgärder ett avavavsersom

sådant slageller, de intei hovrättenlagfaren domare ärom aven
itjänstemandomare,förbehållas lagfarnade böratt annanav en

och erfarenhet. Närmaretillräcklig kunskaphovrätten harsom
regeringen.meddelasdettabestämmelser avom

tjänstemänför andra§ gälleri kap. 13Bestämmelserna 4 även
stycket.enligt femteutför åtgärderdedomareän när

sammansättningen i hovrätt.innehåller reglerParagrafen om
bestå fyramåsteregeln hovrättenförsta stycket intagnaDen i att av

bestått lag-mål där tingsrättenlagfarna dendomare avgörnär treav
utgått.anförs i avsnitt 6.7.2med vadi enlighetfarna domare har som

3kap.6§

fem leda-domför meddomstolenHögstaavdelning ärEn av
får inte sitta iledamöterFler sju rätten.änmöter.

avdelningen domförbeskaffenhet,enkelprövningen ärOm är av
vid prövningledamötermed tre av

kap.förening mål enligt 14 7frågor aavom
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2. överklagande hovrätts avvisningsbeslut i 54 kap.av som avses
17

frågor avvisning överklagande hos Högsta dom-ettom av
stolen,

4. frågor häktning och reseförbud i kap.55 8 §om som avses
andra stycket tredje meningen,

ansökningar resning eller återställande försutten tidom av
eller

klagan domvilla.över
Har Högsta domstolen tidigare lämnat ansökan resningen om

från sökande beträffande avgörande bifall ochutansamma samma
anför sökanden inget betydelse förär prövningennytt som av av
ansökningen, avdelningen domförär med ledamot, ansök-en om
ningen avslås eller avvisas.

Vid avgörande fråga prövningstillstånd i fallav en om som avses
i 54 kap. 10a § och första14 § stycket andra meningen är av-
delningen domför med ledamöter. Ovriga frågor prövnings-tre om
tillstånd får ledamot. Fleravgöras ledamöter får inteän treav en
delta. Frågor prövningstillstånd har förklarats vilandeom som en-
ligt 54 kap. § andra11 stycket dock de ledamöteravgörs av som

målet.prövar
Vid beslut avskrivning mål efter återkallelse och vidom av

prövning frågor i kap.55 8 § andra stycket förstaav som avses
och andra meningarna avdelningen domför med ledamot.är en

Paragrafen innehåller domförhetsregler för HD.
Fjärde stycket har kompletterats med domförhetsregler för till-

ståndsprövning sådana mål tidigare inte varit underkastadeav som
krav på prövningstillstånd. I enlighet med vad framgår avsnittsom av
5.5.9 skall i sådana fallHD bestå ledamöter.treav

5kap.9§

Det ankommer på ordföranderättens upprätthålla ordningenatt
vid sammanträden ochrättens meddela de föreskrifteratt som
behövs. Han får utvisa den förhandlingen eller påstör annatsom

uppträder otillbörligt.sätt Han får också begränsa antalet åhörare i
rättssalen för undvika trängsel. fårRätten förbjudaatt att tarannan

förhör på fonetisk det kanväg, upptagningen såantas attupp om
besvärar den hörs det blir till för utredningen. Foto-attsom men
grafering eller bildupptagning får inte ske i rättssalen iannan

fall i 6 kap. förstaän 9 § stycket.annat som avses
Om någon har utvisats sig in itränger rättssalen ellersom om

någon i övrigt inte lyder tillsägelse har meddelats för atten som
upprätthålla ordningen fâr förordnarätten han omedelbart skallatt

i häkte och kvarhållas där så länge sammanträdettas dockvarar,
inte längre dagar.än tre
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finns särskildadomstolsförhandlingarsäkerhetskontroll vidOm
föreskrifter.

rättssalen.säkerhet iordning ochParagrafen innehåller regler om
fotografe-förbudetintagnastycket meningeni första sistaDet mot

förmed undantaghar försettsbildupptagningring eller attettannan
protokolleras,bevissyfte, i stället förimöjliggöra förhör tasattatt ett

förutsättningarna förvideoinspelning. De närmare ettattupp genom
första9 §regleras i 6 kap.på dettaförhör skall kunna sätttas upp

stycket RB.

6kap.6§

förhör i bevis-underberättelser lämnasskallprotokolletI som
be-kanomfattning berättelsernasyfte antecknas i den antas vara av

vid påvad iakttargälleri målet. Detsamma rättentydelse syn
stället.

eller iakt-berättelseri hovrätt behöverhuvudförhandlingVid
anteckningen kanendaststycket antecknasförstatagelser enligt om

domstolen. Vidöverklagande till Högstavidbetydelsebliantas av
sådana anteckningardomstolen behöverhuvudförhandling i Högsta

inte göras.

protokolleringsskyldighet.innehåller reglerParagrafen om
tidigare andraavsnitt 6.5.3 har detanförs imed vadenlighetI som

förföreskrevsprotokolleringsskyldighetenfrånundantagstycket, där
brottmål, utgått.tilltalade iförhörsutsaga denav

6 kap. 9§

bevissyfte får i ställetunder förhör ilämnasberättelserDe som
stenograñ, fonetiskprotokolletför antecknas i tasatt upp genom

till det, pá videogram. Det-hörs samtyckerdeneller,väg om som
omfattar detberättelsesammanfattninggäller sådan somavsamma

betydelse i målet.kan antas avsom vara
i tillämp-i detta kapitel gällerandra stycketBestämmelsen i 8 §

och sådanstenografi,tagitsliga delar berättelse, upp genomsom
på fonetisk Ste-upptagitsberättelse, väg.sammanfattning somav
stenograf, vilken tillmå den anlitasnograf rätten.utses somav
förhållande, hansstår i sådantsaken eller till någondera attparten

§förringad. Vad i 5 kap. 7kan ärtillförlitlighet därigenom anses
tillämpning beträffandemotsvarandestadgat tolk äger steno-om

till skäligstenograf harSådangraf, rätträtten.utsetts avsom
krävt.och utlägg uppdragettidsspillanersättning för arbete, som

medel.allmännaErsättningen betalas av
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återgivande skriftBestämmelser i vanlig vadom av som upp-
tagits enligt denna paragraf meddelas regeringen.av

Paragrafen möjligheterna i stället förreglerar anteckna bevis-att att
i protokoll dessa på sätt.annatutsagor ta upp

Till de gällande möjligheterna enligt första stycket att tanu enupp
stenograñ eller på fonetisk ihar enlighet med vadvägutsaga genom

anförs i avsnitt 6.5.3 lagts möjlighet spela in förhöratt ettsom en
videoband. får bevisetDomstolen med hjälp videoteknikta upp av
endast den skall höras samtycker till det. videoinspelningEnom som

förhöret den hörs så det blirkan besvära till föratt ut-av som men
framgårredningen. Inspelningen kan nämnda avsnitt ocksåsom av

förenad förmed risker den hörde. Domstolen bör därför i varjevara
enskilt fall det lämpligt med videoinspelning.ärprövanoggrant om

det kan ske risk för bevisvärdetBara äventyrasutan att utsaganom av
och risk för den skall höras bör förhöret spelas in på video-utan som
band.

9kap.9§

Paragrafen reglerar domstols möjlighet döma vite falli deatt ut en
förhandling ställs in i förväg.

Utredningen har föreslagit generell regel möjlighet atten som ger
döma påföljder i de fall förhandling ställs in förvägi detut en om
därefter inte inkommer utredning visar den uteblivit haftattsom som
laga förfall. kap.Regeln har placerats i 32 7 § RB. paragrafDenna
kan därför upphävas.

12 kap. 25 § RB

sakenI mål i hovrätten där sådan förlikning däromär äratt
tillåten får hovrätten förelägga klaganden ställa ombud för sig,att

det nödvändigt med hänsyn till hur klaganden tidigare underärom
målets utförthandläggning sin talan. Om det behövs får hovrätten
förelägga denne ombud anlita advokat eller biträdandeatt som

på advokatbyrå.jurist Följer klaganden inte sådant föreläggan-ett
de får överklagandet avvisas.

Första stycket gäller målinte i i 1 kap. d första3 §som avses
stycket.

Paragrafen, hovrätten möjlighet förelägga kla-är attsom ny, ger en
ganden anlita ombud.att
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stycketenligt förstakanavsnitt 6.9.2utvecklas iSom närmare en
nöd-förutsättning detunder ärtvistemål,dispositivtklagande i attett

handläggningmåletsundertidigaretill hur hanhänsynvändigt med
Vid bedöm-ombud i hovrätten.anlitaföreläggasutfört sin talan, att

föreläggandesådantför ärförutsättningarnaningen ett upp-av om
tings-talan iutfört sinklagandentill hurkan hänsynfyllda även tas

rätten.
jurist påbiträdandeadvokat ellerskallombudetpåKravet att vara

föreläggandet.iadvokatbyrå skall anges
ombud inte fåranlitaföreläggandeframgårandra stycket attAv att

FT-mål.meddelas i

kap.3§16

omfattasgälla, änden meningskallomröstningVid av mersom
hälftenerhållitmening harnågonOmledamöter.hälften rättensav

dock denskalldem,blandordförandensoch röst ärrösternaav
gälla.meningen

49 kap.prövningstillstånd enligtfrågaavgörandeVid omenav
meningenandraförsta stycket§eller 1410 §kap.13 54 a

prövningstillstånd, hansbeviljavillledamöternaskall, avom en
beslut.domstolensgällamening som

resultatetbestämmandetreglerinnehållerParagrafen av enavom
tvistemål.omröstning i

omröstnings-särskildinhar tagitsstycket,andra ärI nytt, ensom
och ihovrättprövningstillstånd ifrågoravgörandeförregel omav

ärendei mål elleroch beslutöverklagade domarsåvittHD somavser
Den8 § RB.i 54 kap.beslutsådanaochi hovrättinletts aavsessom

ledamöterdomstolensräckerdetregeln innebärföreslagna attatt en av
skalltillståndsådantprövningstillstånd förmeddelaför attröstar att
kraftträda iförväntasdomstolsärenden,meddelas. Lagen somom

handläggningVidomröstning.reglersaknar1996,under år avom
kap.eller 29bestämmelse,dock dennatordelagenenligt denärenden

lagrådsremiss EnanalogttillämpaskommaRB,fjärde stycket3 § att
domstolsärenden.lag omny

15 §17 kap.

innehåller någonbeslutellerdomfinnerOm etträtten att en
skrivfel,eller någonföljdtilloriktighet rättensuppenbar annansav

rättelse.får beslutaförbiseende,liknande rättenräknefel eller om
skullebeslutfattaunderlåtitförbiseende ettHar att somrätten av

fårbeslut,slutligtellerdommedsambandimeddelats ettha en
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kompletterarätten sitt avgörande inom månader från det attsex
avgörandet laga kraft. kompletteringEn två veckoränvann senare
efter det avgörandet meddelats får dock skeatt endast partom
begär det och inte sigmotsätter komplettering.motparten en

Innan beslut rättelse eller komplettering fattas, skallom parterna
ha fått tillfälle sig, det inte uppenbartatt yttra är obehövligt.om
Beslutet skall möjligt antecknas på varje exemplar detom av av-
görande rättats.som

Paragrafen innehåller regler rättelse och komplettering dom ochom av
beslut i tvistemål.

Andra stycket har i enlighet med vad anförs i avsnitt 7.3.3som
ändrats så den tid inom vilken komplettering kanatt ske utsträckts till

månader från det avgörandet laga kraft. Föratt intesex rättenattvann
skall ha möjlighet på initiativ kompletteraatt avgörandeeget ett som
båda har och inrättat sig efter vidparter tidpunktaccepterat då deten
saknas realistisk möjlighet överklaga detta i sin helhet förutsätteratt

komplettering fjorton dagar efterän det avgörandeten senare att
meddelats initiativ I enskilt fall kan kompletteringpart. ettav en
framstå mindre lämplig. Motparten har därför, komplette-som om en
ring blir aktuell fjorton dagar efterän det avgörandet med-senare att
delats, givits möjlighet hindra denna. Omatt utnyttjarmotparten
denna möjlighet kan komplettering endast ske efter klagan dom-över
villa.

l8kap.3b§

Har vinnande kärande avvisat förlikningserbjudandeen ett som
avgivits enligt lagen 1996:000 nedsättning förlikningslikvidom av
och vinner han inte vadän det nedsatta be-motsvararmer som
loppet, skall han svarandenersätta dennes rättegångskostnad från
den dag förlikningserbjudandet Den tappande svarandenavgavs.
skall den vinnande kärandenersätta hans rättegångskostnad till och
med den dag förlikningserbjudandet avgavs.

Vinner käranden falli i första stycket vadänsom avses mer som
det nedsatta beloppet skall svarandenmotsvarar kärandenersätta

hans rättegångskostnad.

I paragrafen, är särregler för rättegångkostnadernas för-som ny, ges
delning svaranden avgivit förlikningserbjudande enligt lagenom om
nedsättning förlikningslikvid.av

Paragrafens tillämpning förutsätter käranden till någon del fåttatt
framgång med sin talan. Varje framgång i huvudsaken medför att
käranden skall betraktas vinnande enligt denna paragraf. Harsom
käranden framställt flera yrkanden betraktas han vinnande hansom om
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haft framgång med något yrkandena. Har käranden inte fått någonav
för rättegångskostnadernasframgång gäller vanliga regler fördelning,

får full förvilket normalt innebär svaranden ersättning sina rätte-att
gångskostnader.

18 kap. 4 §

vinnamål flera yrkanden ochAro i ömsom,parternasamma
sin kostnad eller jämkad ersättningskall vardera bäraparten
såvitt kostnaderna för olika delartilläggas eller ock,endera av

ersättningsskyldigheten därefter bestämmas.målet särskiljas,kunna
allenast ringa betydelse, må han dockvadAr parten tappat av

för sin kostnad.erhålla full ersättning
yrkan-skall motsvarande tillämpning,Vad äga partssagts omnu

bifalles allenast till del.de en
gäller förlikningserbjudandeoch andra styckena inteFörsta om

nedsättning förlikningslik-lagen 1996:000avgivits enligt avom
vid.

kostnadsansvaret skall fördelas detparagrafen regler hurI närges om
vinnerflera yrkanden och ochi målet förekommer ömsomparterna

bifalles endast delvis.förlorar eller yrkandenär ett
fördelning i de fall förlikningserbju-Särreglerna för kostnadernas

förlikningslikvid kanenligt lagen nedsättningdande avgivits av omom
får bifall i vissa fall innebärakärandens yrkande endast delvis ett av-

paragraf. Paragrafen har därför försetts medfrån i dennareglernasteg
fallinnehåller undantag för de svarandentredje stycke ettett nytt som

förliknings-förlikningserbjudande nedsättningavgivit ett genom av
likvid.

18 kap. §5

tappande.Avvisas talan,parts partenanses som
återkallat sin talan ellerAvskrives mål på grund part ute-attav

hans rättegångskostnad,blivit, skall han ersätta motparten om
föranleda, ersättningsskyldighetensärskilda omständigheter att

bestämmes annorledes.
förlikningserbjudandekärande godtagit avgivitsHar ett somen

förlikningslikvid skallenligt lagen 1996:000 nedsättning avom
käranden hans rättegångskostnad.svaranden ersätta

fall tredje stycket skallFörlikas i iänparterna annat som avses
avtalats.vardera bära sin kostnad, annatparten om
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för-rättegångskostnadsansvaret skallregler för hurparagrafenI ges
grund åter-eller målet avskrivstalan avvisasdelas när partattav
förliks.uteblivit ellertalan ellerkallat sin parternaom

fall förlikningserbju-kostnadernas fördelning i deförSärreglerna
innebärnedsättning förlikningslikvidavgivits enligt lagendande avom

därförtredje stycke harnuvarande regler. Ettfrån nyttett avsteg
skall käranden dennessvarande rätte-införts enligt vilket ersättaen

för-käranden godtarförlikning ingåsgångskostnad att ettgenomom
förlikningserbju-i fall dådenna lag. Omlikningserbjudande enligt ett

eller målet avskrivstalan avvisasnedsättningdande avgivits genom
förlikningskälåterkallat sin talan ängrund attannatpartatt avav
regler föruteblivit, gäller vanligaträffats eller grund att partav

fördelning.rättegångskostnadernas

18 8 a§kap.

följande itillämpas gällerförsta stycketkap. 3 d §I mål där 1
i 8bestämmelsernastället för

kostnad förfår interättegångskostnadErsättning för änannatavse
tillfällevidrättshjälpslagen 1972:429rådgivning enligt ett

för varje instans,
dverklagandeavgzfi,ansökningsavgift och2.

sambandeller ställföreträdare iuppehälle föroch3. partresa
inställelse föreskrivits,personligsammanträde eller,med om

uppehälle för ombud,ochresa
vittnesbevisning,4.

handling.översättning5. av
skäligen på-den mån kostnaden varitutgår endast iErsättning

tillvaratagandekallad för rätt.partensav
bestämmelserutgår enligtandra stycket 3Ersättning isom anges

meddelar.regeringensom
kostnad förstycket jämställsi andra lMed kostnad sägssom

juristadvokat eller biträdanderådgivning lämnas avsomannan
avgift för råd-överstiger högstamån denadvokatbyrå, i den

rättshjälpslagen.enligtgivning
gällerhandlagts i ordningtill börjanmålet änHar somannanen

för kostnadparagraf, utgår ersättningi dennaför mål som avses
kostnadsreglerhandläggningen enligt detidigaredenavsersom

för denna.gällersom
betalningsföreläggande eller handräckningmål över-Har ett om

tredsko-därefterfår, måletlämnats till tingsrätt avgörs genomom
förskälig kostnadsvaranden, ersättningdom ävenmot enavse

införinställelse vid sammanträderättegångsskrift eller för ett
särskilda skälersättning utgår, inteytterligareSådanrätten. om

regeringenenligt bestämmelserbedörrming,föranleder somannan
meddelar.
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skallrättegångskostnadervilkareglerinnehållerParagrafen somom
FT-mål.ersättningsgilla ivara

såhar kompletteratsandra punktenstyckeandraParagrafens att en
FT-mål.rättegångskostnad iersättningsgillöverklagandeavgift är som

14 §18 kap.

skall fram-rättegångskostnad,förersättninghavillEn part, som
därvidskallavslutas. Hanhandläggningeninnanyrkandeställa sitt

förlikningserbjudandebestår. Omkostnadernavari ett av-uppge
förlikningslikvidnedsättning1996:000lagengivits enligt avom

framställer sitthanmedgeyrkandepådockfår rätten attpartav
efter det domrättegångskostnad förstförersättningyrkande attom

efterdagenyrkandetframställadockmåsteHanmeddelats. senast
avgörande.rättens

stycketförstayrkande den iinomframställt sittharinteOm part
harkostnadtalandärefter förafår han intetiden,angivna somom

viduppkommit rätt.samma
yrkande, erhållanågotframställthan intefårEn ävenpart om

exemplarförersättningandra stycket8 §i ettränta samtsom avses
beslut.slutligaellerdomrättensav

bestäm-tillämpningenfrågorskall självmant prövaRätten avom
prövningsådaninte äroch 13 §§,12i 1-10melserna samt om

Beslut i sådanomständigheter.särskildagrundpåobehövlig av
meddelaskapitel rätten avgöri detta närkostnadsfråga avsessom

tredje meningenstycketförstafall ieller imålet senastavsessom
förersättningIngår i rätte-meddelats.det domvecka efter atten

belopparvodetsskallbiträde,till ombud ellergångskostnad arvode
anges.

rättegångskost-handläggningenreglerinnehållerParagrafen avom
nadsfrågan.

fall dåi vissa7.6.3 börframgår avsnittvadenlighet medI avsom
förlik-nedsättningenligt lagenavgivitsförlikningserbjudande avom

storlek. Ibeloppetsdet nedsattavetskapinte fåningslikvid rätten om
möjlighet fördärför införtsharförsta stycke part attparagrafens en

detefterkostnadsyrkandeframställa sittmedgivande attefter rättens
dock framställaskostnadsyrkande måsteSådant senastdom meddelats.

framgårstycketi fjärdeändringenavgörande. Avdagen efter rättens
skall meddelassådant fallikostnadsfråganbeslut i senastett enatt

kost-framställasista dagenmeddelats. Omdet domvecka efter attatt
kostnadsfrågan söndag,beslut imeddela ärellernadsyrkande annan

nyårsafton fårjulafton ellermidsommarafton,lördag,helgdag,allmän
[lagenvardagmeddelasbeslutframställas nästakostnadsyrkandet resp.

lagstadgad tid].beräkning1930:173 avom
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29 kap. 3 §

Vid omröstning skall den mening gälla omfattas änsom av mer
hälften ledamöterna. någonOm mening har fått hälften rös-av av

och denna den lindrigaste eller minst ingripande för denärterna
tilltalade, skall den meningen gälla. ingenKan mening anses som
lindrigare eller mindre ingripande, gäller den mening fåttsom
hälften bland dem ordförandens.rösterna,av

Om det framförs flera meningar två någon demän utan att av
skall gälla, skall de för tilltaladedenröster är ogynnsammastsom
läggas med de därnäst minst förmånliga förröster ärsamman som
honom. det behövs,Om skall sarnrnanläggningen fortsätta till dess
någon mening skall gälla. Kan inte någon mening anses som

för den tilltalade, skall den mening gälla harogynnsammare som
fått flest flera meningar fåttHar lika många gällerröster. röster,
den biträtts främsteden bland dem för någonröstatsom av som av
dessa meningar.

skall lindrigareIngen mening eller mindre ingripande änanses
någon vidmening omröstning enligt 2 § tredje stycket.annan

Vid avgörande fråga prövningstillstånd enligt 49 kap.av en om
13 kap.54 10a § eller 14 § första stycket andra meningen
skall, ledamöterna vill bevilja prövningstillstånd, hansom en av
mening gälla domstolens beslut.som

Paragrafen behandlar frågor hur resultatet omröstning iom av en
brottmål skall bestämmas. Fjärde stycket, är överensstäm-nytt,som

helt med 16 kap. 3 § andra stycket RB.mer

30 kap. 13 §

Om finner dom eller beslut innehåller någonrätten att etten
uppenbar oriktighet till följd eller någon skrivfel,rättensav annans
räknefel liknandeeller förbiseende, får besluta rättelse.rätten om

förbiseendeHar underlåtit fatta beslut skullerätten att ettav som
ha meddelats i samband med dom eller slutligt beslut, fåretten

komplettera sitt avgörande inom månader frånrätten det attsex
avgörandet laga kraft. En komplettering två veckoränvann senare
efter det avgörandet meddelats får dock ske endastatt partom
begär det och inte sig komplettering.motsättermotparten en

Har den dömde lämnat oriktiga uppgifter sitt ellerom namn per-
detta avslöjats under rättegången, får pårättenutan attsonnummer

åklagarens begäran besluta rättelse sitt avgörande.om av
Innan beslut rättelse eller komplettering fattas, skall parternaom

ha fått tillfälle sig, det inte uppenbart obehövligt.äratt yttra om
Beslutet skall möjligt antecknas på varje exemplar detom av av-
görande rättats.som
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ochdomkompletteringochrättelsereglerinnehållerParagrafen avom
heltstycketi andra överensstämmerAndringarnabrottmål.beslut i

§ RB.i kap. 15med dem 17

kap.7§RB32

någondärförförvägställs in isammanträde attOm somett
beslutaändåkanförhinder,anmält rättensammanträdettillkallats

inställelse,föreläggandetiupptagitspåföljdrörande omomsom
detmed utredning gärefterhand kommer inhan inte i sanno-som

meddelasskalltredskodomförfall. Förhade lagahanlikt attatt
framställs.yrkande däromkrävs att ett

beslutamöjlighetdomstolsreglerar attParagrafen, är omsom ny,
förväg.ställs in isammanträdei de fallpåföljd ett

avsnitt 6.8.2framgårinnebärregeln attföreslagnaDen avsomnu
påföljdefterhand döma närimöjligheten ettutdet klargörs attatt

gäller vitebara ävenförväg intein i utevaro-ställtssammanträde utan
talangrundpåkäromål skrivstredskodom, attpåföljderna att avav
skallPrövningenförfaller.överklagandetförklaringförfallit och att

utredningmedinkommatillfälleuteblivne berettssedan den attske
förhindret.uppkomnadetrörande

tredsko-yrkandekrävsframgår detmeningenandra ettAv att om
dennastödmedmeddelasskall kunnasådanfördom para-avatt en

graf.
föreslagitsräckvidd hargenerellfått attparagrafen harEftersom

upphävs.9 kap. 9 § RB

§35 13kap.

hu-upptagitsde bevisskallhuvudförhandlingen utomVid som
finner dettarättenvudförhandlingen nytt, vara avtas omupp

hinderföreliggerinteoch det att tai målet motbetydelse upp
beviset.

tagittill hovrättenöverklagatsmålitingsrättenHar uppett som
bevisetbehöverpå stället,hållitbevisning eller tasmuntlig uppsyn

betydelse förfinner dettahovrättenendastpå avnytt varaom
finnerintedet och hovrättenyrkarnågonellerutredningen partom

bevisfår dedomstolenbetydelse. I Högstaskulle saknadet somatt
föreliggerdetpå endastlägretagits rätt nytttas omuppavupp

skäl.synnerliga
framläggasskall detpåintebevisOm nytt,tas genomett upp

lämpligtpå sätt.protokoll eller annat

bevisupptagning.förnyadreglerinnehållerParagrafen om
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Ändringen paragrafensi andra stycke innebär framgårsom av
avsnitt 6.5.3 återgång till vad föregällde den septemberlen som
1989. Enligt den lydelsen skall, begär omförhör medpartnya om en

vittne eller begäran avslås endast hovrätten harett partensannan, om
klara indikationer omhörandet skulle sakna betydelse. Presum-att
tionen således omförhör i dessa fall skall ske, och någon särskildär att
föredragning rörande tillátandet omförhör i allmänhet inte nöd-ärav
vändig.

inte omhörandeI den situationen begär hovrättensäratt parterna
handlingsutrymme detsamma tidigare, dvs. hovrätten skall själv-som
ständigt ställning till omförhöret förbetydelse utredningenärta om av
eller inte. Vägledande vid denna prövning bör omständig-vara samma
heter tidigare, bl.a. sådana faktorer huruvida omhörandet ärsom som

betydelse för bedömningen vittnets trovärdighet meningi vidav av
även i de fall där ändring med hänsyn till tilltrosparagrafen i ochen
för sig möjlig, huruvida kompletterande frågor till vittnet behöverär
ställas andrai det läget skall höras huruvidasamt att personer om-— -
omhörande krävs för hovrätten skall kunna förhörsutsagansvägaatt
tyngd muntlig bevisning.mot annan

49 kap.2§

skriftligen avtalat inte överklagaHar domattparterna en som
meddelas med anledning uppkommen tvist eller framtidaav en en
tvist kan härledas till visst angivet rättsförhållande, gällerettsom

förlikning tillåten.avtalet, saken ärom om
utfästelse inte överklaga har efter domenEn gjortsatt som

gäller, förlikning saken tillåten.ärom om

Paragrafen behandlar giltigheten avtal och utfästelser inteattav om
överklaga tingsrätts dom.

första föreskriverDen regel i nuvarande stycket vissa avtalattsom
inte överklaga dom ogiltiga i FT-mål har utgått. Dettaärattom en

innebär skriftligt avtal inte överklaga dom ingåttsatt ett att en som
före itvistens uppkomst giltiga FT-mâl.är även

49 kap. 8 §

Om tingsrätten förklarat domare jävig eller bifallit begäranen en
rättshjälp misstänkt i brottmål eller mâlsägandebiträde,utsettom

får tingsrättens beslut inte överklagas.
frågaEtt beslut hänskjuta till Högsta domstolen enligt 56att en

kap. eller avslå begäran därom får13 § inte överklagas.en
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ledetöverklagandeförbud ireglervissainnehållerParagrafen om
och hovrätt.tingsrättmellan

paragrafen kom-7.4.3 haravsnittanförs ivadenlighet medI som
avslåellerbifallabeslutöverklagaförbudmed attpletterats mot attett

prövning HD.tillfrågahänskjutabegäran avatt enen

a§1149 kap.

sakenförlikningtvistemål därbeslut iellerdomtingsrättsEn om
d §kap. 3i 1värdedet sägsöverklagasfårtillåten inteär somom

basbeloppettiondelöverstigeruppenbart intestyckettredje aven
försäkring.allmän1962:381enligt lagen om

överklagandetgäller intestycketFörsta avserom
stödmedtingsrättenmålbeslut iellerdom ettett som aven
all-tillämpningmedhandlagtsstycketandrad §kap. 31 avav

regler,männa
domare,ogillat jävvilket tingsrättenbeslut mot enett genom

förelagt vite,utdömandebeslutett avom
avvisatsåtervinningansökanvilketbeslut omett engenom

eller
interveni-ellernågon änbeslut rör part enenett annansom

ent.
hangångenförstahellergäller intestycket partFörsta om en

skallbestämmelse intedennayrkarmåletiföra talanskall att
ledningvikt för rätts-detsannoliktoch ärtillämpas gör att avav

väcktstalanHarhögremålet rätt.prövastillämpningen att av
denskallbetalningsföreläggande, partansökan somomgenom

därmedsambanditill tingsrättöverlämnasmåletbegär senastatt
yrkandeframställa sagts.som nyss

anspråk ochenskiltbrottmålidom prövatitingsrättenHar en
hinderdomen,fåransvarsfråganavseendedomen utanöverklagas

anspråk ienskiltavseendeöverklagasstycket, ävenförsta an-av
gärningen.ledning av

vissaöverklagaförbudreglerinnehållerParagrafen, attär omny,som
tvistemål.dispositivaitingsrättsavgöranden

beslut iochsamtliga domarstycketi förstahuvudregeln ärEnligt
värdetöverklagandeförbudunderkastadetvistemåldispositiva avom

tiondelöverstigerinteuppenbarttingsrättenidet yrkats avensom
Ettkr år 1995.3 570försäkringallmänlagenenligtbasbeloppet om

stycketandrakap. 12 §nuvarande 49imotsvarande detundantag
överklagandeförbud äveninnebärvilketsaknas,första punkten RB att

itingsrätthandlagtstvistemåldispositivaavgöranden igäller avsom
tryckfrihetsmålmålsådanaExempel ärsammansättning.särskild

patentmâlkap. YGL,yttrandefrihetsmâl enligt 9enligt 12 kap. TF,
§kap. 17familjemâl enligt 141967:837patentlagenenligt 66 § samt
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ÄktB och 20 kap. 1 § FB. Mål innehåller såväl dispositivasom som
indispositiva frågor faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde.

Det värde avgörande för tillämpningen knyterär till regelnsom an
i kap.1 3 d § tredje stycket RB. När det gäller frågor kring denna
värdegräns kan vägledning hämtas från förarbetena till den numera
upphävda lagen rättegången i tvistemål mindre värden och denom om
praxis utvecklats i anslutning därtill och till kap.1 3 d § RB.som

Den avgörande tidpunkten för bestämmandet det värde kanav som
gälla den talan inletts i tingsrätten,är när dvs. i stämningsmålantas

ansökan stämning komnär in till tingsrätten. Har talan inlettsom
ansökan betalningsföreläggande eller handräckning ellergenom om

enskilt anspråk i brottmål, den relevantaär tidpunkten rättenssom
beslut tvisten skall handläggas tvistemål. Yrkadatt beaktasräntasom
endast till den del den tiden före den aktuella värderingstid-avser
punkten jfr NJA 1984 290. Rättegångskostnader skall inte tills.
någon del beaktas. Har käranden yrkat visst belopp detta direktär

föravgörande tillämpningen NJA 1976 470. Framställs alternativas.
yrkanden det naturligtvis det högstaär beloppet avgörande.ärsom
Går yrkandet på skall viss egendom kanut att motparten utge egen-
domens värde behöva beräknas. Något ungefärligänannat en upp-
skattning bör inte komma fråga.i Om det visar sig omöjligt vår-att
dera tvisteföremålet eller det råder tvekan värdet lägreär änom om

tiondel basbeloppet faller målet utanför tillämpningsområdet.en av
Departementschefen anförde vid tillkomsten lagen rättegångenav om
i tvistemål mindre värden något bestämt värde tvisteföre-attom av
målet knappast kunde vid fastställelsetalan, i fall intevartanges om
samtidigt talan på grund fördes fullgörelse. Av 1979NJAsamma om

591 framgår emellertid värdet tvisteföremålet kan beräknas iatts. av
vissa fall fastställelsetalan. Vidare skall kvittningsinvändningav en

framförts så svaranden haft tillfälle därtill beaktas vid be-snartsom
stämmandet det aktuella värdet se NJA 1983 487. Att dent.ex.av s.
väckta talan återkallas till viss del eller inskränks så tvisteföre-att
målets värde kommer under tiondels basbelopp innebär inte atten
reglerna överklagandeförbud blir tillämpliga. Om käranden underom
rättegången framställer yrkande stöder sig på väsentligenett nytt som

grund den ursprungligen väckta talan, utvidgar sittsamma som t.ex.
ursprungliga krav från visst belopp till högre belopp ellerett ett annat
till omfatta ytterligare förfallna periodiska prestationeratt vid ett
avbetalningsköp, eller käranden anhängiggör käromålett nyttom som
inte stöder sig på väsentligen grund och målen kumuleras ärsamma
det sammanlagda värdet avgörande för paragrafen tillämplig.ärom

Från huvudregeln överklagandeförbud gäller alla domar ochatt
beslut har i andra stycket gjorts undantag för dom eller beslut i mål
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undantagits från kap. d första stycket beslut1 3 § RB, rörsom som
tredje och vissa andra beslut procedurkaraktär.man av

Undantaget från överklagandeförbudet för domar och beslut i mål
undantagits från d första åstadkomma1 kap. 3 § stycket attsom avser

samordning mellan undantagen i denna paragraf och undantagen i 1en
anförskap. 3 d § RB. l enlighet med vad i avsnitt 7.2.4 så-ärsom

ledes tvisteföremåletsavgörande i mål där värde uppenbart inteett ett
överstiger ochtiondel basbeloppet undantagits från FT-av somen
reglerna inte underkastat överklagandeförbud. undantag gjorts förAtt
beslut innebär besluttredje inte ellerrör röratt ett partsom man som
intervenient inte underkastat överklagandeförbud. Härigenomär
undantas beslut ersättning till vittne.bl.a. alla Dessutom harom
undantagits varigenom jäv domare ogillats, beslutbeslut mot om
utdömande återvinning.vite avvisning ansökan Däre-samt av omav

beslut i frågor rättegångshinder underkastade överklagande-ärmot om
förbud.

I paragrafens tredje stycke ytterligare undantag från huvud-görs ett
regeln överklagandeförbud gäller alla domar och beslut. Dettaatt
undantag domar och beslut i mål i vilka yrkar dennapart attavser
bestämmelse skall tillämpas och sannoliktinte det viktgör äratt av
för ledning rättstillämpningen överklagandet högreprövasattav av

Ett sådant yrkande skall framställas första gången skall förarätt. part
talan i målet. Som anförs i nämnda avsnitt det till fördel förär parter-

de i inledningsskede de avgörandenvetna om processens om som
kommer fattas målet underkastadei överklagandeförbud elleräratt
inte. Vid sådantprövningen yrkande tingsrätten inte skyldigärettav

beakta andra omständigheter sådana åberopats denänatt partsom av
framställt yrkandet. Tingsrätten måste beträffande samtliga dis-som

positiva tilltvistemål ställning den aktuella bestämmelsen ärta om
tillämplig. fall enligtI de något yrkande tredje stycket inte framställts
torde ställningstagande inte komma till uttryck pårättens sätt änannat

målets beteckning.genom
yrkandeBeslut ogilla regeln inte skall tillämpas iatt ett attom om

enskilt fall faller överklagandeförbudet.in under Eftersom motivetett
till införa överklagandeförbud för aktuella mål dessaäratt attnu anses
så bagatellartade det inte rimligt dessa skall iär prövas änatt att mer

instans det endast samhällets intresse prejudikat motive-ären av som
från överklagandeförbudet. För detta intresse skallett avsteg attrar

kunna tillgodoses får det tillräckligt tingsrätten skiljer deatt utanses
mål kan intressanta prejudikatsynpunkt.som vara ur

I enlighet med vad utvecklas i nämnda avsnitt inne-närmaresom
håller paragrafens fjärde stycke regel enligt vilken enskiltetten an-
språk får hinderöverklagas överklagandeförbudet, brott-utan av om
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ansvarsfrågan och överklagandetbeträffandeöverklagasmålsdomen
Om för-enskilda anspråket.gärning dethänför sig till somsamma

skuldfrågan ha omfattatsgenomförs bör över-slaget i bilaga 7 av
utanför överklagan-anspråket skall fallaenskildaklagandet för detatt

deförbudet.

§49 kap. 12

skall tingsrättensför hovrättenPrövningstillstånd krävs prövaatt
beslut.dom eller slutliga

omfattningeninnehåll, behandlarfåttParagrafen, har nytt avsom
och slutligadomarsåvitt tingsrättensprövningstillståndkravet på avser

samtliga domar och5.5.6 omfattasframgår avsnittbeslut. Som av
avgöranden harprövningstillstånd. Ingakravet påslutliga beslut av

gällerkap. 8 och 10 §§ RBi 59hänvisningarnaundantagits. Genom
anledningbeslut medtingsrättsprövningstillståndkravet på även av
ordningsbot.föreläggandeoch godkäntstrafföreläggandeklagan på av

anförs i nämndamed vadi enlighetbrottmål harBeträffande som
RÅ, för talanoch JO, dessaför JKundantagetavsnitt det tidigare när

bort.åtal, tagitsi mål allmäntom
kraft under årträda iförväntasdomstolsärenden,Lagen somom

domstolsärenden. Genomöverklaganden isjälvständigt1996, reglerar
bestämmelsentillämpas docknämnda lag äveni 39 §hänvisningen

domstolsärenden.överklagade slutliga beslut ibeträffande till hovrätt

49 13 §kap.

endastfår meddelasPrövningstillstånd om
det slutbetvivla riktighetenanledningfinnsdet att somav

till,kommittingsrätten
bedömamöjligtmåletprövningdet inte är attutan aven

kommit till,det slut tingsrättenriktigheten somav
överklagan-rättstillämpningenförvikt ledningdet är attavav

ellerdet högre rättprövas av
överklagandet.synnerliga skälfinnsdet prövaattannars

skallför hovrättenförutsättningarnaparagraf reglerasI denna att
prövningstillstånd.bevilja

det finnsprövningstillstånd meddelaspunkten skallEnligt första om
kommitdet slut tingsrättenbetvivla riktighetenanledning att somav

nuvarande 49 kap.iändringsdispenstill. Denna stort settmotsvarar
dock bevis-avsnitt 5.5.2 harframgårpunkten. Som14 § andra av

änd-i hovrätten skall leda tillsakenprövningkravet för att enaven



FÖRFATTNINGSKOMMENTAR 3511995: 124SOU

fråganhovrättentingsrättsavgörandet sänkts. Närring övervägerav
ställning tillskall meddelas har hovrättenändringsdispens att taom

sakfrågorna harrättsfrågorna målet. När det gällerbåde sak- och i
lagts fram i tingsrätten ochden bevisninghovrätten gå igenomatt som

klaganden åberoparvärderat den. Omstudera hur tingsrätten nya
led i till-måste hovrättenomständigheter eller bevis, ettsomnya

skäl tillåta åberopan-till det finnsståndsprövningen ställning attta om
så fallet,eller bevisningen och,omständigheternade ärom omav

vidutgången i målet. Om hovrättenmaterial kan påverkadetta nya
anledningsakfrågorna finner någotgenomgångdenna attsom gerav

prövningstillstånd med-tingsrättsavgörandets riktighet skallbetvivla
bedörrmingen. När detgäller för den rättsligaMotsvarandedelas.

påpeka det inte alltidfinnas anledninggäller påföljden kan det att att
enbart det skäletmeddela ändringsdispenstorde finnas anledning att av

förstraffmätning sig någottingsrättenshovrätten teratt attanser
till hur hovrätten bedömerför mild i förhållandeeller någotsträng

vid tillståndsprövningen.saken
gällandesaknar motsvarighet iandra punkten,Enligt rätt,som

det inte prövningprövningstillstånd meddelasskall utan avom en
det slut tingsrätten kommitbedöma riktighetenmålet möjligtär att av

uteslutandedispensgrund tordegranskningsdispens. Dennatill
bedömaföljd hovrättens svårighetertillämpas tillkomma attatt av

möjlighet be-i sakfrågan. Hovrättensövervägandentingsrättens att
vidvid tillståndsprövningrättsfrågan intedöma änsämreär enen

tillståndsprövningendet vidi sak.prövning För äravgöraatt om
kommit till måstedet slut tingsrättenmöjligt bedöma riktighetenatt av

utskrifter frånbandupptagningar ellerförst deli regel hovrätten ta av
inteförhörsutskrifter eller bandupptagningarförhör i tingsrätten. Om

utförliga referat sådanainnehållertillgängliga och domen intefinns av
för avgörandet tordetill grundförhörsutsagor tingsrätten lagtsom

granskningsdispens. detha meddela Förhovrätten många falli attatt
förhörsutskrifter skallbanduppspelning ellerpå grundval varaav

bevisvärdering torde ofta krävas,möjligt bedöma tingsrättens sär-att
innehållertingsrättsavgörandetomfattande,skilt bevisningen är attom

sakfrågan.tingsrätten iredovisar hurdomskäl närmare resoneratsom
bevisning, huvudförhandlingenmål mycket omfattandeI med t.ex. om

imånader, torde granskningsdispensi tingsrätten pågått i veckor eller
bandupptag-hovrätten delmånga fall kunna meddelas tarutan att av

sådana fall torde det typiskt krävasförhörsutskrifter. Iningar eller sett
överväganden i sak-prövning för tingsrättensmålet till attatt tas upp

rättvisandefrågorna skall kunna bedömas sätt.ett
prejudikatdispensfjärde punkterna,Tredje och resp.som avser

förstahelt nuvarande 49 kap. 14 §dispens,extraordinär motsvarar
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och beträffartredje punkterna. Vad prejudikatdispens bör uppmärk-
sådan bör meddelas det finns skäl inhämta sådantatt attsammas om

förhandsbesked omtalas i avsnitt 3.3.4.som

49 kap. 14 §

Prövningstillstånd får begränsas till gälla viss särskiljbar delatt
domen eller det slutliga beslutet.av

prövningstillstånd meddelas sådanEtt begränsningutansom som
första stycket gälleriavses

domen eller det slutliga beslutet den1 i utsträckning harparten.överklagat avgörandet,
överklagade beslut domen ellertagits in i det slutliga be-som

slutet och inte angår ombud, vittne, sakkunnig ellerett ettsom en
någon inte eller intervenient i tingsrätten,partannan som var

överklagade beslut får överklagas endast samband medisom
domen eller det slutliga beslutet överklagas.att

I paragrafen, har fått innehåll, för hovrätt reglernyttsom ges om
partiellt prövningstillstånd och omfattningen meddelat prövnings-av
tillstånd i övrigt.

Som utvecklas i avsnitt 5.5.5 har i första stycket införtsnärmare en
möjlighet för hovrätten begränsa prövningstillstånd till viss särskilj-att
bar del det överklagade avgörandet. En prejudikatfråga i domenav
eller det slutliga beslutet kan inte beviljas partiellt prövningstillstånd.
Genom begränsa möjligheten meddela partiellt prövningstill-att att
stånd till särskiljbar del dom kan sådant tillstånd endast meddelasav

del avgörandet utgång inte påverkar övriga delar deten av vars av
överklagade avgörandet. Partiellt prövningstillstånd kan meddelas ett

flera kumulerade tvistemål. Vidare kan i brottmål prövningenettav
begränsas till skadeståndsdelen. Likaså kan i mål fullgörelse,ett om

bådedär skyldigheten fullgöra och fullgörelsens storlek tvistiga,äratt
prövningstillståndet begränsas till den förrainte densenare men
frågan. Vidare i familjemâl överklagatskan både såvittsom avser
vårdnads- underhållsdelenoch prövningstillståndet begränsas till
underhållsdelen vårdnadsdelen.inte Prövningstillståndet kanmen
vidare inskränkas till rättegångskostnader. I brottmål kan pröv-ett
ningstillståndet begränsas till något eller några brott påföljdensamt

påföljdeneller till eller till frågaenbart förverkande. Pröv-en om
ningstillståndet kan däremot inte begränsas till skuldfrågan. En-
förutsättning för bevilja partiellt prövningstillstånd detta i detäratt att
enskilda fallet framstår lämpligt.som
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Anser hovrätten det processekonomiskt fördelaktigt först be-att
handla någon fråga för vilken partiellt prövningstillstånd inte kan med-
delas bör det möjligt mellandomsinstitutetnär användas.är

Andra stycket innehåller regler omfattningen beslutett attom av
meddela prövningstillstånd. Reglerna kap.54 ll § tredjemotsvarar
stycket RB till vilket nuvarande 49 kap. 12 § tredje stycket RB hän-
visar.

49 kap. 14 §a

Avser överklagandet beslut tingsrätten slutligtinte ärett av som
skall tillämpas.12-14 §§ Detta gäller dock inte hovrätten medom
anledning talan tingsrättens dom eller slutliga beslut harmotav
meddelat prövningstillstånd enligt 14 § andra stycket gällersom

beslutet.även

Paragrafen, behandlar omfattningen kravet påär pröv-som ny, av
ningstillstånd såvitt tingsrätts beslut inte slutliga och för-äravser som
utsättningarna för prövningstillstånd skall meddelas sådana beslut.att

Lagen domstolsärenden, förväntas träda i kraft under årom som
1996, reglerar självständigt överklaganden i domstolsärenden. Genom
hänvisningen i 39 § nämnda lag tillämpas dock bestämmelsen även
beträffande till hovrätt överklagade beslut inte slutliga i dom-ärsom
stolsärenden.

49 kap. §15

Om dom eller beslut enligt 11 § inte får överklagas skalletten a
avgörandet innehålla uppgift det.om

Får dom eller beslut överklagas skall avgörandet innehållaetten
uppgift prövningstillstånd krävs och innehållet i 13 §attom om

paragrafensI första stycke, har införts regel enligtär nytt,som en
vilken tingsrätten, i de fall 49 kap. 11 § tillämplig, skyldigär är atta
upplysa avgörandet underkastat överklagandeför-ärparterna attom
bud. En motsvarighet till denna bestämmelse fims i kap.54 15 §
första stycket RB såvitt gäller vissa överklagandeförbud i ledet mellan
hovrätt och HD.

Andra stycket, behandlar tingsrättens skyldighet i dom ellerattsom
beslut upplysa prövningstillstånd krävs i hovrätten, harparterna attom

till förslaget införa generellt krav prövningstillståndanpassats att ett
i ledet mellan tingsrätt och hovrätt.
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50 kap. 4§

innehålla uppgifterOverklagandet skall om
den dom överklagas,som

överklagas och den ändring i domeni vilken del domen som
yrkas,

för överklagandet och i vilket avseende tingsrättensgrunderna
enligt klagandens mening oriktiga,domskäl är
omständigheter åberopas till stöd för prövnings-4. de attsom

ochtillstånd skall meddelas
bevis åberopas och vad skall styrkas med varje5. de somsom

bevis.
inteomständighet eller bevis åberopas i hovrättenHar ett somen

fram tidigare, skall klaganden i mål där förlikning sakenlagts om
till Skriftliga intetillåten förklara anledningen det. bevisär som

Villskall in samtidigt med överklagandet.lagts fram tidigare ges
förnyat förhör vittne,klaganden det skall hållas medett ettatt en

skall haneller eller förnyad stället,sakkunnig part angesynen
skall också han villdet och skälen till detta. Han att mot-ange om

hov-infinna sig personligen vid huvudförhandling iskallparten
rätten.

regler vad överklagande tingsrättsParagrafen innehåller ettom av
innehålla.dom i tvistemål skall

förslagetförsta stycke fjärde punkten har tillParagrafens anpassats
införa på prövningstillstånd i ledet mellan tingsrättgenerellt kravatt

sådant tillstånd krävs tagits bort.och hovrätt orden närattgenom

50 kap. 7§

inte föreskrifterna i första stycket 1-Uppfyller överklagandet 4 §
eller det på ofullständigt,3 eller eller andra stycket5 är sättannat

klaganden avhjälpa bristen.skall hovrätten förelägga Detsammaatt
föreskriven överklagandeavgift har betalats.gäller inteom

avvisas,Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet
inte väsentlig olägenhet kandet så ofullständigt detär att utanom

underlåten-läggas till grund för rättegång i hovrätten eller omen
Overklagandeavgiften.heten betalningavser av

avvisning ofullständigaParagrafen behandlar komplettering och av
dom i tvistemål.överklaganden tingsrättsav

utvecklas i avsnitt 5.5.3 utredningen kom-Som nämnare attanser
normalt inte behöver ske klagandenplettering överklagandet omav

omständigheter till stöd för prövningstillståndinte angivit några att
första stycke ändrats enlighet här-skall meddelas. Paragrafens har i

Även före-med. bestämmelsen inte någon skyldighetupptar attom
fall intelägga klaganden komplettera överklagandet i de klagandenatt
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åberopat några omständigheter till stöd för prövningstillstånd skallatt
meddelas kan det i vissa fall sakligt motiverat ändå det.göraattvara
Om tingsrätten misstag underlåtit domeni upplysa pröv-att attav om
ningstillstånd krävs och det inte överklagandet framgår klagan-attav
den känner till detta krav bör, det inte uppenbartär pröv-attom
ningstillstånd skall meddelas, hovrätten upplysa klaganden attom
prövningstillstånd krävs och de förutsättningar gäller för attom som
sådant tillstånd skall meddelas förelägga denne kompletterasamt att
överklagandet med dispensskäl. Kompletteringsföreläggande bör även
utfärdas överklagandet innehåller argumentation i frågan pröv-om om
ningstillstånd denna oklar och det inte kan uteslutasär pröv-attmen
ningstillstånd kan komma meddelas.att

förstaI stycket har vidare i enlighet med vad anförs i avsnittsom
7.6.2 införts regel enligt vilken hovrätten skall kunna föreläggaen
klaganden betala överklagandeavgift. andra stycketI har gjortsatt ett
tillägg så underlåtenhet efter kompletteringsföreläggande betalaatt att
överklagandeavgift medför överklagandet avvisas. Reglernaatt som

överklagandeavgift har utformats efter förebild 42 kap. 3 ochrör av
4 §§ RB.

50 kap. 7 §a

Om överklagandet inte avvisas enligt 7 § andra stycket skall
hovrätten besluta prövningstillstånd skall meddelas. Om detom
behövs skall beslutet föregås skriftväxling.av

Om det finns särskilda skäl höra muntligen innanatt parten
frågan prövningstillstånd får hovrätten besluta hållaavgörs attom
sammanträde. Till sådant sammanträde skall kallas.ett parterna

Vad sammanträde på telefon kap.i 42 10 § skallsagtssom om
gälla vid sammanträde enligt andra stycket.även

I paragrafen, regler handläggningen fråganärsom ny, ges om av om
prövningstillstånd hovrätt såvitti tvistemål.avser

paragrafens förstaEnligt stycke skall hovrätten besluta pröv-om
ningstillstånd omedelbart efter det överklagandet kommit in tillatt
hovrätten eller, ofullständigt,det sedan komplettering skett.ärom
Om det behövs skall föregåsbeslutet skriftväxling. Som närmareav
utvecklas i avsnitt kan5.5.3 det fallet klaganden anförtt.ex. vara om

omständigheter eller bevis eller i övrigt lämnat uppgifter.nya nya
Även i vissa andra fall framstårdet tveksamtnär pröv-som om
ningstillstånd skall meddelas kan yttrande från kom-ett motparten ge
pletterande upplysningar värde för tillståndsprövningen. Vidare börav
skriftväxling alltid ske det sannolikt prövningstillstånd kom-är attom
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anslutning tillmeddelas och målet kan i sak iavgörasattattmer
tillståndsprövningen.

behandlas möjligheten hållaparagrafens andra styckeI att samman-
tillståndsprövningen i hovrätt. enlighet med vadträde i samband med I

får besluta hållaanförs i nämnda avsnitt hovrätten att samman-som
föreligger särskilda till hörafinner det skälträde hovrätten att attom

fallet ombud saknarmuntligen. kanDetta part utanpart t.ex. vara om
omständigheter vill åberopaskriftligen de hanförmåga presenteraatt

meddelas och detför prövningstillstånd skall intetill stöd äratt upp-
vissaför sådant tillstånd saknas. Detsamma gällerenbart skälatt om

prövningstillståndbetydelse för frågansakomständigheter äromav
skriftligapå grundval det materialet. Ommycket svårutredda partav

och där har till sådan enligt Europa-begärt förhandling i hovrätten rätt
också aktuellt tillämpa andra stycket.konventionen kan det attvara

sammanträde hållas vid tillståndspröv-sådan situation inteSkulle i en
förmeddela prövningstillståndnödvändigtningen torde det attattvara

förEuropakonventionen. Med undantaginte komma i konflikt med
tillämpatorde det främst finnas anledningsistnämnda situation att

förutsättningar för ändringsdispensdet oklartparagrafen när är om
vittnen,det föreligga behov höraföreligger. hovrättenAtt attavanser

inte för inte skälmålsägande talansakkunniga eller som utgör att
bör inte heller få deltahålla sammanträde. Sådana om sam-personer

underbehovet höra Om detmanträde hålls pä grund att part. sam-av
prövningstillstånd skall meddelas kanmanträdet kan konstateras att

den fortsatta handlägg-också utnyttjas till planerasammanträdet att
vidskall beredas tillfälleningen målet. Samtliga närvaraattparterav

sammanträdet.
sådant sammanträde i andraOm det finns skäl hållaatt avsessom

gånger rationellt detta hålls tele-stycket torde det många attvara
till bestämmel-därför tagits in hänvisningfon. I tredje stycket har en

telefon 42 kap. 10 § RB.sammanträde på isen om

50 kap. 8 §

skriftväxlingprövningstillstånd meddelats skallEfter det att om
överklagandet delges med före-enligt 7 §inte ägt motpartenarum

viss tid.läggande skriftligen inomatt svara en
yrkande kvarstad eller någontingsrätten avslagitHar ett om

eller upphävt beslut sådan åt-åtgärd enligt 15 kap. ett om enannan
omedelbart bevilja åtgärden gälla tillsgärd, får hovrätten att

sådan åtgärd eller förklaratvidare. tingsrätten beviljatHar atten
får verkställas den inte har laga kraft, får hov-domen även om

fårbesluta tingsrättens beslut tills vidare inteomedelbarträtten att
verkställas.
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Paragrafen vilken utsträckning skyldigbehandlar i hovrätten är att
föreläggga svarsskrivelse i tvistemål.motparten att avge

Handläggning frågan prövningstillstånd har såvittav om avser
tvistemål i förslaget uteslutande reglerats i 50 kap. § RB. Första7 a

härtill.stycket har anpassats
Paragrafens nuvarande andra stycke, enligt vilket hovrätten utan att

förelägga inkomma med svarsskrivelse får meddela dommotparten att
i målet det uppenbart överklagandet ogrundat, har i enlig-är ärattom

Överklagandenhet med vad anförs i avsnitt 6.6.2 tagits bort.som av
i med generellt krav prövningstill-detta slag kommer systemett

stånd tillståndsprövningen.sållas bort vidatt

50 kap. 10 § RB

skall sända svarsskrivelsen till klaganden.Hovrätten över
får hovrätten besluta skriftväxlingOm det behövs, ytterligareom

förberedelsen. får ocksåunder Hovrätten meddela bestäm-närmare
skriftväxlingen och vilketmelser därvid bestämma i avseendeom

skall sig. får föreläggasEn in änparten yttra part att ge mer en
skrivelse endast det finns särskilda skäl.om

Under förberedelsen får sammanträde hållas, det behövs förom
ändamålsenlig handläggning målet. [fråga kallelse till så-en av om

dant sammanträde, och underlåtenhet infinna sigutevaro att per-
sonligen gåller, såvitt klaganden, vad detta kapiteli sägsavser som

huvudförhandling i tillämpliga delar.om
sammanträde på telefonVad i 42 kap. 10 § skallsagtssom om

gälla vid sammanträde enligt denna paragraf.även

Paragrafen innehåller regler förberedelsen i hovrätten.om
I tredje stycket andra meningen har intagits regel ien ny- som,

enlighet med vad i avsnitt 6.8.2 det möjligt förklaragörsagts attsom
förfallet de fallöverklagande i klaganden uteblir frånett ett samman-

för förberedelseträde muntlig i hovrätten. Det också möjligtär att
förklara förfalletöverklagande klaganden föreläggandeett trotsom om
personlig inställelse endast inställer sig ombud. Hänvisningengenom
syftar första16 § andra stycket, 21 § stycket 22samt

50 kap §11

Regler handläggning frågan prövningstillstånd i hovrätt harom av om
såvitt tvistemål i utredningens förslag placerats i 50 kap. 7 §avser a
RB. Paragrafen, anvisningar skriftväxling skall iskenärsom ger om
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prövningstillstånd, därförunderkastat krav hartvistemål ärett som
utgått.

50 kap. l2a§

handläggningen målet, bör hovrättenfördel fördet tillAr av
skriftlig sammanfattningavslutasinnan förberedelsen göra aven

uppfattas hovrätten. Dennaståndpunkter, så departernas som av
yrkande, inställ-innehålla uppgift klagandensbör motpartensom

yrkande ochåberopas till stöd för klagandensgrunderning, som
målet vadinställning, vad ostridigtär samt,motpartens avsersom
med bevis och,uppgift vad skall styrkas varjebevisning, somom

skall beredasvad förhöret gäller. Parternaförhör åberopats,om
sammanfattningen.tillfälle sig överatt yttra

hovrätten i slutetinnehåller regelParagrafen, är attom avensom ny,
skriftlig sammanfattningvissa fall börförberedelsen i göra aven

framgår i avsnitt 6.3.1,Paragrafen har,ståndpunkter.parternas som
renodla hovrättsprocessen iförutsättningar förtill syfte skapa attatt

handläggningentvistigt och därmedtvistemål till det göraärsom
uppgifter finnas med ieffektivare. regeln uppräknas sådana börI som

syfte skall kunna tillgodoses.sammanfattningen för dettaatt
detsammanfattning skallFörutsättningen för göras är ärattatt en

utifråntill fördel för handläggningen. sammanfattningen görs rättens
kontroll-uppfattning vad förekommit. Den blir därigenom ettom som

framför allt kompli-instrument för vilket värde iärparterna, av mer
missförstånd redas före huvudförhand-cerade mål. Eventuella kan ut

kan också bidra till klargöralingen. sammanfattningen att parternas
sakfrågor. På bidrarrättsliga grunder och renodla tvistiga detta sätt

sammanfattningen till koncentrationen under huvudförhandlingen. Den
förkorta huvudförhandlingstidernakan också medverka till att genom

förhörsakframställningarna och eventuella kan kortare.görasatt

50 kap. 13 §

får målet huvudförhandlingHovrätten klagan-avgöra utan om
dens ändringsyrkande har medgetts.

utredas tillfredsställande fårKan saken hovrätten i andraäven
fall målet huvudförhandling,avgöra utan

har begärt målet skall huvud-avgörasparterna att utanom
förhandling eller

ingen sedan fråga väckts avgörandeparterna, utanavom om
huvudförhandling, haft någon invändning häremot.

Ett mål får alltid huvudförhandling, detavgöras ärutan om
uppenbart sådan förhandling obehövlig.äratt
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prövning inte själva saken behöver huvudförhand-För som avser
ling inte hållas.

Paragrafen hovrättens möjligheter tvistemålreglerar avgöraatt utan
huvudförhandling.

paragrafens styckeI första hovrätten fâr mål påavgöraatt ettanges
handlingarna, ändringsyrkandet har medgetts. Den regel somom
tidigare fanns i första stycket andra punkten och gjorde det möj-som
ligt uppenbart ogrundade överklaganden på handlingarnaavgöraatt

anförshar, i enlighet med vad i avsnitt 6.6.2, upphävts. Skullesom
överklagandet i mål där prövningstillstånd meddelats visa sigett vara
uppenbart kan målet huvudförhandling medogrundat avgöras utan
stöd Med anledning Sveriges konven-regeln i tredje stycket.av av
tionsåtaganden har regeln i den tidigare fjärde punkten upphävts.även

I det andra stycket dels den sedan tidigare gällandeupptasnya
möjligheten målet huvudförhandling bådaavgöra utanatt parterom
begär målet skall på det dels utvidgad möjlighetavgöras sättet,att en

huvudförhandling.mål sistnämnda möjlighet, vilkenavgöraatt utan
upptagits andra punkten i andra stycket, innebär hovrätten fårattsom

målet på handlingarna sedan fråga väcktsavgöra parterna,om om
avgörande huvudförhandling, inte haft någon invändning det.motutan

syfteI klarare markera avgörande huvudförhandling baraatt att utan
fâr fallet framstår före-ske det i det enskilda lämpligt harnär som
skrivits saken skall kunna utredas tillfredsställande.att

50 kap. 21 §

Uteblir klaganden från sammanträde för huvudförhandling,
förfaller överklagandet. Detsamma gäller, klagandeom en som
förelagts infinna sig personligen inställer sig endastatt genom
ombud och hovrätten inte sig ändå kunna målet.avgöraanser

Uteblir klagandens och har vite förelagts honom, fârmotpart
hovrätten, förlikning saken inte tillåten, i stället förnär är attom
förelägga vite besluta han skall hämtas till antingenrättennytt att
omedelbart eller till dag.en senare

Om inställer sig endast ombud han förelagtsnärpart genomen
vid vite personligeninfinna sig och förlikning saken inteäratt om
tillåten, föreläggafår hovrätten vite eller besluta han skallnytt att
hämtas till antingen omedelbart eller till dag.rätten en senare

vite förelagts eller skall tillHar hämtas ochrättenpart partenen
kan han får dock måletinte hämtas, inställtavgöras trots att parten
sig ombud eller uteblivit.endast genom
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I paragrafen regler för de fall då antingen uteblir frånheltpartges
sammanträde för huvudförhandling eller endast inställer sig genom
ombud.

första stycket harI i enlighet med vad anförs i avsnitt 6.8.2som en
införtsregel enligt vilken överklagande förfaller klagandennärettny

inställt sig ombud han blivit kallad infinna sigtrots att attgenom
personligen. Motsvarande regel gäller förredan enskild klagande i
brottmål.

50 kap. 22 §

förfallitHar överklagandet enligt 21 § skall hovrätten ansökan
klaganden återuppta målet, han för sin eller under-utevaroav om

låtenhet infinna personligen hade förfallsig laga han inteatt som
kunde anmäla i tid.

återupptagande skallAnsökan skriftligen inomgöras treom
veckor från då meddelades.den dag beslutet Om klaganden sedan
målet återupptagits uteblir eller inte följer föreläggandeett att
infinna personligen, han inte fåsig har målet återupptaget.rätt att

Paragrafen innehåller återupptaganderegler mål.om av
och andra styckena har justerats följdFörsta till regelatt enav

införts i 50 kap. 21 § RB innebär överklaganden i tviste-ävenattsom
mål förfaller klagande föreläggande personlig inställel-trotsom en om

endast inställer sig ombud.se genom

50 kap. 23 §

huvudförhandlingHar det vid i tingsrätten rörande vissen om-
ständighet hållits förhör med ellervittne sakkunnigpart, etten en
eller har det hållits på stället och avgörandet i hov-är ävensyn

beroende tilltron till den bevisningen, får tingsrättens domrätten av
i den delen ändras beviset på huvudför-vidattutan tas nyttupp
handling bara om

beviset hovrätten läggs fram på sådanti till-sättett att en
förlitlig värdering ändåbeviset kan ellergörasav

det finns synnerliga skäl beviset har värde detänatt ett annat
tingsrätten kommit fram till.

I denna paragraf under vilka förutsättningar hovrätten får ändraanges
tingsrättens falldom i där avgörandet beroende tilltron till vissär av
bevisning.

I enlighet med vad anförs i avsnitt 6.5.3 föreslåssom en upp-
mjukning i förbudetdet gällande ändra i tingsrättens dommot attnu
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tilltrosbevisning hörs Samtidigt har paragrafens tillämp-utan att om.
ningsområde enligheti med vad redan gälla utvid-som nu anses- -

till samtliga förhör i bevissyfte.gats att avse
Undantagen från ändringsförbudet har i den föreslagna lydelsen

delats i två punkter. Enligt den första punkten det förärupp nya
frågan ändring i domen tillåten eller inte avgörandeärom en om
beviset i hovrätten läggs fram sådant tillförlitligsätt vär-ett att en
dering beviset ändå kan Denna bedömning blir i enlighetgöras.av -
med vad utvecklas i nämnda avsnitt beroende delsnärmare isom av-
vilken form beviset kan läggas fram i hovrätten, dels vilken typ av
tilltrosbedömning det gäller. detta följerAv bl.a. det finns störreatt

för ändring omhörande, det finns videoupptag-närutrymme utan en
ning eller ljudupptagning från förhöret i tingsrätten tillgänglig änen

tilltrosbedömningen skall enbart utifrån skriftligtnär göras material.
Ändring i tilltrosfråga omhörande i fall där bara ljudupp-utan etten
tagning tillgänglig bör dock ske endast i vissa fallär de där det ärav
oklart vad den hörde med sinmenat utsaga.

Hovrätten har skyldighet officio initiativ till vitt-att ta att etten ex
eller motsvarande kallas till omförhör i hovrätten, det står klartnärne
det skulle stå i strid förevarandemed paragraf ändra tingsrättensatt att

avgörande omförhör ägerutan att rum.
Andra punkten i sak med gällandeöverensstämmer rätt.

51 kap.4§

Overklagandet skall innehålla uppgifter om
den dom överklagas,som

2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som
yrkas,

grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens
domskäl enligt klagandens mening oriktiga,är

de4. omständigheter åberopas till stöd för prövningstill-attsom
stånd skall meddelas och

5. de bevis åberopas och vad skall styrkas med varjesom som
bevis.

Skriftliga bevis inte lagts fram tidigare skall in samtidigtsom ges
med överklagandet. Vill klaganden det skall hållas förnyatatt ett
förhör med vittne eller sakkunnig eller förnyad påett en syn
stället, skall han det och skälen till detta. Han skall ocksåange

han vill målsäganden eller den tilltalade skall infinnaattange om
sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Ar den tilltalade anhållen eller häktad, skall det anges.

Paragrafen innehåller regler vad överklagande tingsrättsettom av
dom i brottmål skall innehålla.
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förslagettillharfjärde punktenstyckeParagrafens första anpassats
tingsrättledet mellanprövningstillstånd igenerellt kravinföraatt

tagits bort.tillstånd krävssådantorden näroch hovrätt attgenom

kap.7§51

stycket 1-förstai 4 §föreskrifternaöverklagandet inteUppfyller
ofullständigt,deteller sättstycketandra äreller annat3 eller 5

bristen.avhjälpaklagandenföreläggaskall hovrätten att
avvisas,överklagandetskallföreläggandetklaganden inteFöljer

kanolägenhetväsentligdet inteofullständigtsådet utanär attom
rättegång i hovrätten.förgrundtillläggas en

ofull-avvisningochkompletteringreglerinnehållerParagrafen avom
Ändringarna ibrottmål.idomtingsrättsöverklagandenständiga av

i 50ändringarmotsvarandemedheltförsta stycket överensstämmer
RB.meningenförstastycketförstakap. 7 §

51kap.7a§

skall hov-stycketandra7 §enligtavvisasöverklagandet inteOm
behövsOm detmeddelas.prövningstillstånd skallbeslutarätten om

skriftväxling.föregåsbeslutetskall av
muntligen innanhöraskälsärskildafinnsOm det partatt en

hållabeslutahovrättenfårprövningstillstånd avgörs attfrågan om
kallas.sammanträde skallsådantTillsammanträde. parternaett

skallkap. 10 §telefon 42sammanträde på iVad sagts omsom
stycket.andrasammanträde enligtvidgälla även

fråganhandläggningenreglerparagrafen,I är omavomgessom ny,
Paragrafenbrottmål. överens-såvittprövningstillstånd i hovrätt avser

§ RB.kap. 7med 50heltstämmer a

kap.8§51

skriftväxlingskallmeddelatsprövningstillståndEfter det omatt
medöverklagandet delges7 §enligt motparteninte ägt arum
all-måltid. Ivissskriftligen inomföreläggande omatt ensvara

åklagarenöversändas tillöverklagandet dockfår utanåtalmänt
ochålder, yrkevittnensmålsägandes ellerUppgiftdelgivning. om

framgåskall inteför åtaletbetydelsesaknarbostadsadress avsom
åtal.allmänti måltilltaladedelges denhandlingarde omsom

iåtgärdyrkandeavslagitHar tingsrätten ett avsessomom en
får hov-åtgärd,sådanbeslutupphävteller26-28 kap. ett enom

Har tings-tills vidare.gällabevilja åtgärdenomedelbart atträtten
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omedelbart beslutaåtgärd, får hovrättenbeviljat sådanrätten atten
verkställas. frågorvidare inte får Itillstingsrättens beslut om

enligt 28 kap. brotts-omhändertagandereseförbud ellerhäktning,
ändra tingsrättens beslutbalken får hovrätten även motpartenom

inte hörts.
personligennågon intebeslutat häkta när-Om hovrätten ärsom

fjärde styckena§ tredje ochskall 24 kap. 17varande vid rätten,
tillämpas.

skyldigutsträckning hovrättenvilkenParagrafen behandlar i är att
svarsskrivelse i brottmål.föreläggga motparten att avge

såvittprövningstillstånd harfråganHandläggning avseromav
§ Förstareglerats i 51 kap. 7 RB.uteslutandebrottmål i förslaget a

angivna regelni första styckethärtill. Från denstycket har anpassats
stycke, ihar idelges medöverklagandet skall motpartenatt samma

intagits undantagavsnitt 6.10,anförs ienlighet med vad ett somsom
i de fall åklagarenhovrätten över-det möjligt för är motpartgör att

lösbrev.överklagandet isända
ändringstycket har utgått. DennaNuvarande andra överensstäm-

i 50 kap. 8 § RB.helt med denmer

kap. 10 §51

till klaganden. Upp-sända svarsskrivelsenskallHovrätten över
och bostadsadressvittnens ålder, yrkegift mälsägandes ellerom

handlingarframgå deåtalet skall intesaknar betydelse för avsom
mål allmänt åtal.till tilltalade isänds denöver omsom

skriftväxlingbesluta ytterligarefår hovrättenOm det behövs, om
meddela bestäm-får ocksåförberedelsen. Hovrättenunder närmare

bestämma i vilket avseendeskriftväxlingen och därvidmelser om
föreläggas infårskall sig. En änattpartyttraparten ge mer en

särskilda skäl.endast det finnsskrivelse om
hållas, det behövs förfår sammanträdeförberedelsenUnder om
[fråga kallelse till så-målet.ändamålsenlig handläggning omaven

infinnaoch underlåtenhet sigdant sammanträde, attutevaro per-
kapitelklaganden, vad vad i dettasåvittsonligen gäller, somavser

får beslutatillämpliga delar. Hovrättenhuvudförhandling isågs om
häktad skall inställas tillanhållen ellerden sarnrnanträ-äratt som

det.
på telefon i kap. 13 § ochsammanträde 45Vad sagtssom om

sammanträde enligt dennaskall gälla vid47 kap. 10 § även para-
graf.

förberedelsen i hovrättenParagrafen innehåller regler om
helt med den i 50 kap.stycketAndringen i tredje överensstämmer

10 § RB.
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kap. 11 §51

frågan prövningstillstånd i hovrätt harRegler handläggning av omom
utredningens förslag placerats i 51 kap. 7 §såvitt brottmål i aavser

anvisningar skriftväxling skall ske iParagrafen,RB. närsom ger om
på prövningstillstånd, har därförbrottmål underkastat kravärett som

utgått.

13 §51 kap.

målettillfredsställande får hovrättensaken utredasKan avgöra
huvudförhandling,utan

förmån,överklagat endast till den tilltaladesåklagaren harom
tilltalade överklagat och hans ändringsyrkandeendast den2. om

godtas motparten,av
tillanledning döma den tilltaladedet inte finns att ansvarom

honom till påföljdhonom påföljd eller dömaeller ådöma änannan
eller sådana påföljder i förening,eller Villkorlig domböter

huvud-begärt målet skallhar avgörasparterna att utanom
förhandling eller

sedan fråga väckts avgörandeingen utanparterna, omom av
haft någon invändning häremot.huvudförhandling,

första stycket 1-3 begärt huvud-fall iHar i partsom avses en
obehöv-hållas, det inte uppenbartförhandling, skall sådan ärom

ligt.
första likställs vite och,påföljder i stycket 3Med de som anges

förverkande villkorligt med-samtidigt frågadet inte är om avom
fängelsestraff, förordnande enligt kap. 1 §frihet från 34given

första brottsbalken.stycket l
får måletöverklagandetAvser än avgörasäven annat ansvar,

13 §huvudförhandling endast denna talan enligt 50 kap.utan om
huvudförhandling.får prövas utan

behöver huvudförhand-inte själva sakenFör prövning som avser
hållas.ling inte

brottmålmöjligheterparagrafen regleras hovrättensI avgöraatt utan
huvudförhandling.

huvudförhandlingavgörandesyfte klarare markeraI utanattatt
ienskilda fallet framstår lämpligt harfår ske det i detbara somom

före-vad anförs i avsnitt 6.6.2,första stycket, i enlighet med som
tillfredsställande. Någon ändringkunna utredasskrivits saken skallatt

tredje punk-regel nuvarande första stycketsak inte avsedd. Den ii är
får mål handlingarnaenligt vilken hovrätten avgöra när över-ten

utgått. ändringarogrundat har Dessaklagandet uppenbart överens-är
ändringar i 50 kap. 13 § RB.med motsvarandeheltstämmer
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enlighet medföreskrivs ii första stycketfjärde punktI nuen ny
båda haravsnitt hovrätten,anförs i nämndavad parteratt omsom

målethuvudförhandling, fårskall avgörabegärt målet avgöras utanatt
på det sättet.

brottmålfårföreskrivs hovrättenfemte punkten avgöradenI attnya
fråga väcktssedani de fall ingenpå handlingarna även parterna,av

invändning häremot.haft någonhuvudförhandling,avgörande utanom

§51 kap. 17

§§, 6 §9 § 46 kap. 1-5i 1 kap.övrigt skall detI sägs samtsom
i frågaoch §§ tillämpas13, 16 17stycket, 7-9, 11,andra om

36 kap.[fråga den ihuvudförhandling i hovrätten. som avsesom
§ första stycketskall 46 kap. 15stycketandra eller tredjeI § även

skall dock tillämpas idetta kapiteli 16 § itillämpas. Reglerna
huvudförhandling och föreläggan-till uppskjutenfråga kallelserom

de för parterna.
huvudförhandling, fårtill fortsatt ellermålNär sätts utett ny

skall kunnaför måletlämpliga åtgärderbeslutahovrätten attom
förhandlingen.slutföras vid den

detta kapitel.gäller 10-12 §§ isådana åtgärderfrågaI om

i brottmål i hov-huvudförhandlingeninnehåller reglerParagrafen om
rätten.

anförs ienlighet med vadstycke har, iparagrafens förstaI som
s.k.det klargörstillägg vilketavsnitt gjorts6.8.2, attett engenom

huvudförhandling i hovrätten.tillmedtilltalad kan hämtas

51 23 §kap.

rörande visshuvudförhandling i tingsrättendet vidHar en om-
sakkunnig ellervittne,förhör medständighet hållits part, ett enen

på ställethar det hållitsför talan ellermålsägande inte synsomen
dentilltron tillberoendei hovrättenoch avgörandetär även av

ändras be-dom den delenfår ibevisningen, tingsrättens attutan
huvudförhandling barapå vidviset nytttas omupp

till-fram på sådanthovrätten läggsbeviset i sätt attett en
beviset ändå kanförlitlig värdering göras,av

värde detharsynnerliga skäl beviset ändet finns ett annatatt
fram till ellertingsrätten kommit

tilltalade.förmån för denändringen tillär

får ändravilka förutsättningar hovrättenparagrafen underI anges
beroende till-avgörandetbrottmål i fall därtingsrättens dom i är av

bevisning.till visstron
vadenlighet medtillämpningsområde har iParagrafens som-

i bevis-samtliga förhörtillgälla utvidgatsredan att avsenu anses -
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syfte. Av reglerna i 36 kap. 1 § fjärde stycket RB följer ävenatt
förhör med s.k. medtilltalade faller under paragrafens tillämpning
eftersom medtilltalade skall likställas med tilltalade.

Ändringen i första punkten överensstämmer med den gjorts isom
50 kap. 23 § RB. Andra och tredje punkterna iöverensstämmer sak
med gällande rätt.

51 kap. 23 §a

Paragrafen reglerar omfattningen hovrättens prövning skuld-av av
frågan.

I enlighet med vad anförs i avsnitt 6.2.2 föreslår utredningen att
paragrafen upphävs under förutsättning det införs medatt ett system
generellt krav på prövningstillstånd med möjlighet begränsa pröv-att
ningstillståndet till särskiljbar del dom. Införs inte sådantett systemav
föreslår utredningen paragrafen ändras i enlighet med vadatt som
framgår bilaga 7.av

52 kap.3§

Overklagandet skall innehålla uppgifter om
det beslut överklagas,som
den ändring i beslutet yrkas,som
grunderna för överklagandet,

4. de omständigheter åberopas till förstöd prövningstill-attsom
stånd skall meddelas och

de bevis åberopas och vad skall styrkas med varjesom som
bevis.

Skriftliga bevis inte lagts fram tidigare skall in samtidigtsom ges
med överklagandet.

Paragrafen innehåller regler vad överklagande tingsrättsettom av
processuella beslut och beslut i ärenden skall innehålla.

Paragrafens första stycke fjärde punkten har förslagettillanpassats
införa generellt krav på prövningstillståndatt i ledet mellan tingsrätt

och hovrätt orden sådantnär tillstånd krävs tagits bort.attgenom
Det bör uppmärksammas lagen domstolsärenden, för-att om som

träda i kraftväntas under år 1996, självständigt reglerar överklagan-
den i domstolsärenden.
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§652 kap.

stycketförsta 1-i 3 §föreskrifternainteöverklagandetUppfyller
ofullständigt,det sättstycket eller ärandra annatellereller 53

Detsammaavhjälpa bristen.klagandenföreläggaskall hovrätten att
betalats.haröverklagandeavgift inteföreskrivengäller om

avvisas,överklagandetskallföreläggandetinteklagandenFöljer
olägenhet kanväsentligdet inteofullständigtså utandet attärom

underlåten-elleri hovrättenrättegånggrund förtillläggas omen
överklagandeavgiften.betalningheten avavser

ofullständigaavvisningochkompletteringbehandlarParagrafen av
ärenden.beslut iochprocessuella besluttingsrättsöverklaganden av
RB och,Ändringarna 7 §i 50 kap.demhelt medöverensstämmer

§ RB.kap. 7med den i 51meningen,förstastycketförstasåvitt avser
för-dornstolsärenden,lagenuppmärksammasbörDet somatt om

överklagan-självständigt reglerar1996,årunderkraftträda iväntas
domstolsärenden.den i

52kap.6a§

skallstycketandra6enligt §avvisasöverklagandet inteOm
detOmmeddelas.skallprövningstillståndbeslutahovrätten om

skriftväxling.beslutetföregåsskallbehövs av
innanmuntligenskäl hörasärskildafinnsdet partOm att en
hållabeslutafår hovrättenprövningstillstånd attavgörsfrågan om

kallas.skallsammanträdesådantTillsammanträde. parternaett
skall10 §42 kap.telefon isammanträde påVad sagts omsom

andra stycket.sammanträde enligtvidgälla även

fråganhandläggningenreglerparagrafen,I är omavomgessom ny,
ParagrafenO-mål. överens-såvittprövningstillstånd i hovrätt avser
§ RB.kap. 7och 517 §50 kap.medheltstämmer aa

kap.7§52

skall, hovrättenmeddelatsprövningstillstånddetEfter omatt
överklagandetangåendehörasbörklagandensfinner motpartatt

delgesöverklagandet6enligtskriftväxling inteoch ägt arum
tid.vissinomskriftligenföreläggandemedhonom att ensvara

har lämnatsfår inteöverklagade beslutet motpartenattDet utan
angår hanssåvitt rätt.sig ändrastillfälle att yttra

kvarstad elleryrkandetvistemål avslagititingsrättenHar ett om
beslutupphävtellerkap.enligt 15åtgärd ettnågon enomannan

åtgärdyrkandebrottmål avslagitiåtgärd ellersådan somenom
fåråtgärd,sådanbeslutupphävteller26-28 kap.i ett enomavses

Hartills vidare.gällabevilja åtgärdenomedelbarthovrätten att
fårbeslutetförklaratelleråtgärdsådanbeviljat atttingsrätten en
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verkställas det inte har lagaäven kraft, får hovrätten omedel-om
bart besluta tingsrättens beslut tills vidare inteatt får verkställas.
Hovrätten får också ändra tingsrättens beslut i fråga häktning,om
tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 § eller reseförbud utana

höraatt motparten.

Paragrafen behandlar i vilken utsträckning hovrätten skyldigär att
Ö-mål.förelägga svarsskrivelse imotparten Handläggningenatt avge

Ö-målfrågan prövningstillstånd har såvitt i förslagetav om ute-avser
slutande reglerats i 52 kap. 6 § RB. Första stycket hara anpassats
härtill.

52 kap. 10 § RB

Regler handläggning frågan prövningstillstånd i hovrätt harom av om
Ö-mâlsåvitt i utredningens förslag placerats i 52 kap. 6 § RB.avser a

Ö-Paragrafen, anvisningar skriftväxlingnär skall ske isom ger om ett
mål underkastat kravär på prövningstillstånd, har därför utgått.som

54 kap.2§

Har skriftligen avtalat inte överklagaparterna domatt en som
meddelas med anledning uppkommen tvist eller framtidaav en en
tvist kan härledas till visst angivet rättsförhâllande, gällerettsom
avtalet, förlikning saken tillåten.ärom om

En utfästelse inte överklaga har gjorts efter domenatt som
gäller, förlikning saken tillåten.ärom om

Paragrafen behandlar giltigheten avtal och utfästelser inteav attom
överklaga hovrätts dom. Andringen i första stycket överensstämmer
helt med den i 49 kap. 2 § RB.

54 kap. 4§

Det i 49 kap.sägs 4-6 §§, 8 § första stycket och 11 §som om
överklagande tingsrätts beslut skall tillämpas vid överklagan-av en
de hovrätts beslut, inte slutligt,är i frågor iav en som som avses
de nämnda paragraferna och uppkommit i hovrätten ellersom
överklagats dit.

Paragrafen innehåller vissa regler överklagande hovrätts beslutom av
till HD.
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har justerats till följdHänvisningen till 49 kap. 8 § RB att ettav
nämnda paragraf.andra stycke införts inytt

54kap.8a§

avvisat missnöjesanmälan,vilket hovrättenEtt beslut engenom
eller överkla-återvinning eller återupptagandeansökan etten om

beslut får överklagas. Frågandom ellergande hovrätts om enav
eller överklagande sketteller ansökan gjortssådan anmälan ett

domstolen.tid får inte Högstainom prövasrätt avannars

lydelse nuvarande 54 kap.Paragrafen, harär samma somsom ny,
regler överklagande beslutlagtekniska skäl har17 § RB. Av attom av

före reglerna prövningstill-placeratsavvisa överklagande omm.m.
stånd.

54 9 §kap.

skallför Högsta domstolenPrövningstillstånd krävs prövaatt
slutliga beslut.hovrättens dom eller

prövningstillståndomfattningen kravet påParagrafen behandlar av
och slutliga beslut.såvitt domarhovrättensavser

omfattas enligt förslaget hovrättensframgår avsnitt 5.5.9Som av
prövningstillstånd.beslut kravet påsamtliga och slutligadomar av

enlighetbrottmål har iundantagits. Beträffandeavgöranden harInga
RÅ,föravsnitt undantagetanförs i nänmda det tidigaremed vad som

mål allmänt åtal tagits bort.och JO dessa för talan iJK när om
påkravkap. 8 § RB inte underkastatEtt överklagande enligt 8 är

prövningstillstånd.
prejudikatfrâga tillvid hänskjutandeprövningstillstånd krävsAtt av

reglerasframgår § sistnämnda bestämmelseHD 56 kap. 14 RB. Iav
prövningstillstånd skall meddelas iockså förutsättningarna för ettatt

sådant fall.
förväntas träda i kraft under årLagen domstolsärenden, somom

självständigt Överklaganden i domstolsärenden. Genom1996, reglerar
dockhänvisningen i nämnda lag tillämpas bestämmelsen40 § även

slutliga domstolsärenden.beträffande till överklagade beslut iHD

54 kap. 10 §

överklagandet hovrättens dom eller slutliga beslutOm iavser
slutligamål eller ärende inletts i tingsrätt eller hovrättenssom

direkt samband med sådant målbeslut ärende hari ett ettett som
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eller ärende beslut i 8 § får prövningstillståndutom som avses a
meddelas endast om

det vikt för ledning rättstillämpningen överklagan-är attav av
det Högsta domstolen ellerprövas av

det finns synnerliga till sådanskäl prövning, såsom detatt
finns grund för resning eller förekommitdomvilla elleratt att
målets utgång hovrätteni uppenbarligen beror på förbiseendegrovt
eller misstag.grovt

Om prövningstillstånd fordras i två eller flera likartade mål och
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i dem, fårett av
prövningstillstånd meddelas i övriga mål.även

denna paragraf förutsättningarnaI regleras för prövningstillståndatt
skall beviljas överklagandet hovrätts dom eller slutliga beslutom avser
i mål eller ärende inletts i tingsrätt eller hovrätts slutliga beslut isom

ärende har direkt samband med sådant mål eller ärendeett ett ettsom
beslut i 54 kap. 8 § RB.utom avsessom a

omfattasDe mål krav prövningstillstånd enligt dettasom av
stadgande dem enligt nuvarande regler underkastadeärmotsvarar som
krav på prövningstillstånd i HD. Dispensgrunderna oförändradeär
liksom paragrafens andra stycke.

domstolsärenden, förväntas kraftLagen träda i under årom som
1996, reglerar självständigt överklaganden i domstolsärenden. Genom
hänvisningen i 40 § nämnda lag tillämpas dock bestämmelsen även
beträffande till HD överklagade slutliga beslut i domstolsärenden utom
beslut avvisa överklagande hovrättsbeslut.att ett ettav

54 kap. 10 §a

Om överklagandet hovrättens dom eller slutliga beslut iavser
mål eller ärende inletts i hovrätt eller sådant beslutsom som avses
i 8 § skall 49 kap. 13 § tillämpas.a

I denna paragraf, förutsättningarna förreglerasär pröv-attsom ny,
ningstillstånd skall beviljas överklagandet hovrätts dom ellerom avser
slutliga beslut i mål eller ärende inletts i hovrätt eller sådantsom
beslut i 54 kap. 8 § RB.som avses a

De mål och ärenden omfattas kravet på prövningstillståndsom av
enligt detta stadgande har tidigare inte varit underkastade sådant krav.
Då fråga avgöranden i första instans gäller för dessa mål ochär om
ärenden dispensgrunder gäller i ledet mellan tingsrätt ochsamma som
hovrätt.

Lagen domstolsärenden, förväntas kraftträda i under årom som
1996, reglerar självständigt överklaganden i domstolsärenden. Genom
hänvisningen i 40 § nänmda lag tillämpas dock bestämmelsen även
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överklagandebeslut avvisaöverklagadebeträffande till HD att ett av
hovrättsbeslut.ett

54 kap. 12 §

prövning tillbegränsa sinförmöjlighet HDParagrafen att enger
RÅ,tillöverklagas HDallmänt åtali målprejudikatfrâga avsomom

eller JO.JK
RÅ,avgöranden i mål i vilkaförslagTill följd utredningens attav

omfattas kravetåtal skallallmänt pröv-eller för talanJK JO avom
utgå.paragrafenningstillstånd kan

13 §54 kap.

enligtskall meddelasprövningstillståndavgörandetVid av om
hänsynbehöverstycket första meningenförsta10 § eller 14 § tas
klaganden.har åberopatsomständighetersådanaendast till avsom

undersökaskyldighetnågonvilken HD inte harParagrafen, enligt att
gällabör endaståberopats,dispensskäl dedet finns andra än somom

kravetomfattasbestämmelsernuvarandeenligtde avgöranden avsom
ärendenmål ochde ytterligareBeträffandeprövningstillstånd.på som

prövningstillståndkrav påskall underkastasförslagutredningensenligt
dispensskälåberopadeintebeaktaskyldighetbör HD:s ävenatt vara

i mål ochmotsvarande skyldighethovrättenslika långtgående som
iändratsParagrafen harfrån tingsrätt.ditöverklagasärenden som

enlighet härmed.

54 kap. 14 §

slutligtintebeslut hovrätten äröverklagandetAvser ett somav
skallinletts tingsrättärende imål ellermeddelats ioch ett somsom

beslutöverklagandet§§ tillämpas. Avser10, 11 och 13 ett av
ellermålmeddelats islutligt ochhovrätten inte är ettsomsom
ochoch 54 kap. 9skall 49 kap. 13 §hovrättärende inletts isom

11 §§ tillämpas.
anled-meddomstolendock inte Högstastycket gällerFörsta om

meddelatbeslut hareller slutligadomtalan hovrättensning motav
beslu-tredje stycket gällerenligt 11 § ävenprövningstillstånd som

tet.
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Paragrafen behandlar omfattningen kravet på prövningstillståndav
såvitt hovrätts beslut inte slutliga och förutsättningarnaäravser som
för prövningstillstånd skall beviljas sådanaatt avgöranden.

Beträffande beslut enligt nuvarande regler inte underkastadeärsom
krav på prövningstillstånd skall enligt paragrafen gälla samma
dispensgrunder i ledet mellan tingsrätt och hovrätt. För beslutsom

redan enligt gällande underkastaderätt år krav på prövningstill-som
stånd i HD innebär paragrafen inga ändringar.

Lagen domstolsårenden, förväntas träda i kraft under årom som
1996, reglerar självständigt överklaganden i domstolsärenden. Genom
hänvisningen i 40 § nämnda lag tillämpas dock första stycket första
meningen beträffande tilläven HD överklagade beslut inte ärsom
slutliga i domstolsärenden.

54 kap. 15 §

Om beslut hovrätt enligt 3 § andraett stycket eller 7av en
eller 8 § inte får överklagas, skall beslutet innehålla uppgift om
det.

Får dom eller beslut överklagas skall avgörandet innehållaetten
uppgift prövningstillstånd krävs och de grunderatt på vilkaom om
sådant tillstånd kan meddelas.

Paragrafen innehåller regler hovrättens skyldighet upplysaattom
överklagandeförbud och kravparterna på prövningstillstånd.om

Paragrafens andra stycke, behandlar hovrättens skyldighetsom att
i dom eller beslut upplysa prövningstillstånd krävs iparterna attom
HD, har till förslaget införa generellt kravanpassats påatt ett pröv-
ningstillstånd i ledet mellan hovrätt och HD.

54 kap. §17

Bestämmelserna i denna paragraf har lagtekniska skäl flyttats till 54av
kap. 8 § RB.a

55 kap. 3 §

Överklagandet skall innehålla uppgifter om
den dom överklagas,som

2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som
yrkas,
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avseende hovrättensoch i vilketöverklagandetgrunderna för
oriktiga,meningklagandensenligt ärdomskäl

prövnings-stöd förtillåberopasomständigheterde4. attsom
meddelas ochskalltillstånd

styrkas med varjeskalloch vadåberopasde bevis5. somsom
bevis.

i dom-åberopas HögstabeviselleromständighetHar ett somen
tvistemål förklaraklaganden iskallfram tidigare,lagtsstolen inte

tidigareinte frambevis lagtsSkriftligatill det.anledningen som
skall ocksåKlagandenöverklagandet.medsamtidigtskall inges

målsäganden ellerbrottmåleller ivillhan motpartenattange om
huvudförhandling ipersonligen vidsigskall infinnatilltaladeden

domstolen.Högsta
häktad, skall detelleranhållentilltaladebrottmål deniAr anges.

hovrätts domöverklagandevadreglerinnehållerParagrafen ett avom
innehålla.brottmål skalli tvistemål och

till förslagetharfjärde punktenstyckeförstaParagrafens anpassats
mellan hovrättprövningstillstånd i ledetpågenerellt kravinföraatt

tagits bort.tillstånd krävssådantorden näroch HD attgenom

kap.6§55

första stycketföreskrifterna i 3 §överklagandet inteUppfyller
ofullstän-det påeller sättandra stycketeller ärl-3 eller 5 annat

avhjälpaklagandenföreläggadomstolenskall Högsta attdigt,
överklagandeavgift inteföreskrivengällerbristen. Detsamma om

betalats.har
överklagandet avvisas,skallföreläggandetklaganden inteFöljer

olägenhet kanväsentliginteofullständigt detsådet är utanattom
ellerdomstolenrättegång i Högstaförtill grundläggas omen

överklagandeavgiften.betalningunderlåtenheten avavser

ofullständigaavvisningochkompletteringbehandlarParagrafen av
Ändringarna,dom.hovrättstill HDöverklaganden avsersomav

motsvarande änd-medheltöverklagandeavgifter, överensstämmer
6 § RB.och 52 kap.§ringar i 50 kap. 7

55 kap.7§

skallandra stycketenligt 6 §avvisasöverklagandet inteOm
meddelas.prövningstillstånd skallbeslutadomstolenHögsta om

skriftväxling.föregåsbeslutetbehövs skallOm det av
muntligen innanhöraskälfinns särskildadetOm partatt en

domstolen beslutafår Högstaprövningstillståndfrågan avgörsom
skallsammanträdesådantTillsammanträde.hålla parternaett

allas.
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Vad sammanträde på telefon i kap.42 10 § skallsagtssom om
gälla vid sammanträde enligtäven andra stycket.

paragrafen,I har fått innehåll, regler handläggningennyttsom ges om
frågan prövningstillstånd i HD såvitt tvistemål och brott-av om avser

mål. Paragrafen heltöverensstämmer med 50 kap. 7 kap.51a
7a§0ch52kap.6a§RB.

I HD torde det inte finnas anledning tillämpa paragrafens andraatt
stycke i andra fall det gällerän när det finns förutsätt-utrönaatt om
ningar för meddela ändringsdispens.att

55 kap.8§

Efter det prövningstillstånd meddelats skall skriftväxlingatt om
inte enligt 7§ överklagandet delgesägt före-medmotpartenrum
läggande skriftligen inom viss tid. I mål allmäntatt svara en om
åtal får överklagandet dock översändas till åklagaren delgiv-utan
ning. Uppgift målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bo-om
stadsadress saknar betydelse för åtalet skall inte framgå desom av
handlingar delges tilltaladeden i mål allmänt åtal.som om

Har hovrätten i tvistemål avslagit yrkande kvarstad ellerett om
någon åtgärd enligt kap. eller15 upphävt beslutettannan om en
sådan åtgärd eller i brottmål avslagit yrkande åtgärdett om en som

i 26-28 kap. eller upphävt beslut sådan åtgärd, fårettavses om
Högsta domstolen omedelbart bevilja åtgärden gälla tills vidare.att
Har hovrätten beviljat sådan åtgärd eller förklarat domen fåratten
verkställas den inte har laga kraft,även eller fastställt tingsrättsom
beslut det, får Högsta domstolen omedelbart besluta tings-attom

eller hovrättens beslut tillsrättens vidare inte får verkställas. I
frågor häktning eller reseförbud får Högsta domstolen ändraom
hovrättens beslut inte hörts.även motpartenom

Paragrafen behandlar i vilken utsträckning HD skyldig föreläggaär att
svarsskrivelse i tvistemål och brottmål.motparten att avge

Första stycket första meningen har språkligt till änd-anpassats
ringarna 50 kap. 8§ och 51 kap. 8§ RB. Första stycketsav nya
andra mening helt med ändringenöverensstämmer i kap. första51 8 §
stycket RB.

55 kap. 14 §

Har det vid huvudförhandling lägrei röranderätt vissen om-
ständighet hållits förhör med vittne, sakkunnig ellerpart, etten en

målsägande inte för talan eller har det hållits på ställeten som syn
och avgörandet i domstolenär Högsta beroendeäven tilltron tillav
den bevisningen, får hovrättens dom i den delen ändras utan att
beviset på vid huvudförhandling baratas nyttupp om
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detvärdehar änbevisetsynnerliga skälfinns annatdet ettatt
ellertillframkommithovrätten

tilltalade.förmån för dentilländringen är

hovrättensfår ändraHDförutsättningarvilkaunderparagrafenI anges
beroende till-avgörandetdäri fall ärbrottmålochtvistemåldom i av

bevisning.till visstron
6.5.3avsnittanförs ivadmedenlighetiharBestämmelsen som

för hov-tilltrosparagrafernaiändringarnatillanslutningiändrats
rätten.

15 §55 kap.

följande be-övrigtskall idomstoleni HögstarättegångenVid
tillämpas:stämmelser

12 14-styckena,fjärdetredje och§kap. 1050tvistemål,i
ochstyckenaandraochförsta§och 25§§, 24 §22

fjärdetredje och10 §tredje stycket,§kap. 8brottmål, 512. i
§§.och 3024, 25§§14-22styckena, 12 samt
tvistemål i 51rörande26-29 §§ samti 50 kap.Det sägssom

domtingsrättsundanröjandebrottmålrörande§§kap. 26-29 avom
lägrefrågadomstolen iförgäller Högstaåterförvisningoch omom

dom.rätts

huvud-förberedelse,bestämmelservissatillhänvisarParagrafen om
i HD.rättegångenvidskall tillämpasvilkai hovrättförhandling, m.m.
fjärde§8till kap.punkten 51andrastycketi förstaHänvisningen

paragraf.nämndaändringenföljdtillhar justeratsstycket RB avav
tillborttagits§ harkap. 23till 51punktiHänvisningen asamma

upphävas.skallförslagetbestämmelse iföljd dennaattav

kap.3§56

uppgifterinnehållaskallOverklagandet om
överklagas,beslutdet som

yrkas,beslutetiändring2. den som
överklagandet,förgrunderna

prövningstill-förtill stödåberopasomständigheter attde4. som
ochmeddelasskallstånd

varjestyrkas medskalloch vadåberopasbevisde somsom
b evis.

samtidigtinskalltidigareframinte lagtsbevisSkriftliga gessom
överklagandet.med

hovrättsöverklagandevadreglerinnehållerParagrafen ett avom
innehålla.skallO-målbeslut i
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Paragrafens första stycke fjärde punkten har till förslagetanpassats
införa generellt krav på prövningstillståndatt i ledet mellan hovrätt

och HD orden när sådant tillstånd krävsatt tagits bort.genom
Det bör uppmärksammas lagen domstolsärenden, för-att om som

träda i kraftväntas under âr 1996, självständigt reglerar överklagan-
den i domstolsärenden.

56 kap.6§

Uppfyller överklagandet inte föreskrifterna i 3 § första stycket
l-3 eller eller5 andra stycket eller detär ofullstän-sättannat
digt, skall Högsta domstolen förelägga klaganden avhjälpaatt
bristen. Detsamma gäller föreskriven överklagandeavgift inteom
har betalats.

Följer klaganden inte föreläggandet skall överklagandet avvisas,
det så ofullständigtär det inte väsentlig olägenhetatt kanom utan

läggas till grund för rättegång i Högsta domstolen elleren om
underlåtenheten betalning överklagandeavgiften.avser av

Paragrafen behandlar komplettering och avvisning ofullständigaav
överklaganden till HD hovrätts beslut i O-mål. Andringarna över-av

heltensstämmer med dem i 55 kap. 6 § RB.

56kap.6a§

Om överklagandet inte avvisas enligt 6 § andra stycket skall
Högsta domstolen besluta prövningstillstånd skall meddelas.om
Om det behövs skall beslutet föregås sknfivdxling.av

Om det finns särskilda skäl höra muntligen innanatt parten
frågan prövningstillstånd får Högstaavgörs domstolen beslutaom

hålla sammanträde. Till sådantatt sammanträde skallett parterna
kallas.

Vad sammanträde på telefon isagts 42 kap. 10 § skallsom om
gälla vidäven sammanträde enligt andra stycket.

I paragrafen, reglerär handläggningen frågansom ny, ges om av om
prövningstillstånd i HD såvitt O-mål. Paragrafen överensstäm-avser

helt med 50 kap. 7 51 kap. 7 52 kap. 6 § ochmer 55 kap.a a a
7 § RB.

56 kap. 7 §

Efter det prövningstillstånd meddelats skall,att Högsta dom-om
stolen finner klagandens bör hörasatt angående överkla-motpart
gandet och skrtftväxling inte enligtägt 6 överklagandetrum a
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skriftligen inom vissdelges med föreläggandehonom att svara en
tid.

föreläggavilken utsträckning HD skyldigParagrafen behandlar i är att
Ö-mål. Handläggningen frågansvarsskrivelse imotparten att avavge

Ö-mål i förslaget uteslutandeprövningstillstånd har såvitt avserom
härtill.Paragrafen hari 56 kap. 6 § RB.reglerats anpassatsa

56 10 §kap.

frågan prövningstillstånd i HD harhandläggningRegler omom av
Ö-mål förslag placerats i 56 kap. 6 § RB.såvitt utredningensi aavser

Ö-skall iskriftväxling skeParagrafen, anvisningar när ettomsom ger
därför utgått.prövningstillstånd, harkrav påmål underkastatärsom

56 kap. 13 §

i 49 kap. 2 §ingått sådant avtalharOm ettparterna som avses
medtingsrättens dom, får tingsrätteninte överklaga parter-attom

målet till prövninghänskjuta viss fråga isamtycke avennas
fårdomAvtalet inte överklaga tingsrättensHögsta domstolen. att

domstolen meddelarmed det villkoret Högstaförenat pröv-attvara
avtalet medför det inteningstillstånd. Fránträder rätt attparterna

dom.överklaga tingsrättens

för tingsrätt skall kunnainnehåller förutsättningarnaParagrafen att en
prövning HD.hänskjuta fråga till aven

avsnitt 7.4.3 skallvad utvecklas ienlighet medI närmare ettsom
vill-förenas med detöverklaga tingsrättens dom kunnaavtal inteatt

sådant villkorprövningstillstånd. Omkoret meddelarHD ettatt upp-
såledesmeddelar prövningstillstånd kanställs och inteHD över-part

forrnule-dom. Som regelnklaga och hovrättenstingsrättens ärsenare
prövningstillståndförenas med det villkoretrad kan avtal inte attett

omfattning.meddelas bestämd Om HDi viss prövarnärmare en
frågan skulle sådant avtalmindre del den dit hänskjutna näm-ettav

avgörande, HD beslutat iligen medge tingsrättens trots attatt en
vanlig ordning.prejudikatfråga, överklagades i

ingåtts i syfteöverklaga tingsrättens dom,Att avtal inteett att som
skall kunnauppfylla uppställs för hänskjutandede krav attatt som

ingående uppställtske, på grund vid avtaletsupphävs än att ettannan
medför inteprövningstillstånd inte uppfylltsvillkor meddelarHDatt

Avsikten med denna regelöverklaga tingsrättens dom. ärrätt attatt
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från i efterhand upphäva överklagandeförbudethindra attparterna
avtal.ett nyttgenom

ss kap.6§

resningsansökningen avvisas, skall den tillsammansOm inte med
fogade handlingar delges Gäller ansökningendärvid motparten.

mål allmänt åtal får den dock översändas till åklaga-resning i om
skall samtidigt föreläggas inkommadelgivning. Denne attutanren

ansökningen ogrundad, får denskriftlig förklaring. Ommed är
omedelbart.dock avslås

ansökningen sker i hovrätt, tillämpas 52 kap.Om prövning av
ansökningen omedelbart Högstaoch 12 §§. OmII tas upp av

tillämpas 56 kap. 9 och 11 §§.domstolen,
föreskrivs, åtgärderfår förordna till dess vidareRätten att, annat

skallför verkställighet domen inte äga rum.av

handläggningen resningsärenden i hovrätt ochParagrafen reglerar av
HD.

införts. ändringförsta stycket har andra mening DennaI en ny
första stycket ochmed dem gjorts i 51 kap. 8 §överensstämmer som

kap. första stycket RB.55 8 §
så hänvisningen medAndra stycket har ändrats överensstämmeratt

56 kap. erhöll den oktober 1994. Prop.den paragrafindelning lsom
bet. 199394:JuU 30, rskr. 1993 94:377.1993942190,

59 kap. 3 §

överklagande hovrättsfråga klagan domvilla ochI över avom
tillämpas.sådant ärende skall i övrigt 52, 54 och 56 kap.beslut i

tillämpas bestäm-Vid överklagande hovrätts beslut skall därvidav
prövningstillstånd förstai 54 kap. 10§ och 14 §melserna om

stycket första fråga klagan skallmeningen. I prövasom som ome-
gäller dock inte bestämmelsernadelbart Högsta domstolen omav

prövningstillstånd.
tills vidare inte får verkställas.får besluta domenRätten att

skäl varit obehörig ellerUndanröjs domen än rättenattannatav
till prövning, skall samtidigtinte bort målet rättentaannars upp

vid den med-besluta handläggning skall äga rättatt rum somny
delat domen.

ersättning för kostnad gäller bestämmelsernaI fråga omom
rättegångskostnad.

handläggningen klagan domvilla.Paragrafen regler överger om av
utredningens förslag kommer HD tillämpa olika dispens-Enligt att

på målet inletts i tingsrätt eller i hovrätt. Para-grunder beroende om
framgår vilka dis-grafens första stycke har justerats så det klartatt
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pensgrunder skall tillämpas beslut hovrätten i ärendenär ett ettsom av
angående klagan domvilla överklagas till HD. Justeringen innebäröver
inte någon ändring i sak.

10.2 Förslaget till lag ändring iom

jordabalken

12 kap. 71 §

Ett överklagande i 70 § Svea hovrätt. Pröv-prövassom avses av
ningstillstánd krävs inte för hovrätten skall hyresnämn-prövaatt
dens beslut.

Overklagandet skall till hyresnämnden.inges

I paragrafen finns regler överklagande vissa beslut hyres-om av av
nämnd.

promulgationslagEnligt 21 § rättegângsbalkens RP skall RB:s
bestämmelser överklagande hos ochhovrätt och HD rätte-om om
gången mål inletts tingsrättdär i i inte tilläm-sägsannatsom om- -

i fråga överklagande hos högre mål tagitsrättpas om av som avupp
någon världslig domstol eller myndighet för-och enligtamlan som
fattning får överklagas hos hovrätt. Talan skall dock föras genom
besvär. Prövningen i hovrätt sådana beslut hyresnämndav av som

i 12 kap. 70 § JB regleras lagen 1994:831 rättegångenavses av om
i vissa hyresmål i Svea hovrätt. Några regler överklagande inne-om
håller dock följa före-inte denna lag. Av 21 § RP torde därför deatt
slagna prövningstillståndreglerna generellt krav på i ledet mellanom
tingsrätt och hovrätt kommer gälla berörda beslutäven att avnu
hyresnämnd. enlighet med vad anförs i avsnitt 5.5.6I ansersom
emellertid utredningen beslut fattade myndighet dom-änatt av annan
stol inte bör underkastade krav på prövningstillstånd. Paragrafensvara
första stycke har därför, språklig justering, kompletteratsutöver en
med regel enligt vilken prövningstillstånd inte krävs för aktuelladeen
avgörandena. Motsvarande ändring bör i 23 § lagen arrende-göras om
nämnder och hyresnänmder, § lagen avveckling hyresregle-7 om av
ringen, 25 § lagen förvärv hyresfastighet, 34 § bostadsförvalt-avom
ningslagen, hyresförhandlingslagen, lagen31 § 15 § till fastig-rättom
hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, 3 § bostadsrättslagen och
femte punkten övergângsbestämmelserna till lagen upphävandeom av
bostadssaneringslagen.
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ändring itill lag10.3 Förslaget om

brottsbalken

8 §37 kap.
motsvarandeförsta tillämpasBestämmelserna i § stycket7

skyddstillsyn.dömts tillbeträffande den harsätt som
överklagaskyddstillsyn får hos hovrättenhar dömts tillDen som

26 kap. §övervakningsnämnd i frågor i 15beslutett avsessomav
övervaknings-skall in tillSkrivelseneller 28 kap. eller ll7 ges

deldå klaganden fickKlagotiden räknas från den dagnämnden. av
rättegångsbalkenbestämmelserna itillämpashovrättenbeslutet. I

Prövningstillstånd krävs intetingsrätts beslut.överklagande avom
övervakningsnämndens beslut.för hovrätten skall prövaatt

övervakningsnämndsöverklagandereglerparagrafen finnsl avom
beslut.

iframgår bestämmelserna RBmeningenandra stycket sistaAv att
framgårbeslut tillämpas i hovrätt. Somöverklagande tingsrättsavom
myndig-beslut fattadeutredningenavsnitt 5.5.6 att av annananserav

prövningstillstånd.underkastade krav påinte börhet domstolän vara
prövningstillståndgenerellt krav påreglernade föreslagnaFör att om

omfatta övervaknings-hovrätt inte skallmellan tingsrätt ochi ledet
frånundantagstycket kompletterats medbeslut har andranämnds ett

detta krav.

ändring i utsökningsbalkentill10.4 Förslaget

18 kap. 16 §a

prövningstillståndomfattningen kravetParagrafen behandlar av
utsökningsmål. Bestämmelsen gällerbeslut isåvitt tingsrättensavser

ochåterbetalning skatterockså mål avräkning vidbeslut i avom
handräckningbetalningsföreläggande ochavgifter i målsamt om

vid åter-1985:146 avräkninghänvisning i § lagenll omgenom
58 lagen 1990:746och avgifter §betalning skatter omresp.av

handräckning.betalningsföreläggande och
omfattas enligt förslaget tingsrättensframgår avsnitt 5.5.6Som av

beslutpå prövningstillstånd.samtliga beslut kravet Inga typer avav
därför föreslagit 39 § lagenundantagits. Utredningen harhar att om

såträda i kraft under år 1996, ändrasdomstolsärenden, förväntassom
till hovrätt underkastas kravalla ärenden överklagas pröv-att som

till följd härav upphävas.paragraf kanningstillstånd. Denna



FÖRFATTNINGSKOMMENTAR 3811995: 124SOU

till ändring i10.5 Förslaget lag lagenom

1941:416 arvsskatt och gävoskattom

60
Beskattningsmyndighetens beslut får överklagas till hovrätten av

enligtenskild eller den 64 § förordnade gransk-1part av mom.en
Vid överklagande gäller lagen 1995:000ningsmyndigheten. om

domstolsärenden. Prövningstillstánd krävs för hovrätteninte att
beslut beskattning gåva.skall pröva rörett som av

innefattarOm beskattningsmyndighetens beslut prövning av en
fråga fastställande, eftergift eller återvinning skatt, får över-om av
klagande ske inom år från beslutets dag. När skattskyldigtre en

framställtsvitsordat anmärkning, granskningsmyndig-som aven
heten, skall det vid överklagandet beskattningsmyn-anses som om
digheten beslut skattens fastställande gransknings-meddelat närom

fallmyndigheten fått meddelande vitsordandet. I sådant skall ettom
överklagatöverklagande in till hovrätten. Har be-partenenages

skall dock dennesslutet och vill överklaga det,även motparten
till tingsrätten eller till hovrätten inomöverklagande ha kommit in

två månader från det delgivning har skett föreläggandeatt av som
i lagen 1995:000 domstolsärenden. Prövningen16 § omavses av

överklagat i tid skall alltid hov-har rätt görasmotpartenom av
rätten.

hov-När beslut i andra stycket överklagas skallett som avses
målet till prövning, alltid klagandensrätten, motparttasom upp ge

tillfälle sig.att yttra
beskattningsmyndigheten i frågor i ochBeslut 17som avsesav

får någon förelagts vid vite fullgöra26 §§ inte överklagas. Har att
fåruppgift i 26 dock föreläggandet komma underen som anges

med överklagande beslut vitetsprövning i samband ut-av om
dömande.

överklagandeI paragrafen finns regler beslut rörande arvsskattom av
och gävoskatt fattade tingsrätt skattemyndighet.resp.av

stycket tillHänvisningen i första lagen domstolsärenden tordeom
såvitt beslut skattemyndighet inte omfatta de föreslagnaavser av gene-
rella reglerna krav på prövningstillstånd. Enligt § rättegångs-21om
balkens promulgationslag RP skall RB:s bestämmelser över-om
klagande hos hovrätt och HD och rättegången där i mål in-om som
letts i tingsrätt inte tillämpas i fråga överklagan-sägsannatom om--
de hos högre mål tagits någon världsligrätt av som upp av annan
domstol eller myndighet och enligt författning får överklagas hossom
hovrätt. Talan skall dock föras besvär. torde följaAv 21 § RPgenom

de föreslagna reglerna generellt krav på prövningstillstånd iatt om
ledet mellan tingsrätt och hovrätt kommer gälla berördaäven att nu

Lydelse enligt lagrâdsremiss En lag domstolsärenden.omny
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enlighet med vad anförs i avsnittbeslut skattemyndighet. I somav
beslut fattade myndig-5.5.6 emellertid utredningen att av annananser

prövningstillstånd.bör underkastade kravhet domstol inteän vara
undantagParagrafens första stycke har därför kompletterats med ett

fattade skatte-prövningstillstånd såvitt beslutfrån kravet på avavser
gâvoskatt.myndighet, dvs. beslut rörande

ändring i10.6 Förslaget till lag om

1969:387miljöskyddslagen

60§

skriftligen. Skrivelsenvill överklaga skall dettaDen görasom
veckor från den dag då klagan-skall in till nänmden inom treges

den fick del beslutet.av
överklagande beslut innebärövrigt tillämpas vidI attett somav

överklaganderättegångsbalkensaken bestämmelserna iavgörs om
förlikning saken intedomar i tvistemål därtingsrätts äromav

beslut tillämpas bestämmelsernatillåten. Vid överklagande annatav
överklagande tingsrätts beslut. Prövnings-i rättegångsbalken om av

för hovrätten skall Koncessionsnämn-tillstånd krävs inte prövaatt
dens beslut.

rättegångsbalkens be-rättegångskostnaderna tillämpasfrågaI om
Beträffande Naturvårdsverket gäller iallmänt åtal.stämmelser om

föreläggande förrättegångsbalkenstället för bestämmelserna i om
föreskrivet för åklaga-tvistemål detoch i ärpart parts utevaro som

re.

Koncessionsnämndensregler överklagandeI paragrafen finns avom
miljöavgifter.beslut rörande

i RBmeningen framgår bestämmelsernaandra stycket sistaAv att
enlighettingsrätts beslut tillämpas i hovrätt. Iöverklagandeom av

utredningen beslut fattadeanförs i avsnitt 5.5.6med vad attansersom
bör underkastade kravmyndighet domstol inteän varaav annan

generellt kravprövningstillstånd. de föreslagna reglernaFör att om
Koncessionsnänmdens beslut i målprövningstillstånd skall omfattainte

frånmed undantagmiljöavgift har andra stycket kompletterats ettom
detta krav.
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ändring i lagentill lag10.7 Förslaget om

arrendenämnder och1973: 188 om

hyresnämnder

23§

beslut i ärende enligthyresnämndenstalanfullföljdOm motav
1978:304 eller ihyresförhandlingslagenellerjordabalken12 kap.

förvaltning eller i ärendeeller särskildbostadsrätt,angåendeärende
ellerhyresfastighetförvärv1975:1132enligt lagen m.m.,avom

ombildning tillfastighetsförvärv förtilllagen 1982:352 rättom
jordabalken, 31 §70 §bestämmelser i 12 kap.finnsbostadsrätt

1991:614,bostadsrättslagenkap. 3 §hyresförhandlingslagen, 11
förvärv25 § lagenbostadsförvaltningslagen 1977:792,34 § om

fastighetsför-till§ lagenhyresfastighet 15 rättsamt omm.m.av
till bostadsrätt.för ombildningvärv

stycket får inte§ förstayttrande enligt 12Hyresnämndens a
överklagas.

hovrätt,överklagas hos Sveabeslut fårHyresnärrmdens om
nämnden

16 eller14-16, 16i 11,ansökanavvisat a, csom avses
överklagande,avvisat16 eller ette

eller 1616, 16 16enligt 8-10, 15avskrivit ärende2. c ea, a,
återupptagas,ärendet kandock när

iför någons medverkanersättningförordnat angående ären-
det,

iakttaför underlåtenhetpåföljdvite ellerutdömt4. attannan
förseelse i förfarandet,straff föreller ådömtföreläggande

gälleri frågai 3fallutlåtit sig i änannat somavsessom
allmän rättshjälp.

in tillstycket skalli tredjeöverklagandeEtt gessom avses
meddelades.från den dag beslutetveckorhyresnämnden inom tre

skall hyres-för hovrättenPrövningstillstând krävs inte prövaatt
beslut.nämndens

överklagan-hyresnämndenhandläggningen hosfrågaI ettavom
bestämmelsernatredje stycket tillämpasförsta ellerde isom avses

rättegångsbalken.i kap. 2 och 4 §§52

vissa beslut hyres-överklagandefinns reglerI paragrafen avavom
medstycketändringen i fidrdeföreslagna överensstämmernämnd. Den

den i 12 kap. 71 §JB.
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10.8 Förslaget till lag ändring i lagenom

1974:371 irättegångenom

arbetstvister

4kap. 12§

tingsrätts dom eller beslut fâr överklagas hos Arbetsdom-En
stolen enligt bestämmelserna i 49 kap. rättegångsbalken. Over-
klagandet skall ske inom den tid i 50 kap. och 2 §§1som anges
eller 52 kap. § rättegångsbalken. Prävningstillstånd krävs inte för1

Arbetsdomstolen skall tingsrättens avgörande.prövaatt

paragrafen finns regler överklagande domar och beslutI av avom
tingsrätt i arbetstvister.

paragrafens framgårAv andra mening bestämmelserna i 49 kap.att
RB överklagande tingsrätts avgörande till hovrätt tillämpasävenom av
vid överklagande tingsrätts dom eller beslut till AD. För deattav
föreslagna reglerna generellt krav på prövningstillstånd inte skallom

paragrafenomfatta tingrättens domar eller beslut i arbetstvister har
från krav.kompletterats med undantag dettaett

10.9 till lag ändring i lagenFörslaget om

1974:1080 avvecklingom av

hyresregleringen

7§

denna överklagas hosHyresnämndens beslut enligt lag Svea
från den beslutet meddelades. Over-hovrätt inom veckor dagtre

hyresnärrmden. Prövningstillständ krävsklagandet skall in tillges
för hovrätten skall hyresnämndens beslut. I övrigtinte prövaatt

första stycket lagen 1973:tillämpas 23 § tredje stycket och 23 b §
188 arrendenänmder och hyresnämnder.om

gäller, inte hovrätten beslutarNämndens beslut ävenannat,om
det har överklagats. den del beslutet förfluten tid gällerIom avser

detta dock endast såvitt fråga överklagande den vidär somom av
beslutet upphört eller sedermera upphör hyresvärd elleratt vara

beträffandehyresgäst lägenheten.
rättegångskostnadVardera skall för sin i hovrättenparten svara

i den mån följer 18 kap. 6 § rättegångsbalken.annat av

hyres-paragrafen finns regler överklagande vissa beslutI om av av
första stycket mednämnd. föreslagna ändringen iDen överensstämmer

deni 12 kap. 71 §JB.
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10.1O till ändring iFörslaget lag lagenom

1975:1132 förvärvom av

hyresfastighet

25§

Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos Svea
hovrätt inom veckor från den dag beslutet meddelades. Over-tre
klagandet skall in till hyresnämnden. Prövningstillstánd krävsges

för hovrätten skall hyresnämndensinte beslut.prövaatt

paragrafenI finns regler överklagande vissa beslut hyres-om av av
nämnd. föreslagnaDen ändringen med den i 12 kap.överensstämmer
71 § JB.

10.11 till ändringFörslaget lag i lagenom

1976:206 felparkeringsavgiftom

10a§

Hovrättens beslut fär överklagas enskildinte Hov-part.av en
får dock tillåta beslutet överklagas, det finns särskildarätten att om

skäl för prövning tillstånd skall enligt kap. 1054 §en om ges
första rättegångsbalken.stycket I

Paragrafen behandlar omfattningen kravet pâ prövningstillståndav
såvitt tingsrättens beslut i felparkeringärenden.avser

Som framgår avsnitt 5.5.6 omfattas enligt förslaget tingsrättensav
samtliga beslut kravet på prövningstillstånd. beslutInga typerav av
har undantagits. Utredningen har därför föreslagit 39 § lagenatt om
domstolsärenden, förväntas träda i kraft under år 1996, ändras sâsom

alla ärenden överklagas till hovrätt underkastas krav på pröv-att som
ningstillstånd. Paragrafens första och andra stycken kan till följd härav
upphävas.

10.12 Förslaget till lag ändring i lagenom

1976:839 Va-nämndstatensom

20§

Nämndens beslut överklagas hos Svea Målethovrätt. prövas av
hovrätten i dess sammansättning vattenöverdomstol. Pröv-som



386 FÖRFATTNINGSKOMMENTAR SOU 1995:124

skall nämndensför hovrättenningstillständ krävs inte prövaatt
beslut.

beslutöverklagande Statensparagrafen finns reglerI av av va-om
nämnd.

promulgationslag RP skall RB:s§ rättegángsbalkensEnligt 21
överklagande hos hovrätt och HD ochbestämmelser rätte-omom

tilläm-tingsrätt intemål inletts igången där i sägsannatomsom --
mål tagitsöverklagande hos högrei fråga rätt av som upp avpas om

enligt för-domstol eller myndighet ochnågon världslig somannan
hovrätt. Talan skall dock förasfår överklagas hosfattning genom

generelltde föreslagna reglernatorde följabesvär. 21 § RPAv att om
mellan tingsrätt och hovrättprövningstillstånd i ledetkrav pá även
va-nämnd. enlighet med vadbeslut Statens Ikommer gällaatt somav

fattadeemellertid utredningen beslutanförs i avsnitt 5.5.6 att avanser
underkastade krav pådomstol inte börmyndighet pröv-än varaannan

regel enligtdärför kompletterats medningstillstånd. Paragrafen har en
avgöranden.för Statens va-nämndsprövningstillstånd inte krävsvilken

ändring itill lag10.13 Förslaget om

1977:792bostadsförvaltningslagen

34§

lag får överklagas hos Sveabeslut enligt dennaHyresnänmdens
meddelades. Over-från den dag beslutethovrätt inom veckortre

Prövningstillständ krävshyresnämnden.klagandet skall in tillges
hyresnämndens beslut.skallför hovrätteninte prövaatt

vissa hyres-överklagande beslutparagrafen finns reglerl av avom
i kap.med den 12nämnd. föreslagna ändringenDen överensstämmer

§71 JB.

ändring itill lag10.14 Förslaget om

hyresförhandlingslag 1978:304

31§

lag får överklagas hos Sveabeslut enligt dennaHyresnämndens
Over-från den dag beslutet meddelades.hovrätt inom veckortre
krävshyresnänmden. Prövningstillstándtillklagandet skall inges

hyresnämndens beslut.skallför hovrätteninte prövaatt



387FÖRFATTNINGSKOMMENTAR1995: 124SOU

hyres-vissa beslutöverklagandeparagrafen finns reglerI avavom
den i 12med kap.föreslagna ändringennänmd. överensstämmerDen

§71 JB.

ändring i lagentill lag10.15 Förslaget om

fastighetsförvärvtill1982:352 rättom

ombildning till bostadsrättför

15§

hos Sveafår överklagasbeslut enligt denna lagHyresnärnndens
meddelades. Over-från den dag beslutetveckorhovrätt inom tre

Prövningstillstánd krävshyresnämnden.in tillklagandet skall ges
hyresnämndens beslut.skallför hovrätteninte prövaatt

hyres-beslutöverklagande vissareglerparagrafen finnsI avom av
med den i 12 kap.ändringenföreslagna överensstämmernämnd. Den

§71 JB.

ändring itill lag10.16 Förslaget om

1983:291vattenlagen

21 4 §kap.

meddelaKronofogdemyndigheten§ får sär-fall i 3I som avses
finns bestäm-handräckningfråga sådanhandräckning. Iskild om

betalningsföreläggande och hand-1990:746melser i lagen om
Vattenöverdomstolen.hosmål överklagasi sådanttäckning. Utslag

skallVattenöverdomstolenförPrövningstillstånd krävs inte att
utslag.kronofogdemyndighetenspröva

handräckningansökanintressen berörs,allmänna görsOm avom
länsstyrelsen.

handräckning.fall särskildvissaparagrafen finns reglerI avom
skall RB:spromulgationslag RPrättegångsbalkensEnligt 21 §

och HD ochhos hovrättöverklagande rätte-bestämmelser omom
tilläm-intei tingsrättmål inletts sägsgången där i annatomsom --

mål tagitshögreöverklagande hosi fråga rätt avsom uppavpas om
enligt för-domstol eller myndighet ochvärldslignågon somannan

dock förasTalan skallhos hovrätt.fattning fâr överklagas genom
generelltde föreslagna reglernatorde följabesvär. 21 § RPAv att om

tingsrätt och hovrättprövningstillstånd i ledet mellan ävenkrav på
kronofogdemyndigheten. Iaktuella beslutgällakommer att avnu

utred-emellertidanförs i avsnitt 5.5.6enlighet med vad ansersom
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myndighet domstol inte börningen beslut fattade änatt varaannanav
därförprövningstillstånd. Paragrafen har kom-underkastade krav

förprövningstillstånd inte krävsregel enligt vilkenpletterats med en
avgöranden.nämnda

ändring i10.17 Förslaget till lag om

:6141991bostadsrättslagen

3§

frågor angående inträde i föreningenBeslut hyresnämnden iav
kap.skyldighet upplåta bostadsrätt enligt 4enligt 2 kap. 10 att

hyresvillkor enligt kap. 9 godkännande6 fastställande 4 avav
stycket ellerenligt kap. 16 § första eller 2stämmobeslut 9 1 ut-

får överklagas hos hovrättdömande vite enligt kap. 2 § Svea11av
beslutet meddelas. Overklagandetinom veckor från den dagtre

Prövningstillstánd krävs förskall till hyresnänmden. intein attges
hyresnämndens beslut.hovrätten skall pröva

frågor enligt kap. § får inteBeslut hyresnämnden i 7 ll över-av
klagas.

hyres-finns regler överklagande vissa beslutI paragrafen av avom
första stycket medföreslagna ändringen inämnd. Den överensstämmer

iden 12 kap. 71 § JB.

till lag ändring i10.18 Förslaget om

1993 :20konkurrenslagen

64

följer denna lag tillämpas,Om något inteannat av
i frågor förstabeträffande rättegången i 63 §som avses

föreskrivet i rättegångsbalken tvistemålstycket 1-4, vad ärsom om
där förlikning inte tillåten, ochär

beträffande handläggningen frågor i 63 § första2. av som avses
stycket 5 och lagen 1995:000 domstolsärenden.om

rättegångs-Vad hovrätten i 49, 50 och 52 kap.sägssom om
balken 38 § första stycket lagen domstolsärenden skall isamt om

gälla Marknadsdomstolen. förstället Prövningstillstând krävs inte
Marknadsdomstolen skall tingsrättens avgörande.prövaatt

I paragrafen finns regler överklagande vissa avgörandenom av av
tingsrätt mål enligti eller ärenden konkurrenslagen.

Lydelse enligt lagrádsremiss En lag domstolsärenden.omny
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paragrafens framgårAv andra stycke bestämmelserna i 49 kap.att
RB överklagande tingsrätts avgörande till hovrätt tillämpasävenom av
vid överklagande tingsrätts dom eller beslut till MD. För deattav
föreslagna reglerna generellt krav på prövningstillstånd inte skallom
omfatta tingrättens domar eller beslut i mål eller enligtärenden kon-
kurrenslagen paragrafenhar kompletterats med undantag från dettaett
krav.

10.19 till ändringFörslaget lag i

skuldsaneringslagen 1994:334

3l§

Paragrafen behandlar omfattningen kravet på prövningstillståndav
såvitt tingsrättens beslut i skuldsaneringsärenden.avser

Som framgår avsnitt 5.5.6 omfattas enligt förslaget tingsrättensav
samtliga beslut kravet prövningstillstånd. beslutInga typerav av
har undantagits. Utredningen har därför föreslagit lagen39 §att om
domstolsärenden, förväntas träda i kraft under år 1996, ändras sásom

alla ärenden överklagas till hovrätt underkastas krav pröv-att som
ningstillstånd. Paragrafen kan till följd härav upphävas.

32§

l denna paragraf förutsättningarnaregleras för hovrätten skallatt
bevilja prövningstillstånd. Bestämmelsen kommer deersättasatt av
allmänna bestämmelserna överklagande i 39§ lagen dom-om om
stolsärenden och kan därför utgå.

10.20 till lagFörslaget ändring i lagenom

1994:831 vissarättegången iom

hyresmål i Svea hovrätt

7§

Har vittne eller sakkunnig hörts inför hyresnämn-part, etten en
den och avgörandet hovrätteni beroende tilltron till denär även av
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får hyresnämndens beslut i den delen ändrasbevisningen, utan att
beviset på i hovrätten baranytttas omupp

hovrätten läggs fram på sådant tillför-beviset i sätt attett en
beviset ändå kan ellerlitlig värdering görasav

finns synnerliga skäl beviset har värde detdet änatt ett annat
hyresnämnden kommit fram till.

förutsättningarparagraf under vilka hovrätten får ändraI denna anges
fall avgörandet tilltronhyresnänmdens avgörande i där beroendeär av

Ändringentill muntlig bevisning. helt med den i 50överensstämmer
kap. 23 § RB.

10.21 till lag ändring i lagenFörslaget om

1994:834 upphävandeom av

bostadssaneringslagen 1973 :53 1

Övergångsbestämmelser

fortfarandeupphävda lagen gäller i ärenden harDen som
väckts vid hyresnänmden under lagens giltighetstid, dock inte i
ärenden enligt 2 § första stycket.a

Om upprustningsåläggande eller användningsförbud harett ett
meddelats enligt 2 § första stycket, gäller den upphävda lagen fort-
farande upprustningeni frågor och användningen denrörsom av
lägenhet med beslutet. Detsamma gäller beslutettsom avses om
har enligt andra âläggandet för-meddelats 2 § stycket. Har eller
budet förfallit, gäller inte vad sagts.som nu

Beslut förbud enligt 2 § upphör gälla samtidigtattom a som
den upphävda lagen.

upphävda lagen gäller fortfarande fråga4. Den i bygg-enom
lovspliktig åtgärd för vilken ansökan bygglov enligt plan-en om
och bygglagen 1987: har gjorts före10 lagens upphävande.

Hyresnänmdens beslut i5. ärenden i punkterna 2som avses
och får överklagas hos Svea hovrätt inom från4 veckor den dagtre
beslutet meddelades. Overklagandet skall in till hyresnämnden.ges
Prövningstillstánd krävs förinte hovrätten skall hyres-prövaatt
nämndens beslut.

I femte punkten finns regler överklagande vissa beslut hyres-om av av
nämnd. föreslagna ändringenDen med den i kap.12överensstämmer
71 § JB.
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10.22 till lag ändring iFörslaget om

marknadsföringslagen 1995:450

51

kap. rättegångsbalkenVad i 49, 50 och 52 och i 38 §sägssom
stycketförsta lagen 1995:000 domstolsärenden hovrättenom om

skall i mål och ärenden enligt denna lag i stället gälla Marknads-
domstolen. Prövningstillständ krävs inte för Marknadsdomstolenatt

avgörande.skall tingsrättenspröva

finns regler överklagande tingsrättsl paragrafen avgörandeom av
enligt denna och rättegången ilag MD.om

paragrafen framgår bestämmelserna i 49 kap.Av RB över-att om
klagande tingsrätts avgörande till hovrätt tillämpas vidäven över-av
klagande tingsrätts dom eller beslut till MD. För de föreslagnaattav
reglerna generellt krav på prövningstillstånd inte skall omfattaom

eller beslut i mâl eller enligttingsrättens domar ärenden marknads-
föringslagen paragrafen kompletterats med undantag från dettahar ett
krav.

10.23 Förslaget till lag ändring lagenom

1995:000 domstolsärendenom

32a§

har betalat överklagandeavgift skall andra fallPart i änsom som
få avgiften âterbetalad han helt eller delvis fåri 31 §avses om

framgång med sitt överklagande. Rätten skall ställning tillta om
återbetalning samband medskall ske i ärendet avgörs.att

Paragrafen, behandlar återbetalning överklagandeavgift.ärsom ny, av
Återbetalning Ö-målkan bli aktuell i handlagts iärendesom som
tingsrätt och i vilka inte tvâ står framgårvarandra. Somparter mot av
avsnitt 7.6.2 skall återbetalning ske vid varje framgång med över-
klagandet. Får framgång först i skallHD både den avgiftparten som

Övrigabetalats till och den betalats till återbetalas.hovrätten HDsom
regler överklagandeavgift bör placeras förordningeni 1987:452om

allmännaavgifter vid de domstolarna.om

3Lydelse enligt lagrådsremiss lag domstolsärenden.En ny om
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37 §
Ett beslut inte innebär ärendet får överklagasavgörsattsom

endast i samband med överklagande beslut innebärett attav som
ärendet Överklagande får dock ske särskilt, domstolenavgörs. när

ogillat invändning jäv någon ledamot domstolenmoten om av
eller invändning det finns hinder för ärendets pröv-att etten om
ning,

2. avvisat ombud eller biträde,ett ett
beslutat säkerställande det ärendet gäller eller be-om av som

slutat överklagat beslut tills vidare inte får verkställas eller iatt ett
övrigt beslutat rörande saken,

4. förelagt någon medverka på inställelsesätt änatt annat genom
inför domstolen och underlåtenhet följa föreläggandet kanatten
medföra särskild påföljd för honom eller henne,

vid prövning enligt 3 kap. 3 § andra stycket eller tryckfri-4 5
hetsförordningen eller 2 kap. 3 § andra stycket eller4 5 yttrande-
frihetsgrundlagen funnit det synnerlig vikt uppgiftattvara av en

där lämnas vid vittnesförhör,som avses
beslutat undersökning6. eller omhändertagandeom av person

eller eller någon liknandeegendom åtgärd,om annan
utdömt vite eller någon påföljd för7. underlåtenhet attamian

följa föreläggande eller straff för förseelse i förfarandet eller för-
klarat någon skall kostnad för förfarandet,ersättaatt en

beslutat i fråga gäller ersättning för någons medverkanen som
i ärendet,

beslutat i fall i i fråga gäller7änannat som avses en som
rättshjälp enligt rättshjälpslagen 1972:429 eller

beslutat återbetala éverklagandeavgifi.10. inteatt
beslut vilket ärendet återförvisasEtt till lägre domstolgenom en

eller förvaltningsmyndighettill får överklagas endast be-en om
slutet innefattar avgörande någon fråga inverkar på ärendetsav som
utgång.

Paragrafen behandlar hur överklagar beslut inte slutliga.ärman som
Enligt paragrafens första stycke tionde punkten, fârär ettsom ny,

beslut enligt § inte återbetala överklagandeavgift32 överklagasatta
särskilt.

38§

Den vill överklaga beslut skall detta skriftligen.göraettsom
Skrivelsen skall ha kommit in till den domstol meddelat be-som
slutet inom veckor från dagen för beslutettre

beslutet innebär ärendet avgjorts,attom
beslutet har meddelats vid sammanträde ellerettom
det vid sammanträde har beslutet kommernärett angettsom

meddelas.att
fall frånI klagotiden veckor den dag då klagandenärannat tre

fick del beslutet.av
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Klaganden skall de omständigheter åberopas till stödange som
för prövningstillstånd skall meddelas.att

Den domstol meddelat beslutet överklagandetprövar harsom om
gjorts i tid och skall avvisa överklagande har gjortsrätt förett som

Om överklagandet inte avvisas, skall det tillsammans medsent.
övriga handlingar i ärendet sändas till den domstol skallöver som

överklagandet.pröva
Vid överklagande tillämpas i övrigt bestämmelserna i 5 § andra

och tredje styckena, 8 § första stycket 9 och 10 §§.samt

Paragrafen reglerar vissa allmänna frågor överklagande vilka inteom
regleras i 36 eller 37 §§.

Paragrafens tredje stycke har förslagettill införaanpassats att gene-
rellt krav på prövningstillstånd i ledet mellan tingsrätt och hovrätt

orden Om prövningstillstånd krävs tagits bort.attgenom
Genom hänvisningen i femte stycket gäller reglerna komplette-om

ring och avvisning i 9 och 10 §§ vid överklagande domstolsäven av
beslut. Som utvecklas i avsnitt 5.5.3 utredningennärmare attanser
komplettering överklagandet i regel inte behöver ske klagandenav om
inte angivit några omständigheter till stöd för prövningstillståndatt
skall meddelas. vissa fallI kan det dock sakligt motiverat attvara
ändå det. Om tingsrätten misstag inte i det överklagadegöra av av-
görandet upplyst prövningstillstånd krävs och det inte över-attom av
klagandet framgår klaganden känner till detta krav bör, det inteatt om

uppenbart prövningstillstånd skall meddelas,är hovrätten upplysaatt
klaganden prövningstillstånd krävs och under vilka förutsätt-attom
ningar sådant tillstånd kan meddelas förelägga denne kom-samt att
plettera överklagandet med dispensskäl. Kompletteringsföreläggande
bör utfärdas överklagandet innehålleräven argumentation i fråganom

prövningstillstånd denna oklar och det inte kan uteslutasär attom men
prövningstillstånd kommer meddelas. Om hovrätten föreläggeratt
klaganden komplettera överklagandet med skäl för prövningstill-att
stånd och föreläggandet inte följs, bör avvisning enligt 10 § inte kom-

i fråga.ma

38a§

Om överklagandet inte enligtavvisas 10 skall den högre rätten
besluta prövningstillstånd skall meddelas. Om det behövs skallom
beslutet föregås skriftvåxling.av

Om det finns särskilda skäl höra muntligen innanatt parten
frågan prövningstillstånd får den högreavgörs beslutarättenom

hålla sammanträde. Till sådant skallsammanträdeatt ett parterna
kallas.

Vad sammanträde på telefon 42 kap.i 10 §sagts rätte-som om
gångsbalken skall gälla vid sammanträde enligt andraäven stycket.
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fråganhandläggningenreglerparagrafen, ärI av omomgesny,som
kap.kap. 51till 50 7Paragrafen ansluterprövningstillstånd. nära a

och 56 kap. 6 § RB.§55 kap. 7kap. 6527 aaa

39§

till hovrätten.överklagasbeslutTingsrättens
och 15 §49 kap. 12-14prövningstillstånd skallfrågaI aom

tillämpas.rättegångsbalkenandra stycket

prövningstillståndkravetomfattningenbehandlarParagrafen av
framgårdomstolsärenden. Sombeslut itingsrättenssåvitt avavser

samtliga beslutförslaget tingsrättensenligtomfattas5.5.6avsnitt av
undantagits.haravgörandenprövningstillstånd. Ingapåkravet

40§

domstolen.till HögstaöverklagasbeslutHovrättens
och 13 §§,10, 11skall 54 kap.prövningstillstånd[fråga om

stycket§ andra15 rätte-meningenförstastycketförsta14 § samt
avvisningöverklagandet beslutAvsertillämpas.gångsbalken ett om

stället 54 kap. 9skallhovrättsbeslut iöverklagande ettett avav
stycket§ andra rätte-15tredje stycket§§§, 11och 10 samta

tillämpas.gångsbalken

prövningstillståndkravetomfattningenbehandlarParagrafen av
domstolsärenden.ibesluthovrättssåvitt avser

dis-utredningenföreslår5.5.9avsnittframgår attSom sammaav
hov-mellaninförs i ledetför hovrätternaföreslagitspensgrunder som

reglernuvarandeenligt ärärendenmål ochi deoch HDrätt som
paragraf harprövningstillstånd. Dennafrån kravetundantagna

härmed.enlighetiändrats

1996:000till lagFörslaget10.24 om

förlikningslikvidnedsättning av

§l
i 1tvistemål sådantdispositivt änisvarandeEn avsesannat som

förliknings-fårrättegångsbalkenstycketförsta ett3 d §kap. avge
motsvarandenedsättavisst belopptillbestämterbjudande attgenom

länsstyrelsen.hosbelopp
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Paragrafen vissa förutsättningar för förlikningserbjudandeatt ettanger
skall avgivet enligt denna lag.anses

Ett förlikningserbjudande kan endast svarande i ettavges av en
Ärpågående ordinärt dispositivt tvistemål. kärandeömsomparterna

och svarande, på grund det i tingsrätten förekommit genstäm-attav
två fleraning eller på grund eller mål sammanlagts, kan förlik-attav

ningerbjudande enligt intedenna lag Har förlikningserbju-ettavges.
följddande avgivits får det till de särskilda rättegångskostnads-att

reglerna i 18 kap. 3 b § och 5 § tredje stycket kommer tillämpas iatt
målet. Förlikningserbjudandet belopp motsvarandeatt ettavges genom
förlikningserbjudandet nedsätts hos länsstyrelsen. Detta kan ske när

helst under rättegången i tingsrätten, i hovrätten eller i HD.som

2 §
Svaranden skall vid nedsättningen ochparternasuppge nanm

adress, domstol och målnummer.

paragrafen vilka uppgifterI svaranden skall lämna tillanges som
länsstyrelsen i samband med nedsättningen.

Länsstyrelsen måste vilken tvist förlikningserbjudandetveta avser.
Svaranden skall därför vid nedsättningen parternasuppge nanm,
adress, domstol målnummer.och I vissa fall, ärt.ex. parternaom
inbegripna i flera vid domstol, kan det ävenprocesser samma vara
lämpligt svaranden vad tvisten rör.att uppger

3 §
Förlikningserbjudandet avgivet vid den tidpunkt dåanses svaran-

den underrättat käranden nedsättning skett. förliknings-Omattom
erbjudandet höjs det nedsatta beloppet ökas detattgenom anses
första förlikningserbjudandet återtaget och avgivet vidett nyttsom

dåden tidpunkt svaranden underrättat käranden den ned-om nya
sättningen.

Paragrafen innehåller regler förlikningserbjudande skallnär ettom
avgivet.anses
paragrafen framgår förlikningserbjudandetAv aldrig kanatt anses

avgivet förrän käranden nåtts underrättelse nedsättning skett.attav om
förSvaranden ansvarig käranden underrättas.är attensam

4 §
får återta det nedsatta beloppet denne företerSvaranden om

bevis käranden underrättats det nedsatta beloppetatt attomom
käranden tillkommer återtas. Har hos länsstyrelsen givit kännaatt
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han anspråk på det nedsatta beloppet får detta inte återtasgöratt
fårkärandens samtycke. Svaranden dock alltid återta detutan

nedsatta beloppet domstolen avgjort målet i sak.om
nedsatta beloppet återtas inte någotOm det nedsättninganses

enligt ha gjorts.denna lag

återtagandeParagrafen innehåller regler nedsatt belopp.om av
i fårdomstolen avgjort målet sak svaranden alltid återtaHar det

beloppet. Som bevis käranden underrättatsnedsatta detatt attom om
beloppet kommer återtas torde i normala fall kunnanedsatta godtasatt

handling vilken kärandenkopia den underrättats attgenom omen av
ske åtföljt mottagningserkännande. Villåtertagande kommer att ettav

beloppet då käranden hos länsstyrelsensvaranden återta det nedsatta
anspråkgivit till han detta skall länsstyrelsen, intekänna göratt om

till det nedsatta beloppet återtaskäranden sitt samtycke att avger
förutsättningarna enligt § för utbetalningsvaranden, 5 detpröva om av

Ärtill käranden uppfyllda. dessa förutsättningarnedsatta beloppet är
uppfyllda utbetalning till käranden ske. fall får,skall I annat om par-

skall lyfta det nedsatta fråganinte beloppet,terna om vem somenas
till nedsatta beloppethar det domstol.rätt avgöras avom vem som

§5
skall utbetala det nedsatta beloppet till kärandenLänsstyrelsen

förlikningsavtalbåda undertecknatdenne, ett parterom genom av
stadfäst förlikning, visar ingåtteller domstol att parternaen av

tvisten innebär svaranden skallförlikning avseende att utgesom en
det beloppet.förlikningslikvid motsvarande nedsatta

Paragrafen innehåller regler utbetalning det nedsatta beloppetom av
till käranden.

länsstyrelsen skall kunna ingått förlik-För avgöra parternaatt om
aktuella tvisten krävs i förlikningsav-ning avseende den att parterna

uppgifter omtalas i 2 Stadfästs förlikningentalet in sådanatar som
uppgifter framgå domen.i dom torde alla behövliga av

6 §
nedsatta hos länsstyrelsen skall placeras påMedel är genastsom

räntebärande konto.ett
lyfter det nedsatta beloppet.skall betalas till denRäntan som

nedsatta skallinnehåller regler hur det beloppet hante-Paragrafen om
ras.

skall place-framgår det nedsatta beloppetparagrafenAv genastatt
bör inte förekomma sådan place-på räntebärande konto. Det att enras
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till stånd dagen efter nedsättningenring kommer än ägtattsenare
rum.

§7
får till tingsrättenbeslut länsstyrelsen överklagas denEtt av

finns. Vid överklagande gäller lagen 1995:där länsstyrelsenort
domstolsärenden.000 om

regler överklagande.Paragrafen innehåller om
enligt överklagas till tingsrättenlänsstyrelsen denna lagBeslut av

finns. Prövningstillstánd krävs vidden länsstyrelsendär över-ort
beslut till hovrätt.klagande tingsrättsav
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Särskilda yttranden

Jan-Åke angåendeBäckströmyttrandeSärskilt av

prövningstillståndpågenerellt krav

generelltinföraskälen förredovisar i avsnitt 5Utredningen att ett
delar utred-tingsrätt-hovrätt. Jagprövningstillstånd i ledetpåkrav

kraftig utvidg-handi förstauppfattning detningens äratt genom en
skapas förprövningstillstånd förutsättningarmedning institutet somav

be-dom ellermål där tingsrättenskvaliteten i dehovrätterna höjaatt
förslagetställa mig bakomemellertid intekanslut kan ifrågasättas. Jag

skäl.brottmål följandeprövningstillstånd iinföra generelltatt av
den slut-låtit utföra kanutredningende undersökningarAv som

vilkaandelen mål iför viss målkategoridras pröv-satsen att enom
rationaliseringsvinsten% uteblirbeviljas överstiger 75ningstillstånd

förmål förbrukaskulle alltså i dessahelt. Hovrätten större attresurser
finnsprövningstillstånd fanns. Detpå intemålen kravetavgöra än om

brott-för för destarka skäl talarenligt uppfattning grövremin attsom
andelentvistemålen kommermycket komplicerademålen för deoch

denna nivå.prövningstillstånd liggabeviljade överatt
såbrottmâlen i ställetOm beträffande gränsen pröv-sätter attman

överstiger två årsstraffsatsen intekrävs för mål därningstillstånd
in till hov-% de brottmål kommerfängelse 80kommer somavca

prövningstillstånd. i huvudsakDetomfattas krav ärrätten att av
rationaliseringsvinsten medmålkategoriinom denna pröv-ettsom

straff-% brottmâlen däruppstår. de 20ningstillståndsförfarande I av
prövningstillstånd inte krävas. Dettatvå år skulleöverstigersatsen

målenhantering iuppfattning till rationellareleder enligt min aven
gränsdragningsproblem kanvissamed beaktandehovrätten även attav

brottmâlen fråndeskäl för undantauppstå. ytterligareEtt grövstaatt
svårt motive-opinionsmässigt kandetprövningstillstånd är attatt vara

fängelsestraff intelångvarigtdömts till mycketettatt person somra en
skall få mål i hovrätten.sitt prövat

möjlighet tillräck-Beträffande tvistemålen jag ingen göraatt enser
komplicera-syfte kunna peka deligt distinkt avgränsning i att ut mest

tvistemålen tillmig därför beträffandeansluterde tvistemålen. Jag
utredningens förslag.
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Särskilt yttrande EklyckeLars med instämmandeav
Jan-Åke Bäckström, Göran Ewerlöf, Ann-Christineav

Lindblom och Claes Sjölin angående
överklagandeförbud

avsnittI 7.2 föreslår utredningen överklagandeförbud i ledet tings-att
rätthovrätt införs det gäller tvistemål värden intenär över-om som
stiger tiondels basbelopp. Detta förslag kan jag inte ställa migett
bakom. Skälen följande.är

Om det föreslagna med generellt prövningstillståndsystemet
genomförs, får hovrätterna utmärkt instrument på enkelt ochett att ett
ändamålsenligt hantera de mål uppenbarligen dömda isätt är rättsom
tingsrätten. de fall träffas förslagetI överklagandeförbudsom av om
finns redan ordning med prövningstillstånd. medförDetta deatten
mål där tingsrätten helt klart dömt kan hanteras med minimumrätt ett

arbetsinsats i hovrätten. De arbetsbesparingar ordning medav som en
överklagandeförbud avsedd skulle därför i huvudsakär att tasgenerera
från de mål där tingsrätten dömt fel och från de mål där utgången i
tingsrätten framstår svårbedömd.som

från principiellDet synpunkt diskutabelt införa ordningär att en
där inte har möjlighet få rättelse uppenbart felaktigapart atten ens av
domslut i första instans. Motargumentet givetvis de tvisterär att som

aktuella här gäller så små belopp det inte spelar någon rollär att om
det blir fel eller inte. möjligt iDet tid knappa offent-är att man en av
liga måste godta sådant Det gäller emellertidett argument.resurser
bara under förutsättning verkligen resursmässiga vinstergöratt man
på överklagandeförbud i mål små värden. Så dock enligt minärett om
erfarenhet inte fallet.

de tvistemål kommer tillAv in hovrätten bara fåtalär ettsom
sådana värden under halvt basbelopp s.k. FT-mâl. Attrör ettsom
mål i tingsrätten värden under tiondels basbelopprör Över-ettsom
klagas förekommer enligt min erfarenhet målsällan. Deytterst av
denna kategori allt kommer in kan, nämnts,trots mesta-som som nyss
dels hanteras på enkelt inom för dispenssystemet. Jagsättett ramen

därför resursmässigade vinster skulle göratror att ett rentman
överklagandeförbud föreslagen omfattning försumbara.ärav

Till de principiella betänkligheterna med överklagandeförbudett
kommer praktiska problem, framför allt det gäller avgränsningennär

området för överklagandeförbudet. Beloppsgränser det här slagetav av
skapar alltid gränsdragningsproblem, och det blir nödvändigt med
komplicerade regler för få något denvattentättatt ett systern som av-
utredningen föreslagna lagtexten bra exempel på. Kompliceradeär ett
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minskarAllt dettaför felaktigheter.ökad riski sinregler skapar tur
kanresursvinster göra.eventuellaytterligare de man

uppnåsresursvinster kanklart deheltmig står detFör att som
de princi-tillnärmelsevisöverklagandeförbud inte vägerett uppgenom

förbud.sådantmednackdelarnaoch praktiskapiella ett

angående kravRiberdahlSolveigyttrandeSärskilt av
JOJK ochprövningstillstånd för RA,på

prövningstill-generellt kravdet införsföreslåsbetänkandetI ettatt
införasbörprövningstillstånduppfattningendelarstånd. Jag att ett
åklaga-gälladet också börochhovrättledet tingsrättgenerellt i att- RÅ,gälla Riksåklagareninte börkravdettadäremotJag attre. anser

hellerJO. InteJustitieombudsmannenochJustitiekanslern JK anser
RÅ, och JO iinföras för JKprövningstillstånd börjag kravatt

utredningeller detHD närmaredomstolenHögsta utanatt nu --
och beslutbeträffande domariprövningstillstånd HDinförs krav

krav.underkastade sådantinte idag ärsom
införandeföljdervilkainte gjortsundersökning harNågon ettom

RÅ:s, verksam-och JO:sfå för JK:sskulleprövningstillstånd i HDav
frågandel. Ombetyda för HD:sskullevad dettahet och inte heller

kanfrågansammanhang däridetta skebörskall aktualiseras, annat
utgångspunkterfrån andrabelysasingåendepåanalyseras sätt,ett mer
behandlashaft och inte enbartutredning hardem dennaän somsom

hovrätten.iförändringarförslag tillkonsekvenser ett processenavav
RÅ:s enhetligverka för rätts-uppgifterviktigaste ärEn att enav

Riksåklagarenförmed instruktionförordning2 §tillämpning, se
RÅ fullgörakunnaför skallviktigt instrument1989:847. Ett att

iprövningavgöranden förföramöjlighetenuppgiftdenna är att upp
HD.

RÅ godmycketåklagarorganisationenikontakterfår ut engenom
straff-detaktuella inomfrågeställningarvilka äröverblick över som

ochTrender i brottslighetenområdet.straffprocessuellarättsliga och
lagstiftning kommerfinns vid tillämpningvilka svårigheter av nysom

RÅRÅ:s kontakterfår också sinakännedom.mycket tillsnart genom
påbelysta ochytterligarefå frågeställningarreda behovet attav

få till ståndföruttalanden HDbehövsvilka områden det att enav
RÅ:sgrund förkan läggas tillinformationenhetlig praxis. Denna

Visserligenbör HD.hovrättsavgörande prövasbedömning ett avom
till HDprövningstillstånd lämnasi med ansökankan den samband om

RÅ utifrånkan emellertidtill den.få tillgångoch HD på så sätt syn-
RÅ frågaiuppfattning HDbeakta ha änpunkter har att annanensom
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vad förvikt rättstillämpningen och också detär i ettom som av om
enskilt fall kan föreligga synnerliga skäl.anses

Utöver vad anförts finns det andra frågor måstesom ovan som
RÅinnan beslutar för ochövervägas HD så ingripandeman om en

förändring i verksamheten, exempelvis vilken verkan krav på pröv-
RÅ:sningstillstånd för del får för prejudikatbildningen och vilken all-

åklagare skall föra talan i i brottmål.HD kravmän Jag attsom anser
RÅ:spå prövningstillstånd till HD för del inte bör införas utan att

konsekvenserna analyseras.närmare
JK och JO för mycket sällan mål i HD. De brottmål där JK och JO

för talan oftast mål principiell vikt.rör Jag därför inteattav anser
heller JK eller JO bör underkastas krav prövningstillstånd i HD.

brottmålI där hovrätt första instans förs undantagslöst talanär av
RÅ, JK eller JO. På grund härav bör krav på prövningstillstånd i HD
inte införas i dessa mål.

RÅ för sällan talan i hovrätt. När så sker gäller det före-ytterst
trädesvis mål angående brott i tjänsten begåtts åklagare ellersom av
domare. När det gäller åtal domare för brott i tjänsten hov-ärmot

första instans och dessa mål kan därförrätten länmas därhän. Krav på
RÅ:sprövningstillstånd för åtminstone del skulle inte inrmebära några

RÅ:segentliga olägenheter eller några allvarligare hinder för rätts-
RÅ,utvecklande verksamhet. JK och JO bör emellertid enligt min

mening också fortsättningsvis befriade från krav på prövningtill-vara
RÅ,stånd i HD. den bakgrundenMot skulle det sig ologiskt JKte om

och JO skulle underkastade krav prövningstillstånd i hovrätt.vara
Jag därför de bör befriade från dispenskrav också här.attanser vara

Särskilt yttrande Claes Sjölin angående generelltav
krav på prövningstillstånd

Ett generellt krav prövningstillstånd leder i praktiken till vi fåratt
eninstansförfarande, vilket ställer krav på tingsrätterna. påEttett stora

detta begränsat hovrättsförfarande bör inte införas i fall förr-sätt vart
vi första instans kan fylla sinän funktion i förutskickadvet att nya en
organisation. Mina skäl inte ställa mig bakom förslaget föl-ärattny

jande.
Ett generellt prövningstillståndsförfarande innebär tyngdpunktenatt

i de allmänna domstolarnas konfliktlösningsfunktion flyttas till första
instans. Andra instans reduceras till korrigeringsinstrument. Iett
praktiken kommer vi i de flesta mål få eninstansförfarande.att ett
Oavsett hur generellt krav på prövningstillstånd utformas måsteett
första instans roll i sådant eninstansförfarande utredas. såEnettnya
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ställertingsrätterna,tilltyngdpunkten storaförskjutningkraftig av
ändamålsenligdär blirprövningenochhandläggningenpåkrav meratt

ochhandläggningsrutinerframtidablliggerdettai dag. I attän a
iförstärkasbehöverTingsrätternautredas. vartbörbemanningar av

skäl.fall tre
alltför långa. Iredan i daghandläggningstidernaförstadetFör är

tillkommadetlånga tiddenrättslivet har ettattpraktiska tardet
be-uppfattatsutsträckningökadavgörande ilagakraftvunnet som

ikraven Europa-innebärakanhandläggningstidersvärande. Långa att
levablir svåraskälig tidrättegång inom att6konventionens Art. om

väsentligtrimlig tidavgörande inom ärslutligt ettfåtill. Att ettupp
domstolarnakravetdigniteträttssäkerhetsintresse attsomsammaav

materiellttillutsträckning kommamöjligai störstahar attresurser
handlägg-effektiviseraangelägetdärföravgöranden. Detriktiga är att

åstadkommaseffektivisering kansådanHurtingsrätterna.ningen i en
utredas.bör

krav pågenerellt pröv-medkommerdet andraFör systemett
Efter-öka.kommerhandläggningstidernainnebära attningstillstånd att

intedomtingsrättensmedmåste räknadomstolenoch attparternasom
medkommerinstans,ytterligarei någonkommer prövas processenatt

omfattan-blirbevisningensvälla, blnödvändighet att meratt genoma
dag.ivad dende ärän

ökaarbetsbördatingsrätternastredje kommer attdetFör om
be-utredningensdengenomförs. IförslagSkiljedomsutredningens

iangelägnadetfrarnhållitstankebärande atthartänkande som en
domstol. Här-tillskiljeförfarandefrånnäringslivstvisterlocka över

eftersamtidigt strävarprejudikatbildningenigenom mansomgagnas
Dennatvistlösningsinstrument.och billigtsnabbtfinna nyaettatt

arbetsbelastningökadmedförakommermålgrupp tvister att enav
tingsrätterna.

på-arbetssituationtingsrätternasutredas hurdetbörHärutöver
disposi-iförlikningsverksarnhetbetydelsenökandedenverkas avav

förlik-modifierade formerförintressetökadetvistemål. Dettiva av
bluttryckkommit tilli Sverigeharningsverksarnhet nyagenoma

Göteborgs-kdel deJämför i dennaskiljeförfarande.former t sexav
Stockholmsdeskiljeförfarande ochochmedlingklausulerna avom

förenklatreglernaSkiljedomsinstitutHandelskamrnares antagna om
skiljeförfarande.

förstärkasskall ärtingsrätternarekommendationUtredningens att
rim-eninstansförfarandet intehäravInnebördenotillräcklig. är att ges

acceptabelt.intesikt. Detmöjligen ärförränförutsättningarliga
effektivaresyfte medövergripandeframhållesdirektivenI att ett en
ansträngdaDenrättssäkerheten.värnahovrättsprocess är att om
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arbetssituationen i hovrätterna det angelägetgör effektiviseraatt rätte-
gången så de mål kräveratt grundlig överprövning också kansom en
få det, medan mål där ändring tingsrätternas utslag inte aktuellärav
kan snabbare.prövas Problemet med långa handläggningstider i såväl
tingsrätt hovrätt skulle möjligen kunna åtgärdas frigörasom attgenom
domarresurser från andra instans. Detta skulle i sin kunna motiveratur

bantat hovrättsförfarande.ett Frågan emellertidär sådan över-om en
flyttning tillräcklig förär råda bot på långa handlägg-av resurser att
ningstider väsentliga rättssäkerhetskravutan att åsidosätts. Ett mindre
omfattande hovrättsförfarande kräver resursförstärkningar i första
instans. Ett problem emellertid,är i dagsläget inteatt mycketman vet

hur dessa resursförstärkningar behöverstoraom Det torde i allavara.
händelser så, de må frigörasatt i hovrättsförfaran-vara resurser som
det efter skärpta krav på prövningstillstånd inte räcker för förstärkaatt
tingsrätterna. Sannolikt det såär de kan frigörasatt iresurser som
hovrätterna inte räcker till råda bot på dagens handläggning-attens
stider i tingsrätterna.

Utredningen har föranstaltat kartläggning hovrätts-om en av
domarnas arbetsuppgifter och arbetstider. En avsikt med kartlägg-
ningen få och i så fall iatt vilkenutrett omfattningvar om resur-- -

kunde frigöras från hovrätterna och istället tillförasser tingsrätterna.
En tanke med kartläggningen har således varit, undersöka de eko-att
nomiska effekterna bantat hovrättsförfarande.ett En bärandeav tes
bör tingsrättsprocessen förstärksatt i tillräcklig utsträckning,vara om
minskar behovet domstolsprövning i två instanser. Kartläggningenav
har bearbetats och utvärderats Statskontoret, kommit till slut-av som

medsatsen generellt kravatt ett påsystem prövningstillstånd ger
väsentligt möjligheterstörre till besparingar än med enbartett system
utökat krav på prövningstillstånd. Härigenom har Statskontorets be-
arbetning kommit glida iöver budgetbesparingsresone-att ett rent

vilket olyckligt.är Ett problem vidareär Statskontoretsmang, att
besparingsberäkningar innehåller osäkerhetsmoment.stora

Statskontoret har markerat dess beräkningar behäftadeatt är med
osäkerhet och baserade på antaganden. Beräkningarna så osäkraär att
de inte ekonomiskt underlagt förett förslagtryggtger generelltett om
krav prövningstillstånd. Det finns anledning skeptisk fram-vara
förallt till Statskontorets antaganden beräknade tidsvinster sedanom
hänsyn försökt till hur många prövningstillståndtas kommer attsom
meddelas. Som Statskontoret anmärkt förhåller det sig så, närmareatt
70 % de besvarat kartläggningsenkäten denav tid desom ansett att
lägger på målhantering inte tillräcklig förär de skallner nöjdaatt vara
med avgörandenas kvalitet. Bland dessa domare framhöll ungefär
hälften de behövde 20 %att ytterligareän arbetstid för till-mer att
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frag-berörtsendastiakttagelser,Dessakvalitetskravet.godose som
slut-till relevantalettemellertid inteharStatskontoret,mentariskt av

slutsatsdraintekanuppfattningminEnligt avannanmansatser.
generelltnämligenangivit,Statskontoret ettden attutvärderingen än

enbartbesparingseffekter änprövningstillstånd störrepåkrav ger
försiktigbör däremotprövningstillstånd. Manpåkravutökade vara

kanantaganden. DetStatskontoretsslutsatserandramed draatt av
prövningstillståndförslagutredningensifrågasättasdärför omom

utred-vadi närhetenresursbesparingartillledakommer avensatt
antagit.ningen

saknas be-detemellertidproblem äroch attstörreEtt annat --
förtingsrätternatillförasmåste attvilkaräkningar över somresurser

funktion.sinfullgörakunnaskallde nya
fak-vilkasigintesåledes sägaSammanfattningsvis kan vareman

besparingardessa ärelleråstadkommaskanbesparingartiska omsom
bakgrunddennaMottingsrätterna.behoven itäckade kanså stora att

nydaningomfattandesågenomföraförsvarbartdet inte somattär en
be-införadagslägetiprövningstillstånd. Att ettpågenerellt kravett

blindo iihandladeinnebäraskullehovrättsförfarande attgränsat man
visarfrån hovrätternamå frigörasdeförhoppning att somresurserom

tingsrättema.förstärkningförtillräckligasig avenvara
till-kommittétill dendirektivregeringenstillMed hänsyn som

organisation dirdomstolsväsendetskallats översyngöraatt aven ny
eventuellt begrän-avvaktaändamålsenligtdet ett102 att1995: är mest

slutförts. Urkommitténs arbetedentill desshovrättsförfarandesat nya
påkravgenerelltinförabetänkligtdeträttssäkerhetssynpunkt ettär att

kom-domstolsorganisationhurprövningstillstånd innan vet en nyman
fungera.attmer

Utredningensbesparingsskäl.motiveraslagändringarMånga av
får intehovrättsprocesseneffektiviseraskilda sätt sesförslag att

effektivarerättsväsendet. Enförutgifterminskasätt statensattettsom
förhåller sigDeträttssäkerheten.förbehövs värnahovrättsprocess att

fördyrtnågoträttssäkerhet ärärpå detdock inte sättet sam-att som
påkravHögaförhållandet det ettverketsjälva motsatta.hället. I är

samhällskost-totalaminskar dekonfliktlösningsförfaranderättssäkert
samhällskost-uppstårrättssäkerhetenpåOmnaderna. tummarman

iOmdomstolsväsendet.inom parterställenandranader än en
eninstansförfarandehurinförosäkerhetkänneraffärsuppgörelse ett

förkostnadernadvstransaktionskostnaderna,ökarfungerakommer att
förstadeneninstansförfarandeinföra attutanaffären. Att ettgöraatt

ställda kravmed högtfungeraförutsättningargodagivitsinstansen att
åtföljandemedrättsosäkerhettillledakommerrättssäkerhet att

inågonmerkostnader systemet.annanstans
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Förslaget kan inte karaktäriseras reform förändring till detsom en
bättre oviss nydaning. Av dessa skäl gillar jagutan snarare som en
inte förslaget generellt krav på prövningstillstånd. I avsaknadom av
utredning tingsrätternas funktion i eninstansförfarande liderettom nya

framlagdadet förslaget så grundläggande brister det enligt minattav
mening inte kan läggas till grund för lagstiftning.

Skulle redovisade betänkligheter införatrots övervägaman - -
krav på generellt prövningstillstånd bör förslaget modifieras enligt
följande.

l det praktiska rättslivet förslagetbör prövningstillstånd i sig haom
bättre förutsättningar fungera på rättssäkert två villkorsättatt ett om
uppfylls. förutsätterJag därvid eninstansförfarandet tings-att utretts ur

perspektiv och erforderligarätternas tillförts första instans.att resurser
för första,Det det framhållaangelägetär, de dispensgrunderatt

utredningen föreslår skall tillämpas Granskningsdispensgeneröst. bör
fånga alla de situationer då hovrätten inte med säkerhet kan be-upp
döma riktigheten det tingsrättenslut kommit till.av

Det andra villkoret gäller möjligheten till särskilt sammanträde i
hovrätten under PT-prövningen. Med hänvisning till de överväganden

motiverar till förhandling enligt Art. 6rätten i Europakonven-som
tionen jag, inte möjligen i undantagsfallän böratt part annatanser

sådant sammanträde hovrättenvägras inte meddela pröv-attom avser
ningstillstånd. Det vidare min uppfattningär hovrätten till from-att -

för praxisbildningen och förståelse för prövningstill-parternasma
ståndsförfarandet skall motivera beslut innebär prövningstill-attsom-
stånd inte meddelas.

De principiella betänkligheterna gällerstörsta dock krav påatt
generellt prövningstillstånd skulle gälla också i brottmål. Det bör
därvid Europarådets rekommendation No. R 95 endast5noteras, att
berör tvistemål Civil and Commercial cases. De överväganden som
legat till grund för Europarådets rekommendation berör inte brott-
inålsprocessen.

Ett med generellt krav på prövningstillstånd i ledet tingsrättsystem
hovrätt innebär synnerligen långtgående förändringar jämfört med den
hävdvunna i såväl brottmål tvistemålrätten tillförsäkradatt som vara
prövning i åtminstone två instanser. Att införa generellt kravett
prövningstillstånd bryter djupt rotad rättstradition. sådantEttmot en
traditionsbrott särskilt betänkligt såvitt gällerär brottmål. Det torde
finnas få några samhällets åtgärder enskilda ärmotom ens av som- -

ingripande åtalas för brott dömasoch tillän straff. Detta gällerattmer
i princip straffet blir fängelse eller böter.oavsett om
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:38
Rättegången i hovrätt m.m.

1993-03-25regeringssammanträdeBeslut vid

Hellsvik, anför.statsrådetJustitiedepartementet,Chefen för

Mitt förslag

förformernatillkallas förutredare översärskildföreslårJag attatt seen
mål dit.överklagandeochi hovrätträttegången av

Bakgrund

propositionmitt förslag beslutatpåtidigare i dagRegeringen har om en
medinnebärrättegångsbalken,iändringmed förslag systemetattsomom
medtvistemålens del ochförutvidgasprövningstillstånd att ett system

1992932216. Förbrottmålför vissa prop.införsprövningstillstånd
förden nuvarande pröv-förslaget gränsendel innebärtvistemålens att

intetvisteföremålets värdemål därgällautvidgas frånningstillstånd att
där det intebasbelopp till målhalvtöverstigeruppenbarligen ett upp-

mål därbrottmål debasbelopp. De äröverstigerenbarligen ett avsessom
då tings-ellertill böterpåföljdenbestämt äntingsrätten inte har annat

också för-innehållerPropositionentilltalade.frikänt denhelt harrätten
s.k.bl.a. deinnebärutsökningsbalkenislag till ändringar ut-attsom

kronofogdemyndig-instanskedjan,ned i såflyttassökningsmâlen skall att
tilldirekti stället förtill tingsrättskall överklagasbeslutheternas nusom

skall krävaprövning i hovrättför fullständigmåloch dessahovrätt att
prövningstillstånd.

arbetssitua-ansträngdadenpropositionens förslagtill ärBakgrunden
rättssäkerhetssynpunktfrån ärdet bl.a.i hovrätterna görtionen attsom

mål kräverdei hovrätt såeffektivisera rättegångenangeläget att somatt
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grundlig överprövning också kan få det, medan mål där ändringen av
tingsrättens dom inte aktuell kanär snabbare.prövas-

Förslagen har sin grund i Domstolsutredningens betänkandesom-
SOU 1991:106 Domstolarna inför 2000-talet Arbetsuppgifter och för-
farandereglerär således avsedda hovrättsförfarandetgöra ända-att mer
målsenligt.

Under mycket lång följd år kunde hovrätterna någrautanen av som
helst begränsningar alla tingsrättsavgörandenpröva överklagades.som
Prövningen i hovrätten har också med något undantag fullständig,varit
dvs. de överklagade målen har i sin helhet.prövats Detta har bl.a. inne-
burit all bevisning i huvudsaknära tagits på i hovrätten.att nog nyttupp
Förhållandevis regler ochgenerösa tillämpninggenerösmot parternaen

reglerna har också inneburit i utsträckning har tillåtitsatt parter storav
åberopa förebringaoch omständigheter och bevisning i hov-att nya ny

rätten. Den beskrivna ordningen har medfört inte bara handläggningenatt
de överklagade målen i hovrätterna inte alla gånger varit ändamåls-av

enlig, dessutom hovrättemas korrigerande funktion kommit iutan att
skymundan, eftersom det i många fall blivit fråga hovrätten harattom
gjort omprövning i stället för överprövning. Först år 1974, ien en sam-
band med den s.k. småmålslagens tillkomst, infördes regler pröv-om
ningstillstånd i hovrätt för tvistemål där tvistefönnálets värde inte upp-
enbarligen överstiger halvt basbelopp f.n. 17 200 kr..ett

Under den tioårsperioden har flera omfattande reformersenaste ägt
beträffande förfarandet vid de allmänna domstolarna. Huvuddelenrum av

reformerna härrör från Rättegångsutredningens arbete, sjuavsattesom
betänkanden. De flesta och genomgripande förändringarna harmest
berört förfarandet vid tingsrätterna, också hovrätterna har berörts,men

Översynsärskilt i betänkandet SOU 1987:46 Rättegångsbalkenav
Hovrättsfrâgor, sammansättningsfrågor vilket lett till viss lagstift-m.m.,
ning. Exempelvis har reglerna möjligheterna i hovrätten åberopaattom

omständigheter och bevis i tvistemålsprocessen skärpts från och mednya
den september 19891 prop. 198889:95. Från dag gäller ocksåsamma

hovrättemas prövning brottmâlen i flera fall kanatt begränsas tillav
skuldfrågan, exempelvis tillän endast påföljdsfråganannat se 51 kap.

23 § rättegångsbalken, RB.a

Reformbehovet

Den huvudsakliga uppgiften för hovrätterna korrigeraär materielltatt
eller formellt felaktiga tingsrättsavgöranden. Det viktär största attav
reglerna utformadeär så denna uppgift kan fullgöras brapå såatt sättett

möjligt. Redan genomförda och föreslagna reformer inte till-ärsom nu
räckliga för effektivt lösa problemet med hovrättemas ansträngdaatt
arbetssituation. Det därför angeläget vidtaär ytterligare åtgärder. Somatt
jag redan tidigare i dag har framhållit det uteslutetär problemenmötaatt
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därför sökamåste1992931216 44. Manprop.ökademed s.resurser
hov-begränsningarochförenklingaråstadkommadvs.andra vägar, av

Bl.a. inne-vinna.mycketfinns härmålen. Detprövning atträttemas av
kost-ochmindre besvärdomstolsväsendetochförbådebär det parter --

ändamålsenligt sätt.och påsnabbarekanmålen avgörasnader ett merom
hovrätternastillintressestarktfinns också attDet att resurserett seav

målen.kvalificerade Detochsvårbedömdadepåkoncentreraskan mer
Denrättssäkerheten.givetvis värnasyftetövergripande är att gynnasom

vad varjeanpassad tillocheffektivsnabb,hovrättsprocessen ärattav
särskilt mål kräver.

och ibetänkandeDomstolsutredningensredovisas ifinns,Det som
innebärförenkla hovrättsprocessochbegränsaolikapropositionen, sätt att
mål tillflödetminskasyftar tillåtgärdervidtakandet att avatt somman

hovrätternaväl nårde målåtgärder görellerhovrätterna att somsom
Åtgärder begränsakan sägasändamålsenligt sätt.påprövas somett mer

s.k.fullföljdsförbud med eller utanmål till hovrätterna ärflödet t.ex.av
tilldirektfall överklagasi vissatingsrättsavgörandentillåtaventil, attatt

ovillkorligadenslopandesprângrevision,s.k.domstolenHögsta av
och hovrättenstingsrättensmellanhäktestidenavräkningtillrätten av

möjlig-överklagar,fängelse och störretilldömtsharför demdomar som
avgörandensinaeller ompröva samtför tingsrätterna rättaheter att egna

överklagan-vidrättshjälptillmöjligheternaiinskränkningarolika m.m.
i hovrättenförenklasyftar tillåtgärderExempel påde. att processensom

skriftlig-inslagfall ökatvissaändamålsenlig i ärdenoch ettgöra avmer
möjligheterökadeimålmöjligheter avgöravidgadehet, parts utevaro,att

tillåtaintemöjligheterökadebevisning på attunderlåta nytt,taattatt upp
fall i hov-i vissaadvokattvånginförandebevisning i hovrätten, avny

iskallhovrätten prövavilka frågor ettbegränsningarrätten samt av
skallhovrättsprövningenFör23 § RB.jfr kap.mål 51överklagat atta

tingsrättsavgöranden ärfelaktigakorrektiveffektivtkunna motutgöra ett
sådanaendasthovrätten prövareftersträvansvärthuvuddet attöver taget

frågadiskuteradoftaEnförst har prövat.tingsrättenfrågor somsom -
varit detharbetänkandeDomstolsutredningensdiskuterades iockså om-

prövninghovrättensbegränsautsträckningvissmöjligt iskulle attvara
prövningtingsrättensskulle innebärasåledesvilketrättsfrågor,till att av

Systemhovrätten.kunnaskall omprövasbevisfrâgan intesakfrågan av
olikaibehandlatsharutomlands. Fråganhållfinns på fleradetta slagav

198889:95198889:78,tid prop.lagstiftningsärenden prop.senare
198990:71.och prop.

deskeptisk till någraställer sigelleravfärdarDomstolsutredningen av
knappastuppfattningbetänkandet,ihar diskuteratsmetoder somensom
finns detåtgärderAndrabetänkandet.remissbehandlingenjävats under av

ytterligaresäkertfinns dessutommed.vidare Detgåmöjligheterstörre att
fram pá.sätt att
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Det besvärligär och grannlaga uppgift ställning till vilkaen att ta
olika åtgärder och metoder bör övervägas. Dessa svårigheter kansom

såväl principiell lagteknisk Jag bedömer det därförvara av natur.som
angeläget samlad översyn dessa frågor.görsattsom en av

Förslaget införa respektive utvidga med prövningstill-attom systemet
stånd kan sägas åtgärd inte bara begränsar också för-vara en utansom
enklar hovrättens överprövning. Enligt min mening det angelägetär att

påbörja utvärdering dessa regler. Det intesnarast otänkbartären av att
kan utvidga med prövningstillstånd till omfatta ytterliga-systemetman att

kategorier mål. Det kan finnasockså anledning bakgrundre av att mot av
erfarenheter justera området för dispensprövning i något hänseen-vunna

Överde. huvud kan gränsdragningen mellan de måltaget kräversom
prövningstillstånd och dem inte kräver sådant tillstånd behövasom ses
over.

Jag föreslår särskild utredare tillkallas för frågoratt utreda deen att
jag här har tagit upp.

Närmare utredningsuppdragetom

Enligt min mening det lämpligtär utredaren delar arbetet medatt upp
hänsyn till de skilda måltypema i hovrätterna och gör översyn samten av
lämnar förslag vad bör gälla för hovrätternas handläggningom som av
målkategoriema tvistemål, brottmål och övriga mål, bakgrundmot av
vilka funktioner hovrätterna skall fylla och hur lämpligastde kan fullgöra
dessa. Utredaren kan här ha anledning skaffa sig bild vilkaatt en av
roller den andra instansen har i jämförbara irättssystem andra länder.
Arbetet måste vidare bedrivas med beaktande svenska internationellaav
åtaganden, och då särskilt den europeiska konventionen den 4 november
1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggan-
de frihetema Europakonventionen. En ledstjärna för arbetet bör attvara
så långt möjligt hovrättsförfarandetgöra flexibeltså varje särskiltsom att
mål kan handläggas på det ändamålsenliga sättet.mest

Utredaren bör också igenomgå olika tänkbara begränsasätt flödetatt
mål till hovrätterna och föreslå ändringar i dessaäven delar. Därvidav är

det givetvis viktigt utredaren del hur i andra jämförbaraatt tar av man
länder har löst dessa frågor och de krav våra internationellaatt som
åtaganden ställer på det svenska beaktas.rättssystemet Vidare bör ut-
redaren också redovisa vilka konsekvenser förslagen kan få för tings-
rättemas och Högsta domstolens del och i förekommande fall föreslå
nödvändiga ändringar.

I utredningsarbetet bör också ingå utvärdera tillämpningen detatt av
med prövningstillstånd i hovrättsystem enligt propositionens förslagsom

skall träda i kraft den 1 juli 1993. Utredaren kan, jag redan harsom
nämnt, ha anledning föreslå justeringar i dessa regler.att
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övrigt ha fria händermin mening ienligtutredarenövrigt börI att
syften eftersträvas,de näm-kan tillgodoseändringarföreslå de somsom

ändamåls-snabbare, effektivare ochhovrättsförfarandetligen göraatt mer
behöverinstansordningen. Detroll itill hovrätternasenligt med hänsyn

lag-åtgärder kräverfråganbaranödvändigtvis inte heller somomvara
arbetsformema i hovrätten.ocksåändringar, överattutan se

Justitiedeparte-inomunderrättad arbetetsigbör hållaUtredaren om
vissaprövningstillstånd förförslag krav páutarbetamed attmentet om

f..jfr 44förvaltningsrättskipningeninommåltyper prop. s.a.
medräknainne på, uteslutetredan har varitjag attDet attär, som

påräkna ökadeframtid kanöverblickbarinomdomstolsväsendet resur-en
inteföreslåsde reformerdärför angelägettotalt Det är attsett. somser

utformas såi ställetförkostnadermedför ökade attstaten utan resurserna
effektivareutnyttjas på sätt.domstolsväsendet kaninom ett

Övrigt

ochsamtliga kommittéerdirektiv tillgäller regeringensutredarenFör
dir.inriktningutredningsförslagensangåendesärskilda utredare

utredningsverksamhetenEG-aspekter ibeaktande1984:05, angående av
konsekven-regionalpolitiskaredovisningangáendedir. 1988:43 samt av

1992:50.dir.ser
före den april 1995.skall redovisas lUtredningsarbetet

Hemställan

regeringenanfört hemställer jagjag hartill vadMed hänvisning attnu
Justitiedepartementetchefen förbemyndigar

kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
ochhovrättför rättegången i över-formernaför1976:119 överatt se-

dit ochklagande målav
biträdesekreterare ochsakkunniga,besluta annatexperter,att om

den särskilde utredaren.
skallkostnadernaregeringen beslutarjagVidare hemställer attatt

Utredningarhuvudtitelns anslagandrabelasta m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochföredragandenssig tillRegeringen ansluter
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Bilaga 2

EUROPECOUNCIL OF

MINSTERSOFCOMMITTEE

95RECOMMENDATION No. R 5

STATESMINISTERS TO MEMBERCOMMITTEE OFOF THE

IIVIPROVEMENTANDINTRODUCTIONTHECONCERNING
ANDSYSTEMSFUNCTIONING OF APPEALTHEOF

CASESCOMMERCIALANDIN CIVILPROCEDURES

February 1995of Ministers 7CommitteeAdopted by the on
Deputiesof the Ministers’528th meetingtheat

of theof Anicle 15.bunder theof Ministers,The Committee terms
Council of Europe,ofStatute the

offor the Protection Humanthe ConventionProtocol No. 7Noting that to
PartiesConvention requirestheFundamental FreedomsRights and to

reviewed by higherbeconvictionsallow court;tosentences aor

for civil andbe availableprocedures should alsoappealthatAgreeing
for criminaland onlycommercial not cases;cases

ofthe numberincrease incaused byproblemsHaving regard theto an
proceedings;length of appealappeals and by the

timereasonablewithinhearingrightConsidering that everyone’s to aa
affected by suchmight beConventionof theparagraph of Article 6under l

problems;

partiesand the abuse byproceduresinadequateineffectivethatAware or
justicebring theunjustified delays andappealof the right to maycause

disrepute;intosystem

of allin the interestsprocedureseffective appealConvinced that are
of justice;administrationof thelitigation andparties to

facilitating81Recommendation R 7No.regardHaving to measureson
of civilprinciplestheRecommendation No. R 84 5justice,to onaccess

Recommendationof justice,functioningthedesigned improveprocedure to
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No. R 86 12 concerning and reduce the excessiveto preventmeasures
workload in the and Recommendation No. R 93 1 effectivecourts on access

the law and justice for theto to very poor,

Recommends that of member adopt reinforce,governments states or as
the be, all which they consider improve thecase may measures tonecessary
functioning of appeal and procedures in civil and commercialsystems cases,
in particular the following:

Chapter I General principles-
Article I Right judicial controlto-

In principle, should be forpossible decision of lower firsta. courtany a
becourt subject the control of higher secondto coun.to courta

Should be considered appropriate make exceptions this principle,to to
such exceptions should foundedbe in the law and should be consistentany

with general principles of justice.

Information should be provided parties concerning their right appealtoc. to
and of how exercise this right, such the time within whichto appealas an

be lodged.must

Judges of higher should be allowed participate in thecourts not to
proceedings relating with which they involved in lowerto cases court.were a

Chapter II Limitations judicial controlon-
Article 2 Measures taken the level of the firstat court-

In principle, the issues of the litigation should be defined the level ofa. at
the first All possible claims, facts and evidence should becourt. presented to
the first States should consider adopting legislation othercourt. or measures

that effect.to

To enable the parties whether they should exercise their rightto assess to
appeal and be able, wherever possible, limit the appeal, firsttheto to court
should be required by law give clear and complete for itsto reasons
decisions, using language which readily understandable. principle,In

need be given for decisions in which have beennotreasons matters not
contested for decisions made by juries.or

The first should be able, in appropriate allowcourt provisionalc. tocases,
enforcement unless this will the losing irreparable seriouspartycause or
harm would make impossible for justice be done lateror to at stage.a

Article 3 Matters excluded from the right appealto—
In order that only appropriateto considered by themattersensure are

second should consider taking all of the followingcourt, states any or
measures:
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of for example small claims;certain categoriesexcluding cases,a.

appeal;b. requiring leave from tocourta

for exercise of the right appeal;specific time—limits thefixing toc.

interlocutory the mainthe right appeal in certainpostponing matters toto
substantiveappeal in the case.

appealabuse of theArticle 4 Measures systemto prevent any-
procedure,of the appealorder abuseIn statessystempreventto orany

all of the followingshould consider taking measures:any or

for theirgive reasoned groundsearlyrequiring appellants toat stageana.
remedy sought;appeals and theto state

for examplein simplifiedallowing second dismissthe court to a manner,
secondappeal which theinforming the otherwithout toparty, appearsany

theseill-founded, unreasonable vexatious; inbe manifestlycourt to casesor
for;fines be providedappropriate sanctions such as may

enforceable, allowing ofimmediatelywhere the judgment stayac.
will the appellant irreparablewhere the executionexecution only orcause

done laterimpossible for justice beserious harm, will make atto aor
of of the judgmentsecurity in thesuchIn mustrespect amountstage. a case,

be provided;

immediately enforceable, allowing the secondd. where the judgment court
complied with the judgment,refuse the the appellant hashearto notto case

secondsecurity the first theunless he has provided adequate courtor or
of execution;grants staya

fault ofbeen caused by thewhere delays have party,ae. unnecessary
delay.additional caused by therequiring that the costsparty to pay

the proceedings in the secondlimiting theArticle 5 Measures courtscope-
appealed examined by the secondorder thatIn mattersto areensure
taking all of the followingshould considercourt, states measures:any or

all of the findings ofthe partiesallowing the court to accept some ora. or
fact of the first court;

certain of theparties seek ruling limitedallowing the aspectstoto case;a

limit theenabling thewhere leave appeal court toto scopenecessary,c.
of for points of law;the appeal, instance to

introduction of claims, factsrestrictions concerning thed. including new or
circumstances have arisen thereevidence second unlessin the court ornew

why theyspecified by the internal lawother notwerewere reasons
introduced in the first court;



418 2 SOUBILAGA 1995:124

grounds of the appeal,appeal the reasonedhearing of thelimiting the toe.
motion.itswhere thesubject actcourtto on ownmaycases

of appealfunctioningimprove theChapter III Other tomeasures-
and proceduressystems

appeal proceduresthe efliciency theimprovingArticle 6 Measures—
efficiently,expeditiously andheardthat appealsorderIn to areensure

followingall of thetakingshould considerstates measures:orany

singledeal with Ajudges thanmaking of tonot cases.necessarymorea. use
followingall of thefor incould used, instance,judge be matters:some or

for appeal;applications leave to
applications;ii. procedural

iii. minor cases;
the partiesiv. where request;so

ill-founded;manifestlywhere the casev.
vi. family cases;
vii. urgent cases.

offirst limiting the numberdealt with by thehas beenthe court,as case
minimumparties theexchanged between thewritten submissions to

submitprescribing each onlyfor example that setparty may onenecessary,
secondof documents the court;to

enablingpossible in the secondoral proceedingsin where court,states arec.
unless the seconddecided without hearing,have theparties to to acaseagree

findscourt necessary;

forstrictlyoral hearings whatlength ofreducing the to necessary,
outlineby usingof written proceduresmakinginstance by orusemore

written addresses;arguments or

completedensuring that theyhearings take place,where oral soonare ase.
should consider thehearings. Theconcentration of oralpossible courtas

judgment immediatelythe and shouldin connection with hearing passcase
for law;period provided by thethereafter within short time asor a

for concerning theof time—limits, examplestrict observancerequiring
sanctions forpleadings, and providingof andexchange documents non-

dismissal of appealfor example fines, thewith time—1imits,compliance notor
time—limit related;which theconsidering the matter to

both before and during theactive rolegiving secondthe court a more
for example by makingregulate itshearing of the in order to progess,case

encouraging settlements;enquiries bypreparatory or

for deciding whorelating instanceh. regulating urgentmatters to maycases,
criteriaof whatconsideration suchacceleratedrequest a casea case, onan

judicialdeciding who within thebe andshould consideredbe urgentto
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for dealing with suchwould have Competencesystem cases;

involved inthe and lawyers and othersimproving between courtcontacts
andarranging seminars involving the secondlitigation, for instance by court

improve procedures:enabling discussion howthe bar associations toonor

second suchtechnical facilities theproviding adequate court,to as
similar facilities the firstand providingtelefaxes court totocomputers,or

decisions;of transcripts of hearings andallow preparation

acting for parties in theof qualified lawyers,promoting the court.use

of thirdand function theChapter IV- Role court

thirdrelating appealsArticle 7 Measures counto to a—
appropriate, applyrecommendation should, whereprovisions of thisThea.

whichsuch exists, thatthe third court, wherealso court courtto aa
Constitutional similarthe secondexercises control courtscourt. are,orover

recommendation, included.for of thisthe notpurposes

should bear inconcerning thirdconsideringIn courts, statesmeasures
heard bymind already beenthat have courts.twocases

whichshould be used in particular inthirdAppeals the courtto casesc.
develop the lawfor example which wouldmerit third judicial review, casesa

uniform interpretation of the law. Theycontribute thewhich would toor
of law ofappeals where the pointmight also be limited to case concerns a

hisThe appellant should be requiredgeneral public importance. to state
contribute such aims.why the would toreasons case

couldintroducing whereby the thirdStates could consider system courta
of referral forwith directly, for instance bydeal means a acasea

secondpreliminary procedure which bypasses theruling courtor a
in particular be suitable forleapfrog procedure. Such procedures may

which appeal the third wouldpoints of law ininvolving courttomatters an
be likely in event.any

second should be enforceable, unless theDecisions made by the courte.
of execution the appellant givesthirdsecond the court grants stay oror a

adequate security.

of appeal the thirdwhich do admit leaveStates not system to to court ora
possibility for the third reject ofwhich do admit the court to partnot an
introducing such aiming limiting theappeal, could consider systems at

definethird judicial review. The law couldnumber of meritingcases a
specific which would enable the third limit its examinationgrounds court to

appealof the for instance when granting leaveonly certain toto aspects case,
consideration of of theafter therejecting, summary case, some parsor a

appeal.

thirdfacts evidence be presented in theIn principle, notnew or new may
court.
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provisional versionmemorandumExplanatory

General observations

backlog oflegal proceedings andDelays during twoa cases are
of States.problems faced number Memberby a

problems Congestion hampersmain of these2. The are numerous.causes
increased numberInevitably, withthe efficient functioning of the courts. an

increase infirst courts followsof in of first instancethe courts ancases
of instance second courts.of the secondthe number appeals courtsto

the efforts which have beennumber of due3. The increased tocases
factthe and the thatfacilitate andmade courts toguarantee toto access

rights andinformed and of theirlitigants generally better awaremoreare
defend thesethetherefore readier have to courts to assertto orrecourse

rights.

modern society of of legalThe creation and development in4. new areas
ofalso led increase in the number eg.protection have to casesan

environmental protection, data protection.

legislation,situation the proliferation ofFurther for this5. asarereasons :
of the family,differences in the size and rolewell social factors, such asas

technological developments,the complexity of society with poverty,newnew
disruption,mobility, economic etc.

the factof congestion procedural. due thatThe second tocause
remain force although theyineffective inadequate procedures in wereor

by parties of the appeal proceduresconceived for another society. The abuse
unjustified delay in the proceedings.and delaying tactics also cause

complexity and internationalisationAgain, shortage of staff, the growing7.
effective functioning of theof further elements which hamper thecases are

courts.

fair administrationseriously affect the right effective andAs they to an
backlog ofof justice, concerning legal proceedings and thethe delay cases

ofof particular the Council Europe.matter toconcernare a
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administered within reasonableof requires justice beThe Rule Law to a
defendantfully respecting the rights of both the and thetime while person

obligations, delay administeringcivil rights and inwho invokes as anyany
of justice.in denialjustice results degreeto some a

endeavouring his rights through the10. litigant whoA to assert courts
by inefficient proceduresface delays causedshould havenot to unnecessary

delayingmanoeuvring by his who resortingby clever opponent toor
tactics.

secondthe recognition of the right appeal third11. However, to to a or
will be delay in obtaining the decisioninevitably that therecourt ameans

whichwhich will finalise the By third court meant courtacase.
Constitutional similarexercises control the second court. courts or areover

Recommendation included they offor the of the courtsnot as are apurposes
special dealing with the constitutional dimension ofcharacter, cases.

reliability12. order safeguard legal security and essentialIn to to ensure
that tribunals which exercise judicial control, deal rapidly withandcourts

while the time respecting the right fair trial.toatcases, same a

13. order the security of legal transactions and andIn to guaranteeto ensure
foster administration ofthe right the fair justice, before theto courtscases

finalised within reasonable period firsttherefore be of time. The legalmust a
instrument by the Council of for thedrawn Europe thisup purpose was
Convention for of Rights Freedomsthe Protection Human and Fundamental
which recognises, in particular, the right of the rightandto court toaccess a

fair and public hearing within reasonable time.a a

14. In addition, various Recommendations and Resolutions have contributed
the introduction of facilitate justice. These include:to to tomeasures access

facilitatingRecommendation No R 81 7 justice,toon measures access
Recommendation 84 principles of civilNo R 5 procedure designed toon
improve functioning of justice,the Recommendation No R 86 12
concerning and reduce the excessive workload in theto preventmeasures

93 effectiveand Recommendation No R l the law andcourts toon access
justice for the very poor.

15. The Recommendation calls the Member States adoptpresent toon or
reinforce, the be, all which they consider toas case may measures necessary
improve the functioning of appeal procedures in civil and commercial cases,
in particular appeals second and third The Recommendation seeksto courts.

remedy procedural problems which inefficient excessively longto cause or
procedures and various solutions which have been tried in differentsuggests
member States. the intention of the Recommendation harmonisenot to
the inappeal the member States task which would be realisticsystems nota—

seek accomplish but rather give examples which should be adaptedto to to-
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Memberand legal traditions of each State.principlesthe constitutionalto
proposed in theadopt allrequiredthereforeStates tonot measuresare

which that theexamine and apply thoseshouldRecommendation, but ensure
order for Statestheir legal Inachieved withinintended result system. to

suffices forRecommendation6 of thearticles 3have complied with to
of the examplesintroduction of leastconsidered thethem have atto one

could beRecommendationarticles. Therefore, thementioned in the
of examples of what hasarticles listrelation thoseconsidered in to as a

should seekNevertheless, Statesseveral States.achieve inbeen possible toto
of the examples.while takingtheirdevelop accountsystems

listsjudicial control,of the rightof principleOn the basis the16. to
andof appealeffectiveness theimprove thedesigned to processmeasures

the Supreme Court.of Cassationreferral the Courtto or

that there should bethe main principleRecommendation containsThe17. a
exceptioncriminal and thatcontrol only inright judicial tonotto cases any

examplesfurther detailsbe founded in the law.this principle should some
andmake such exceptionswould be possibleof when suggeststo measures

appeal procedure withoutfair and efficient costs.to any unnecessaryensure a
taken in relation thewhich beMoreover, tosuggests maysome measures

for countries which haveof Cassation, thoseCourtSupreme Court or
judicial review ofof possibility of thirdintroduced system a case.a aa

recommendationsComments theon

PRINCIPLESGENERAL,CHAPTER I -

judicial control1- Right to

andProtection of RightsConvention for the HumanArticle 6.1 of the18.
principle of the rightenshrines theFundamental Freedoms to courta

hearing‘.

additional Protocols only gives theConvention and itsthe19. However,
cases’.tribunalz Conventionof in criminal Theseveral levelsright to two or

FebruaryKingdom Case, Eur. Court HR, 21the UnitedGolder versus
Cf of Article 6 of the12-20, 25 40.Series 18,1975, A No textparas.pp. -

Rights: entitledEveryoneEuropean Convention Human to aon
tribunal .hearing by a ..

Series2 1970, A No 11, p.14,Court HR, 17 JanuaryDelcourt Eur.case,
25 4par. -
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does therefore, Membercompel States of appeal ofnot, to set courtsup or
cassation for civil commercial matters.or

20. The first article of the Recommendation gives the litigant rightthe to
control by higher second after lower firstcourt courtcourt courta a
has given its decision in order of fact, law procedure byto correct errors or
the determinelower important issues of law. Thecourt toor

theRecommendation appeal in French in genericrecourstermuses a
without specificreference legal This also holds forto system. truesense any

the Other ofappellant. the Recommendation deal withterm parts measures
taken allow the control of the higher be exercised the thirdbyto court to

and by—passthe secondcourt court.so

21. However, the Recommendation does give absolute right controlnot toan
by higher certain in the interests of partiesin thenotcourt toa as cases
exercise unlimited right appeal in all Such limitationsto notcases.an are
only in the interests of the parties but also help the efficiency ofto promote
the for domestic law determine the ofwhere the exercisecourts. to cases

right appeal should be limited, either by excluding altogethertoa some cases
from judicial control by limiting this control certain of theaspectstoor case.
Such exceptions mentioned further in the articles ofother theare
Recommendation. Any such exceptions the general rule however beto must
founded in the law and consistent with general principles of justice, such as
where the parties litigation efficiency ofin the interests of theto agree or
judicial Another possibility of speeding compatibleprocedures,system. up
with principles of justice, would be which exists into systemuse a some
countries let the parties litigation decidedhave theto to to mattera agree
directly by second in exchange for loss of right of appeal.courta a

22. Domestic legislation could allow the parties that the appealto request
procedure be limited the examination of certain questions.to

23. To avoid appeals which have little chance of domestic law couldsuccess,
also establish filter such prior control by firstthe the secondsystema as a or

decide whether leave appeal. This prior controlcourt to not to grant toor
would give careful consideration the grounds for the appeal.to

24. The Committee which elaborated the Recommendation discussed whether
would be possible define situations in which would beto notsome

permissible limit the right of judicial control by second suchto court,a as
of denial of justice, manifest violations of the substantive law,cases

3 Article of for2 Protocol No 7 the Convention the Protection ofto
Human Rights and Fundamental Freedoms stipulates that, subject only to
exceptions prescribed by convicted oflaw, criminal offence shalleveryone a
have the right have his conviction reviewed by higherto sentenceor a
tribunal.
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fundamental rules of procedure manifest by the judge. In view ofor errors
the different legal in Europe, however consideredsystems notwas
appropriate make specific recommendation this beingto matter,any on
understood that this problem covered in the reference in article 1 b towas
the general principles of justice.

25. The of the right judicial control also implies that the losingconcept to
be informed of what do in order exercise that right.party must to to

preferable that such right information be laid down in the law and thattoa
this information includes the time limit of appeal and how appeal.to
However, the legal situation varies considerably from another.country toone
In States, the information given by the itself, in others thesome court
information provided through other such the lawyers of themeans as
parties whereas in States this achieved by giving general informationsome

parties. Such method of giving information would acceptable forto a seem
of the Recommendation. orderIn speed the procedures, thepurposes to up

notice, where such given, should also that the for the appealstate reasons
should be mentioned in the appeal and should contain information on any
legal of non-compliance with such rules, particular theconsequences
losing assisted by lawyer, the be inparty notwas a as case may some
countries.

26. self-evident that judges of higher should bemay courtsseem not
allowed participate in the proceedings relating with whichto theyto a case

involved in lower in of the legal and factualcourt respectwere assessmenta
of the Nevertheless, in member States show that thiscase. cases some
principle always respected and considered appropriate recallnot towas
the principle.

27. The Recommendation does deal specifically with the right judicialnot to
control with decision by authority which affects the right ofrespect to a an a

Nevertheless, the member States consider ensuring, inperson. may
compliance with the law of the European Commission and Court ofcase
Human Rights, that decisions by authority also subject judicialtoan are
control.

CHAPTER II LIIVIITATIONS ON JUDICIAL CONTROL-

2 Measures taken the level of firsttheat court-

28. Article 2 a the general principle that the issues of thesets out
proceedings should be defined the level of the first fact,Inat court.

that in number of countries parties wait until the secondappears a court
hearing witnesses and evidence, thus leading the unsatisfactoryto present to
situation that the first merely andcourt transport routeserves as a a
preparation for the real proceedings in the second numberA ofcourt.
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forsituation,remedy thisby Statesbe takendifferent tomeasures can
evidence inofintroductionprohibiting therestrictinginstanoe newevenor

takesthat the firstd, ensuringarticle 5second see courtthe ancourt
possibilitiestheprocedure, restrictingof thepreparationin the toactive role

and thebetween partiesimproving theandcertainappeal in contactscases
that thelitigationpartiescertain thatmakegeneral acceptfirst in totocourt

level of the firstthetake placeshouldmain proceeding court.at

inand completegive clearfirstthat theimportant29. court reasons a
theyparties, thattheunderstandablewhichlanguage to may assessso

ofevaluationthoroughappeal. Atheir rightshould exercisewhether they to
contributesonlyof the lawand clearthe evidencethe facts and notstatements

but alsoand its judgmentfor theupholding court serve as arespect mayto
appealfind thatpartiesappeal theof thepreparation necessary.an

limit histhe appellantcompleteandgiving clearbyMoreover, mayreasons,
appeal cfthehelp speedand thusof theappeal toaspects upto casesome

defendant doeswhere thegiven inbeneed notarticle 5. Reasons mattersnot
wherepartiessettled by thewhich have beeninthe claim orcontest casesor

defaultgiven. Statesbe Inneedthatpartiesthe not manyreasonsagree
of theArticle b2supponed bybeneedjudgements not reasons.

fromfor decisionsgiveimply dutyRecommendation does tonot reasonsa
leave appeal.refusal givesuchappeal,which there totoaasno

abusealsoof decisionsprovisional enforcementThe prevent30. tocan serve
theconflict withunless wouldappropriateprocedure inof the appeal cases,

Suchirreparable harm.seriousappellanttheof fairnessprinciple orcauseor
in delaythere dangerwherefrequent inenforcementprovisional cases

provides incountries usuallyseverallaw inmora. Thepericulum in cases
suspendsecurityadequatethat providingclaimsrelating maymonetaryto

exceptionalremainsprovisional enforcementofUseprovisional enforcement.
others.frequently inusedwhereascountriesin some

agg]rightexcluded from the3 Matters to-

limit thefoundhas beenmember States,In several31. tonecessary
for Statesexpensive thethe firstof certainexamination tocourt.tocases

control ofjudicialwhich merit theonlyandjudicialmaintain the system cases
categories ofappealed. Thebeshould be ablesecond to cases varycourta

valuein which theappealrightlimit the atbut tototo casescommon
the lawdefined byofcertainstake exceeds to sumsomeormoney,suma

index.for instanceappropriate index,withconnected consumeran

judicial controlrightof restricting themethod32. Another to setto up
inin small claimsfor instanceappeal,of leave to orcasessystemsome

second inpossibility for theprocedural tocourt, cases,matters, someor a
permissionleaveprocedure. Byafterappeal toreject the summarya

singlesitting withsecond oftenthewherebyappeal court,meant system aa
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of reads file ofjudge restricted number judges, the the first and thecourtor a
judgment whether grounds for leave appeal exist. Suchin order to tosee any

factgrounds usually specified in the law and relate intomay errors orare
first decisionlaw, change the court’s that the meritstoreasons or case a

second judicial review for other leave granted, the willcourtreasons.
hear the ordinary appeal.case as an

33. countries, such the United Kingdom, for theIn some as necessary
appellant in certain for example, interlocutory obtain thematters tocases

firstleave of the first bring appeal. This enables the limitcourt to court toan
the of unmeritorious appeals. Where application fornumber hopeless and an
leave first instance judge and he refuses possiblemade the toto

the application before the appellate court.renew

34. in the member States that the law fixes specific timecommon a
limit for ofthe exercise the right appeal. This time limit fromto may vary

found appropriate fix specific timeState another andto not toone was a
limit in itself.the Recommendation clear that time limit of onlya some
days normally short enable the appellant consider the appeal, givetoo to to
reasoned grounds in writing for and send the second the firstorto court

the in States. On the other hand, time limit ofcoun, as case some a
several months in and contributesmost toseems unnecessary cases
unnecessarily lengthy procedures. A solution which found in Statessome
that the appellant required the within week after theto state to court a
judgment whether he intends appeal and send in the reasoned appealto to
within three weeks thereafter.two or

Finally,35. the right appeal be postponed in certain interlocutoryto may
the main appeal of the Such for instance,matters to matterscase. may,

include the division of the burden of proof refusal allow certaintoor a
witnesses who manifestly the hearing of the othernot toare necessary case or
procedural decisions. Another example might be decisions security foron

of legalpayment costs.

4 Measures abuse of the appglto prevent systemany-

36. In excessive duration of the ofthe proceedings the resultmany cases,
the of parties.conduct the A who exploits all the possibilities offeredparty
by procedural law considerable delay. One deal with suchtocan cause way
situations oblige appellants give forreasoned grounds their appealsto to
and require them specify the remedy sought early of theto to at stagean
procedure. addition, parties be requiredIn give details about thetomay
grounds for appeal.

37. The following examples of abuse of the procedure:someare
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appealsystematic the procedures provided under domestictorecourse-
law and using existing time limits maximum, repeatedly changingtoto a
lawyers, for adjournment, funher inquiries, applications forrequests
extending time limits the presentation of additional evidence,or

ofdelay in applying for the resumption the proceedings in respondingor-
proposal for friendly settlement,to a a

formulating allegations which investigation be incorrect,toprovenew on—

which result inintroducing several appeals overlapping procedures—
challenges grounds of partiality, applications for disciplinaryon

of failureproceedings, appeal the grounds interlocutoryto act,on
criminal complaints,appeal,

refusal produce document sign record.to to aa or—

objecting the communication of file.to a—

for the judge consider38. To make possible whether the appealto
otherwise constitutesunreasonable vexatious abuse of the judicialanor or

ofcontrol, of the importance that reasoned grounds the appealutmost are
required. grounds should be advanced the ofSuch earlyto court at stagean

submissionthe appeal, preferably in the first written theto court.

penalise, through fines39. Courts should have the ordering thetopower or
of caused by the delay, the appellants theirpayment extra costs or

both delays appropriaterepresentatives they and inor cause unnecessary
should that time limits observed. Moreover, the losingarecases ensure

forhas the winning his legal wouldparty compensate party coststo serve
ofefficient remedy against abuse the right of appeals.as an

States judges40. Although in Member already have the tosome power
sanction their representatives who delays,appellants or cause unnecessary

ofthey do always make sufficient these Thenot use powers.
Recommendation in general that judges should combatsuggests unnecessary
delays and should sanctions where appropriate, of always subjectuse course

the principle of judicial fairness.to

reference41. In this be made the Belgian and Frenchrespect tomay
Belgian of civil gives in bis theThe code procedure Article 1072systems.
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fine be paid in theandor requireaward damagesthe possibilityjudge toto a
appeal‘.vexatiousof rasha orcase

civil procedure, indicates thatFrench code ofof theArticle 32.142. new
civilbe orderedvexatiousacting in slow to pay amanner mayorpersons a

claimeddamages which besubjectfine 100 10,000 FF toto mayany

enforceableimmediatelyinclude making judgments43. Other maymeasures
limited A particularof execution inand granting systemstay maycases.

refuse the appeal unlesshearsecondconsist in giving the to tocourt a power
offor instance paidwith the judgment,has compliedthe appellant a sum
ofthe secondadequate securityprovided grants staycourt aormoney,

normally immediate. Infinal, its enforcementexecution. If the judgment
lodged in States.extraordinary appeals beso-calledsuch somemaycases

orderedexecution unlesshinder theThis would usually staynot ora
given.adequate security

in special Forhave been takencountries, other44. In cases.measuressome
they incompanies file appeal in Spaininstance, where insurance mayan

4 decidedismiss the main appeal theyof of AppealWhen judges the Court
of theof claimed bydamagesin the decision the matter oneanyonsame

main appeal the judge alsoparties. dismissing theWhen competent to
vexatiousof rashresponsible for the delay in therequire the party case a or
whichdealt with hearingfine. Thisappeal civil atmatterto apay a

afterappeal and which takes placedismissing thefixed by the decision soon
hearing. The fine paid theheard during thisdecision. The partiesthe toare

Exchequer.

of civilfirst of the Codeincluded in theThis provision part new
jurisdictions.which apply all Howeverwith provisionsprocedure dealing to

Articles procedure for appeal,othershould that therebe noted twoare
fine, withoutfor possibility for civilexpressly provide thecassation which a

follows:claimed. These Articlesprejudice damages which beto are asmay

which slow vexatious, theof main appealArticle 559: in orcase a
withoutcivil fine of 100 10,000ordered Fappellant be toto pay amay

be claimed.damages whichprejudice to mayany

ofbringing proceedings before the Court628: theArticle person
vexatious,of proceedings considered beCassation loses inwho tocasemay,

exceed 20,000 and thecivil fine which Fbe ordered tonotto paymaypay a
thedefendant indemnity amount.toup samean

procedure held that bringingnotion of vexatiousregards theAs anwas
vexatious procedureaction, amountedaction well defending to aanas as

appreciation by parties ofbad faith. The inexactmalicious there waswas or
itself fault.their rights innot a
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they lose the higherbe required give securitytosome cases or, case, pay a
interest rate.

limiting of the proceedings in the second5 Measures the courtscope-

which the freegeneral principle of procedure in45. tocases are opena
parties the appealed should be consideredof the that only matteragreement

involving thealthough, in suchby the second court, some cases, as cases
involving other relating public order, thecustody of children tomattersor

inmotion. The sometimes alsohas duty its courtcourt to act on own maya
forparties free have its motion,where the to acttocases are agree on own

rationae materiae. Such rulesinstance where the incompetentcourt are
found ofin the internal law States.

of legislative techniques by which the legislator46. There number mayare a
considered by the secondthat only the appealed court.matterensure

particular restriction of theArticle of these examples. ln the5 lists some
secondpossibility of introducing claims, facts evidence in the courtnew or

of in member Suchwidely known in the Codes Procedure the States.
aftercircumstances have arisenrestrictions do usually apply wherenot new

possible introduce thethe decision of the first where notcourt towasor
evidence, facts in the firstclaims court.or

MEASURES TO IIVIPROVE THECHAPTER III OTHER-
FUNCTIONING OF SYSTEMS AND PROCEDURESAPPEAL

efficiencv of appeal procedures6 Measures improving the the-

dealt with all designedsaid that the previously47. be tomeasures aremay
consideredprocedures.improve efficiency of appeal However,the was

thewhich designed improveappropriate gather such toto measures are
mentioned in thisChapter. Allprocedures such in separatea measuresas
expeditiously andwill that appeals heardChapter therefore ensure are

harmonise appeal procedures but merelyefficiently. They intendednot toare
efficient.procedures be madeexamples of how such may moreserve as

relating appeals decided by single48. certainIn States matters to are asome
where leave appeal sought by thejudge appeals in minoreg tocases or

of thanshould make judgeslosing Courtsparty. use more arenever
examples of such situations, drawn fromdeal with Sometonecessary cases.

mentioned in the Recommendation. Inthe legislation of several States, are
family triedall of be byand in the Netherlands,France types cases may a

possibility exist inappeal. other States, suchsingle judge In nota mayon
involving the of children.of family for instance custodycertain types cases,

useful theirsubmissions in that make49. Written unnecessaryuse mayare
shortening it. other hand,contribute On thehold oral hearing toto or mayan
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procedures,down thecontribute slowingalsowritten submissions tomay
the timethem, be givenhavesince the other tomusttoparty must access

submissions.in his makeandreflect the submissions turn, newmay,on
consideredhas beenNetherlands,such theTherefore, in States assome
from eachsubmissionsof writtenrestrict numberpossible the to setto one

the hand,behind such legislation is,philosophygeneralTheparty. on one
the otherfirst andshould take place in theproceedingsthat the main court on

the secondalready taken place, thatproceedings havemainhand, since the
certain of theconsiderationsfocus itsshould be able aspectstocourt to case

submissions theparties in the writtenwith by thewhich should be dealt to
minimumrestricted theshould beWritten submissionssecond tocourt.

ofnecessity, than documentsofsuchnecessary. ln set maymore onecases
exceptional.would remainalthough thatbe exchanged

oralrequires that there beprocedure of Statesappeals50. The ansome
withpossible dispensealso should behearing. in those StatesHowever, to

The initiative alsothe partiesparticular wherehearing, in request. maysoa
suchoral hearing however,be taken by the party requestscourt. aana

of articlerequirementsdispensed with unless thebenotrequest may
certainConvention fulfilled. InRightsparagraph of the Human1 are

because of procedural rules,the secondsituations, such where court, mayas
basedfirst the decisiondecision of thechange the courtnot was onas

secondheard by the first thewitness whoevidence given by court,wasa
Nevertheless, inof witness again.the evidence thatmight have hearcourt to

point ofdecisionwhere the second courtssuchmost concerns acases, as
of thedispense with hearing thepossiblelaw, should be requestatto a

parties.

of oralbe taken reduce the lengthof51. A number tomeasures may
hearingsof written procedures before the oralhearings. In usesome cases
so—calledof hearing itself. othercontribute shortening the Into cases,may a

i pleading theused, that theout-line be partyarguments caseemay
stating the main therequired hand in the argumentscourtto to a paper

required send in the entire addresscountries the partiesIn toarecase. some
focus theirthus permitting the judgesthey intend submit the court, tototo

and be better prepared for thequestions essential matters case.on

include adoption ofwhich might be considered the52. Other measures
introduction of stricter deadlines forspecial accelerated procedures and the

intervals between hearings.avoiding excessivethe exchange of documents or

in the should seek53. Where several oral hearings held courtare one case,
of the adjoumment between the hearings thereduce the length toto

judges will need have, in particular,minimum. This since the tonecessary
minds when they later discuss thethe evidence fresh in theiroral case.

shouldrequires hearing of several days weeks, theWhere courtora case a
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plan its work that the hearing will be consecutive and dispersednotso over
longer periods. Some laws contain maximum periods of adjoumments
between hearings and stipulate that the hearing be renewed suchmust
maximum time has lapsed between hearings. Immediately after thetwo

takehearing the judges should discuss the and leastmeet to atover, case a
preliminary decision which written decision be based. furtherAnyon a may
discussions between judges should heldthe be within short time thereaftera

that the written decision be issued within the shortest time possible.so may
Specific time limits for issuing decisions should laidbe down in the law.

The54. time lirnits fixed by the under the law should be observedcourt or
by the parties and judges should only be willing extension of theseto grant an
time-limits where there good for such extension. Sanctionsa reason an
should, rule, be imposed where time limits complied with. Innotas a are

sanctions should be imposed for noncompliance with time-notsome cases
lirnits, such when the fault.party not atas was

55. In order the smooth of proceedings, member Statesto ensure progress
could consider giving judges active role both before and during thea more
hearing. example, specialFor judge be made responsible fora can
conducting inquiries, in particular the judge responsible for thepreparatory

hearing. Also the of the second should bepreparatory at stage court,
possible settlements.to encourage

56. In certain States, the introductory hearing the judge whom theat to case
has been referred decide, when the called, that ready fornotmay case
immediate presentation but should be the subject of full inquiry. Thea case
would then be back the judge carrying the inquiry andsent to out preparatory
the inquiry would continue until the judge in question issues order closingan
it. The judge carrying the inquiry has several First,out preparatory powers.
he conciliator: of the investigation he invite theacts at stageas a any can
parties their representatives before him reach friendlyto toor appear a

ofThe record the conciliation containing details of the friendlyarrangement.
settlement enforceable. The inquiry judge also orderpreparatory can
certain inquiries be carried and has the examine certainto out topower
objections, such objections raised delay proceedings, objections that thetoas
proceedings null and void the grounds of procedural defect andare on
supplementary applications foradvances provisional andcosts, measures
certain rights. Any such preparation contributesteps to topreserve may
reducing length ofthe appeals procedures.

57. The judge responsible for the enquiries has the taskpreparatory to
that the proceedings during these enquiries take place inensure a proper
and ofthat the exchange pleadings and evidence carried themanner out at
time. The decisions of judgethe conducting the enquiriescorrect preparatory

administrative which appeal. An appealacts not toare are open can,
however, be againstmade the order closing the case.
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of thejudgesbythefavoursRecommendation also encouragement58. The
Theparties.thebetweenof courtsbydisputesof agreementsettlement means

conciliation allpriorityshould give atrepresentatives toparties’theand
Recommendationofprovision takesThisproceedings. accountof thestadges

excessivetheand reduceconcerning prevent86 12 toNo R measures
thatprovidesRecommendationof theIPartCourts.in theworkload c.

of lawyersethical dutymakingconsideredbecould oranmeasures
seekshouldthat lawyerssuchrecognisebodiesinviting the tocompetent as

andproceedingslegalresortingbefore atotherthewith toconciliation party
proceedings.of suchappropriate stageany

considered:becouldconciliationprovisionsfollowingThe promote59. to

judge;of theroleconciliatorytheasserting—
before theorder litigants courtjudgetheauthorising toto appear—

conciliation;with View toa
conciliationpriorintroducepartiesof allrighttherecognising to—

proceedings in court.

ofconsiderationacceleratedthe urgentgivenshould bePriority cases.60. to
consideration andacceleratedwhodecidedomestic law requestfor to can

within thewhoanddesignateusedbeshould urgentcriteriawhat to case asa
The lastsuchdealing withforwould havejudicial competence cases.system

differentlywithdealtand has been amongstsensitiveparticularpoint in
whereby theofkindusual that operatessystemmember States. some

proceduralby thelawby thedecided eitherofcharacter orurgent cases
suchjudgesofassignment operatesand that toof therules casescourt

alphabetical order.throughselectionfor instanceautomatically,

about back-be donethat muchfoundbeenhascountries,61. In cansome
speaklawyersandlitigation,parties tosimply courtsin thelogs tocourts

question thebe suchshouldsuch toOfeach other. contacts asnevercourse,
designedjudge, butof the promoteindependence toobjectivity and aare

discussionsrespective role. In Norwayother’sof eachunderstandingbetter
concerningof JusticeMinistryand thejudgesthebetweenplacehave taken

ofpreparationfor theshould bewhichtimelength ofthe anecessaryaverage
first instancethejudgment. Forand the courtsof thehearingthe casecase,

of sixtotalbeconsideredBoard thisConciliationthe toincludingnot a
considered bethis alsocivilinappeals toForcivilmonths in casescases.

localthe Barseminars withheldhaveSimilarly,six months. courtssome
forboth Barvaluable,seminarsthesehasexperienceandAssociations proven

and forAssociations courts.

technicalgiven adequateshould bethat thesayingwithout62. courtsgoes
foundNevertheless,tasks.fulfill theirbe ableorderin wastotoresources
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useful include reminderto that such facilitiestoa governments may
contribute reducing back-logs.to

63. The question of allowing only members of the Bar in appealto act
proceedings, in particular in the third relevant for reducing the lengthcourt
of the proceedings. however found appropriate makenot absolutewas to an
recommendation in this in view of the different legal situationsrespect, in the
member States. States should however enable, whenever possible, litigants to
be legally represented in appeal proceedings and should litigants toencourage
make of trained lawyers them, for instanceto by makinguse represent
provision for this where appropriate through legal aid similar schemes.or
The Council of Europe has in other supported such schemescontexts
Recommendation No R 93 effectivel the law and justice fortoon access
the poor.very

CHAPTER IV ROLE AND FUNCTION OF THE THIRD COURT-

7 Measures relating appeals thirdto to courta-

64. Appeals third should, in principle,to only becourt authorised ina cases
which merit third judicial review, such disputes relating importanta toas

Thesematters. points of law, violation of general legalcases may concern
principles disregard of important procedural rules. In particular,or cases
which develop the law which contribute the uniform interpretation oftoor
the law appropriate for consideration by the Supreme Courtseem theor
Court of Cassation. felt that the right of judicial control would bewas
sufficiently safeguarded of appeal be introducedsystem in thetoa were
member States. Setting third would therefore becourtup a not necessary,
unless felt important for such those just mentioned.was purposes as

65. Many of the recommendations made in the previous Chapters, such as
those contained in article paragraphs b and c, valid for the ofstageare
the third particular the hascourt, already been heard byas case two courts
except in so-called leap-frog procedures, below. Thesee
Recommendation does deal with constitutionalnot courts.

66. With view rapid settlement of certainto of ofa particulara types cases
importance, member States could permit them be dealt with by higherto a

than that which wouldcourt normally be This could be done bycompetent.
of referral for preliminary ruling,means fora opiniona requesta an or a

leapfrog procedure take directly theto higher thereby by-toa case court
passing the normal Such procedure wouldcourt. normally requirea a
decision by firstthe and of the partiescourt and might inconsent even, some
States, need leave from the third court.

67. As with the second full re—examination ofcourt, alwaysa nota case
desirable. As the has already been thenecessary subject of judicialor case a
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of thereductionandthewithdealinginefficiency acasereview, greater
allowed bybecouldthirdtheachieved courtwould beinvolvedcosts

of theexamination tothecertain useorin caselimit,domestic law cases,to
fair.would bethiswheneverprocedureacceleratedan

presentingpossibility ofthelimit newseeksRecommendation toThe68.
limit thisseeksconsequently,and, tosecondthein courtevidencefacts or

bemustHowever, accountthirdthein court. somepossibility moreeven
judgesforpossibleshould be towherecircumstancesexceptionaloftaken

suchindiscretiontheirexercise cases.
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uppgifter,Statistiska m.m.

Målundersökning4 a.

prövnings-angående denSammanställning enkätb.4 senasteav
tillståndsreforrnen m.m.

arbetstid,hovrättsdomamasKartläggning4 m.m.avc.

UppdragKapitel l
Syfte2
Tillvägagångssätt3

kartläggningenResultat4 av

Veckoarbetstid hovrättTabell A per
målkategorirespektivemål iDomartidB per

verksamhetförarbetstid änAndelC annan
mâlhantering

målhanteringTidsâtgång förD
huvudförhandlingTidsâtgång förE

praxisochdoktrinför studierarbetstidAndelF av
målkategorirespektivemellantidFördelningG av

Underbilagor
StatskontorettillUppdraget1

2 Dagrapport
kartläggningvidför skattningarFörutsättningar3 av

arbetstid,hovrättsdomares m.m.
eftertidsåtgángenfördelningProcentuell4 av

respektive hovrättföraktivitet
eftertidsåtgångenfördelningProcentuell av

domarkategorirespektiveföraktivitet
aktivitet förefterdomarveckaTidsâtgång per

respektive hovrätt
förefter aktivitetdomarveckaTidsâtgång per

domarkategorirespektive
förefter aktivitetdomarveckaTidsâtgång per

hovrättsdomaresamtliga
förmål,domartidtotalGenomsnittlig m.m.per

respektive hovrätt
eftermål,domartidGenomsnittlig10 m.m.per

aktivitet
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11 Skattad tidsåtgång brottmål indelade efterper
brottets svårhetsgrad

12 Skattad tidsåtgång tvistemål indelade efterper
tvisteförernålets värde

13 Skattad tidsåtgång tvistemål indelade efter detper
värde överklagandetsom avser

Övrig4 d. statistik m.m.
Tabell 1 Uppgifter avgjorda och dispenserade mål förstaom

halvåret 1995
Avgjorda tvistemål fördelade efter ålder
Avgjorda brottmål fördelade efter ålder

Ö-målAvgjorda fördelade efter ålder
Inkomna mål till hovrätterna sedan 1990
Antal balanserade mål sedan 1990
Inkomna mål till HD

Figur Inkomna mål 1989-1995
Avgjorda mål 1989-1995
Målbalans 1989-1995
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4Bilaga a.

Målundersökning

ändrings-ochöverklagande-undersökningDVgenomförde av1985 en
förtroende;ochKvalitet1987:8,DV-rapportdomstolarnaifrekvens

domstolarnai samtändringsfrekvensenochöverklagande-analys aven
syfteIdomstolarna. atttillattityderallmänhetensundersökning aven

genomföra1994verketbeslutade att enundersökningendenfölja upp
på desiktebaraundersökningen, togDenundersökning. somnyany

med Hovrättsprocess-tillsammansgenomfördesdomstolarna,allmänna
analyseraförunderlag attutredningenfick ettHärigenomutredningen.

resultatVissai hovrätt.rättegångengällersåvittreformerbehovet av
undersök-Överklagande ändringoch eniredovisats rapportenhar -

dom-allmännai deändringsfrekvensenochöverklagande-ning av
1995:3.DV-rapportstolarna,

ändamålsenligadetbedömdes mestutgörai hovrättmålAvgjorda
tidendels1990,årdelsperioder,Tvåundersökningen.förmaterialet

Förundersöktes. att1993,juni30med denochtill1992juliden 1
mål0001cirkabestämdesmöjligt attunderlagtillförlitligtså somett

urvals-Somperiod.underundersökasskullekategori resp.varjei
sådant ärmed attFördelenurval. ettsystematiskts.k.användesmetod

någraförutsättningunder attdeturvalet attsamtlätt göradet är att -
materialetundersöktadeti gerföreliggerinteavvikelserperiodiska -

allaordnadesADB-teknikhjälpMedrepresentativitet.god aven
avgörandedatum.efterperiodochmâlkategoriiavgöranden resp.

målantaletmeddivideradeskategori sommål iavgjordaAntalet resp.
långtsåFörurvalet.grund för atttillladesKvotenväljasskulle ut.

utgångs-lottadesrepresentativtblevurvaletmöjligt attgaranterasom
exempel.följandemedåskâdliggöraskanTeknikenpunkten.

tvistemål.000undersökningsperiod 4underavgörshovrätternaI en
målavgjordaAntaletavgörandedatum.efterradiordnasDessa en

Kvoten000.dvs. 1väljasskallmål ut,antaletmeddivideras som
Förundersökas.skallmålfjärdeblir vartSlutsatsen attfyra.blir

skerurvaletvidutgångspunktbildaskullemålvilket somvetaatt Fallerlistan.målet ifjärdeochtredjeandra,första,mellanlottning
andra,detbeståurvaletkommermålet attandra avpå detlotten ut

målettiondedetsjätte,det osv.

undersökningeniresultatetkan attsäkerhurFrågan varaman
be-utsträckningimålavgjorda är storpopulationenhelaistämmer

finnsDetundersöks.mål i deantalet somsvarroende grupper avav
osäkrasiffrorna ärredovisadedeframhålla merskäl attdärför att

problem accentuerasDettaprocentandelen omär.redovisadedenlägre



440 BILAGA 4 a. SOU 1995:124

försöker jämföra siffror tiden.över Utredningen har detta skälman av
valt avstå från använda siffrorna på detatt att sättet.

Blanketter, liksom anvisningar för deras ifyllande, utarbetades i
samarbete mellan DV och Hovrättsprocessutredningens sekretariat. I

Ö-mâlvarje utvalt tvistemål och fylldes blankett I brottmål fyll-en
des blankett i för varje tilltalad. ifyllandetFör blanketternaen av
svarade förutom DV och Hovrättsprocessutredningens sekretariat- -

särskilt anlitadeäven Blanketternatre har överförts tillpersoner. en
databas från vilken Hovrättsprocessutredningen hämtat relevanta upp-
gifter.

dennaI bilaga redovisas inga resultat undersökningen. Utred-av
ningen har i stället valt redovisa resultaten i avsnittatt i be-resp.
tänkandet.
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Bilaga 4

DOMSTOLSVERKET 1995-03-27

Utvecklingsenheten
Jan Lindgren

Sammanställning enkät angående den senasteav
prövningstillständsreformen m.m.

Vid sammanställningen har beträffande de flesta frågor uppdelning gjortsen
på hovrätt och ordinarie adjungerade ledamöter. Detta gäller deresp. resp.
frågor där det har värde och där det grund frâgansansetts vara av av
karaktär varit praktiskt möjligt.

Några saknade uppgift vilken slags ledamot lämnat Summansvar svaret.som
från ordinarie och adjungerade ledamöter därförstämmer inte medav svaren

det totala antalet angivna Vidare har från hovrätt inkommitsvar. etten
från samtliga ledamöter. Detta har behandlatsgemensamt svar svar som om

varje ledamot för sig.svarat var

Antal avgivna Svea 57svar:
Göta 26
Skanska 24
Västra Sv 29
Nedre Norrland 15
Övre Norrland 9
Totalt 160

Har de pt-reformer infördes den juli 19931 1 januari 1994som resp.
enligt Er uppfattning varit arbetsbesparande

Ja Nej Blanka

Totalt 155 1 4
Ordinarie 112 2-
Adjungerade 36 l 2

Svea 5 1 1 4
Göta 26 - -
Skånska 24 - -
Västra Sv 29 - -
Nedre Norrland 15 - -Övre Norrland
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reform enligt Er uppfattningvilken harfråga med ja,Om 1 besvarats2.
arbetsbesparandevarit mest

BlankaBrottmål Kronofogde- Lika be-
mål sparandet-mål

10395852Totalt
30 74434Ordinarie

3813ungerade 14Adj

76 2 1113Svea
616 4Göta -
112 1lSkånska -
9 3142SvVästra

6 1Norrland 8Nedre -
Övre 17Norrland 1 -

mål påunderkastade kravprocent de äruppskattad i ptandel3. I hur stor somav
åberopasmed de omständigheteröverklagandetkompletteraklagandenföreläggs att som

meddelasför skalltill stöd att

BlankaSällan31- 41- 51- 71-21-0% 1- ll-
50% 70% 80% o.d.30% 40%10% 20%

10 88 2 1589 16 913Totalt
10 324 464 12 611Ordinarie -
53 13 120 4Adjungerade 2 --
6 53 l57 31Svea - --

5120 2 12Göta - - --
1 12515Skånska --- --

2220 1Sv 4Västra - - -- -
3 62 3Norrland 1Nedre - -- --

Övre 12 2 1Norrland 2 1 ----
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4. Anser Ni kompletteringsföreläggandc bör i de fall detatt ges av
framgårtingsrättens fullfölidshänvisning krävs klaganden inteatt men

åberopat några särskilda omständigheter till stöd för skallatt
meddelas

Ja Nej Blanka

Totalt 11 142 3
Ordinarie 6 102 7
Adjungerade 3 33 2

Svea 6 50 1
Göta 4 17 -
Skånska 24- -
Västra Sv 29- -
Nedre Norrland 15- -Övre Norrland 1 7 1

mål5. I hur andel uppskattad i procent de underkastade påstor är krav ptav som
fråganskriftväxling innansker avgörsptom

0% l- 11- 21- 31- 41- 51- 71- 100% Sällan Blanka
30%10% 20% 40% 50% 70% 99% o.d.

Totalt 4 84 17 23 1 14 3 3 1 3 8
Ordinarie 61 10 19 11 2 3 3 7- - -
Adjungerade 4 18 37 1 3 l l 1- -

3 41 2 3Svea 1 3 4- - - -
Göta 2 2 8 8 2 2 1- - - -
Skånska 20 21 1- - - - - - -

Sv 16Västra 1 5 2 1 1 3- - - -
Nedre Norrland 61 7 1- - - - - - -Övre Norrland 4 1 1 3- - - - - - -

6. Vad Ni avgörande för skriftväxling skall ske innananser vara om
frågan avgörsptom

Ingen uppdelning har gjorts. Många har med flera skäl, varför antaletsvarat
träffar nedan inte med antalet avgivnaöverenstämmer svar.

Skäl för föreligger sannolikt 41
A2. Pt-frágan tveksamär 43

Pâstâende kan motivera 21som
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Behov kompl. från4. 18motpartav uppg.
Svârbegriplig, oklar tingsrättsdom5. 15

6. Nya omständigheter 10
Påstående rtg-fel vid tingsrätten 9om
Ny bevisning, utredning llny

9. Komplicerat mål 4
10. Skiljaktig mening vid tingsrätten 1

Tingsrättens fullföljdshänvisning11. 2
klagoskriften12. Innehållet i 3

om13. Ingen skriftväxling klart 12att
Skriftväxling behövs oftare i brottmål 814.
Processekonomiska aspekter15. 3
Om målet avgjorts vid pt-fdr16. har 2ägtcoms rum
Blanka17. 16

svårigheter7. Har Ni deltagit i pt-avgöranden i vilka det förekommit att
bedöma tingsrättens bevisvärdering

Ja Nej Blanka

Totalt 75 84 2
Ordinarie 57 58 -
Adjungerade 16 22 l

Svea 17 40 -
Göta 13 12 1
Skånska 17 8 -

Sv 18Västra 12 -
Nedre Norrland 11 4 -
Övre Norrland 6 3 -

frågaOm svårigheter7 besvarats med ja, vilka dessavar
Ävenuppdelning har gjorts. här har mångaIngen flera svårigheter.angett

ofullständig redovisning grunder ochav
bevisning framförallt muntlig 42
Oklara motiveringar i2. avgörandet 22
Blankettdomar 3
Kortfattat, knapphändigt4. avgörande 22
Bevisbördefrågor 3
Bevisvärderingsfrâgor6. 4
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I hur andel uppskattad i målprocent destor är underkastade påkrav ochptav som
muntligi vilka bevisning förekommit vid tingsrätten avlyssnas band innan pt-frågan

avgörs

ÖV.0% l- 11- 21- 31- 41- 51- 71- 100% Sällan Blanka
10% 20% 30% 40% 50% 70% 99% o.d.

Tot. 11 59 17 11 2 1 13 24 1 10 8-
Ordinarie 7 48 13 9 2 1 8 16 1 7 4-
Adjungerade 4 1l 4 2 3 8 3 4- - - -

8Svea 21 5 7 2 5 1 1 4 4- -
Göta 14 10 1 1- - - - - - - -
Skånska 4 2 1 2 15- - - - - - -
Västra Sv 1 18 2 1 3- - - - - - -

NorrlandN. 2 5 8- - - - - - - - -ö. Norrland 2 4 2- - - - - - - - -

10a. I hur andel uppskattad i målstor procent de i vilka band avlyssnas skerav
avlyssningen enbart vid tillfälle under föredragningenänannat

0% 1- 11- 21- 31- 41- 51- 71- 100% Sällan Blanka
10% 20% 30% 40% 50% 70% 99% o.d.

Totalt 13 7 2 2 41 58 1 19- - -
Ordinarie 7 6 2 28 4 44 1 14- - -
Adjungerade 7 6 2 13 10 5- - - - -
Svea 4 4 1 l 12 16 1 12- - -
Göta 5 1 12 4 4- - - - - -
Skånska 11 13- - - - - - - - -
Västra Sv 1 2 1 1 3 19 3- - - -

NorrlandNedre 10 4 1- - - - - - - -Övre Norrland 3 2- - - - - - - - -

Andra uttryckta i procent.svar,

Övriga fyra ledamöter har referent alternativt fiskalsvarat
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då på bandenvilka lyssnareller10h. Vem

flera lyssnar.naturligtvishargjorts. Vissaharuppdelning attangettIngen

93Föredraganden
77Referenten

Motläsare
1Alla

19Blanka

referenten före-pt-föredragningarna ärprocentuppskattad iandel11. I hur stor av
dragande

adjunktsrotlar och100%beträffande Sveafall är:ivanligtEtt relativt vartsvar
rádsrotlar.påvarierande andel

Varie- Regel-End. Blanka100% Sällan71- 81-41- 51-31-21-0 1- ll-%
adj.mäss.99%70% 80%50%30% 40%20%10% rar

6 1 7 18 115 1346 2521 6Tot. 20 26
6 1 112 1 13 12186 5Ordinarie 19 1714 -

5 163 l7 11Adjungerade 6 43 - --
6 1l10 5 2412 23 4Svea l4 3 -

2Göta 39 11 - - -- -- -- -- - 2 112Skånska 4 67 - ---- --- 2l35 1Västra 9 1Sv 7 - - -- --
6 3 13 2N. Norrland - -- -- -- - - 22 12Norrland 1 1 - — ——- ---

föredragningdennaföredragning, ärvidpt-frågan skall avgöras12. I de fall endast en
förföredragning slutligtpågår till sättdenförenkladsummarisk eller samma som en

avgörande

VarierarSummariskSummariskSummarisklSamma omom
skallklartref föredrarförenklad attsätt

meddelas

10104Totalt 18118
973Ordinarie 1383
l31Adjungerade 628
6lSvea 1040 -
12Göta 23 --

1Skånska 123 --
221Västra 5Sv 19

5Nedre 2Norrland 8 --
l2Ovre Norrland 24 -



1995:124 BILAGA 4 b. 447SOU

13. Hur andel uppskattad i beviljadeprocent dispenser prejudikatdispensutgörstor av
extraordinär dispens.resp.

uppdelning har gjorts. mångaIngen I saknas uppdelning mellan prejudikatdispenssvar resp.
extraordinär dispens. nedan redovisas de icke uppdelade särskilt.svaren

0% l- ll- 21- 31- 41- 51- 71- 100%
10% 20% 30% 40% 50% 70% 99%

Prejudikatdispens 10 37 14 3 2 2 3-
Extraordinär dispens 815 24 2 8 3 5 3-

svar3uppdeladeIcke 7 54 2 7 l- - - -

14. I hur andel uppskattad i procent beviljade ändrings-stor av
pådispenser har grundats enbart den rättsliga bedömningen rätts-pt att

frågan ifrågasattshar

uppdelning har gjorts.Ingen

0% 4
l-lO% 44
ll-20% 19
21-30% 27
31-40% 2
41-50% 17
51-70% 3
71-80% 10
81-99% 11
100% 1
Flertalet 1
Blanka 21

3Fem ledamöter har mycket fâ och dylikt. Antal blanka 12.svarat



SOU448 4 1995:124BILAGA

måletde fall meddelas avgörs iuppskattad i procentandel15. I hur ptstor av
pt-föredragningensamband med

gjorts.på hovrätt harUppdelning resp

Sällan100% Blanka41- 51- 71-21- 31-0% 1- 11-
o.d.40% 50% 70% 99%30%10% 20%

79 2 l l2 17 214 1362Totalt 21

3 82 11 520 2 51Svea 1 -
12 710 12Göta - -- --

ll 112 7Skånska 2 - - -- -
123 35 15Västra Sv - -- --

32 4 13 1Norrland 1Nedre -- --
Övre 22l 1Norrland 4 -- - - --

i denågra problem eller inkonsekvenseruppmärksammat16. Har Ni
reformernaaktuella

ochproblemhar fleraMångauppdelning har gjorts.Ingen angett
Nedan har försök gjortsvarierandemycketinkonsekvenser attettan.av

godfånågorlunda begränsat Förpåsynpunkter sätt.samla dessa attett en
frågagäller 17samtliga Dettagenomläsning ävendockbild krävs svar.aven

nedan.

24krävsvissa fall oklartI om
11bekymmervållarBeloppsgränsen
13partiellt saknasmeddelaMöjlighet att

avseende vilkaHandläggningsproblem, bl a
pt-frâgan 4innankan avgörsfrågor prövassom

ytterligare situationerbehövs iPt
BrBbl 34:1 1 1st pa

Domförhetsreglema
fullföljdshänvisningarOklara

Comsproblem
gäller ifrågaOklart vad omsom
bandavlyssning av

i pt-mâltill off försvProblem med ers
skriftväxlingpåHuvudregeln med krav

inkompetensUnderinstansemas
Nej

iOklart vad svaretsom avses
8Blanka
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17. Har någraNi reformförslag eller andra synpunkter vad gäller
prövningstillstånd

Ingen uppdelning har gjorts. Jmf under fråga 16.ovan

Utökat krav på 50
Inför möjlighet till partiellt 18
Återinför de gamla domförhetsreglema 9
Höjd beloppsgräns i t-mál 10
Tydligare, klarare regler 13
Ändra förreglerna beräkning av

beloppsgränsen räntan 7
Inför generellt krav pâ 5
Ta bort huvudregeln skriftväxling 2om
Ge tingsrätten möjlighet i vissa fallatt

föreskriva krav pá 1
Nej 7
Rättssäkerheten minskar med 1
Blanka 58

18. Av den tidmätning Statskontoret utfört i samarbete medsom
framgårutredningen hur mycket tid hovrätternas ledamöter läggersom

på målhantering.ned En nyligen genomförd JUSEK-undersökning och de
kontakter utredningen haft med hovrättsledamöter i samband medsom
tidmätningen påtyder det relativtär vanligtatt ledamöter inteatt anser

den tid på målhanteringde lägger nedatt tillräckligär för de skallatt
nöjda med avgörandenas kvalitet. Anser Ni detta gäller för Erattvara

arbetssituation

Ja Nej

Totalt 108 5 1
Ordinarie 78 37
Adjungerade 28 11

Svea 34 23
Göta 16 10
Skånska 2 1 3
Västra Sv 22 7
NedreNorrland 13 2
Övre Norrland 3 6
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arbetstidytterligaremycketfråga med ja, hur18Ni besvarat19. Om
förskulle behövaNi Niarbetstidtotal attuppskattad i procent anserav

iNi deltarpå avgörandendekvalitetenmednöjdatt vara

51-100%41-50%31-40%2l-30%11-20%l-l0%

21831408Totalt -
2l 122306Ordinarie -

6910lAdjungerade -
5914lSvea --
2464Göta --

2675lSkånska -
l5132SvVästra --

213NorrlandNedre
Övre 22Norrland ----

skulle Ni ägnaarbetsmomentfråga ja, vilka20 medOm Ni besvarat20.
fördelningenarbetsmoment,Ni fleratiden Angerytterligareden ange

demtid mellanav
detiden dåfördelatharledamöter angettFåhar gjorts.uppdelningIngen

leda-utläsastorde kunnahar skettdär sâde attAvflera arbetsmoment. svar
studierochrättsutredningardomsskrivning,tidskulle läggamöterna mest

doktrinochpraxis m.m.av

52Domsskrivning
54doktrinpraxis,Studier m.m.av
39Rättsutredningar
29Förberedelsearbete

överläggningar, överväganden,
10diskussioner
8fortbildningEgen
8Kontrollarbete

llberedning m.m.Rotelarbete
adj. 5ochhandledningUtbildning, asp.av

1självFöredra mer
2arbetsmomentAlla
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åSTATSKONTORET
1995-06-30

arbetstid,hovrättsdomarnasKartläggning av

m. m.

1 Uppdrag

1993 tillkalla särskildRegeringen beslutade den 25 att utre-mars en
formerna för rättegången i hovrätt och överkla-dare för överatt se

antagitmål dit dir. 1993:38. Utredningen,gande namnetsomav
skall bl.Hovrättsprocessutredningen Ju 1993:04, göra översyna. en

för hovrätternas handläggning mâlkategorier-vad bör gälla avav som
brottmål och övriga mål, gå igenom olika tänkbaratvistemål, sättna

föreslå änd-flödet mål till hovrätterna och i övrigtbegränsaatt av
effektivare och ändamålsenligtringar medför snabbare,ett mersom
till hovrätternas roll i instansord-hovrättsförfarande med hänsyn

ningen.
september 1994 uppdrog regeringen Stats-Genom beslut den 15

med Hovrättsprocessutredningen kartläggakontoret i kontaktnäraatt
olika mål-arbetsuppgifter fördelar sig mellanhur hovrättsdomarnas

respektive mâltyp olikaolika i handläggningen samttyper, moment av
hänföras till målhantering. Resultatet kart-uppgifter inte kan avsom

så tidsåtgången för olika arbetsmomentläggningen skulle redovisas att
framhölls underlaget borde inhämtasskulle kunna särskiljas. Vidare att

bedrivande möjligti så anslutning till arbetetsnära samt att upp-som
tillgiftslämnarna inte skulle kunna identifieras. Uppdraget Stats-

bilagakontoret återges i

Syfte2

kartläggningen har varit dels allmänt belysa hovrätts-Syftet med att
arbetsbelastning, dels visa arbetstidens fördelning pådomarnas att

arbetsuppgifter och arbetsmoment, dels bedöma ekonomiskaolika att
effekter införa generellt eller väsentligt utökat krav pröv-attav
ningstillstånd i hovrätt.
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Tillvägagångssätt3

kontakt med Hovrättsprocessutred-Kartläggningen har gjorts i nära
centralbyrån har anlitats för metodkonsulta-Statistiska SCBningen.

och resultatredovisning kartläggningen,tion avseende uppläggning av
formulär för inhämtning tidsuppgifter, data-framställning av av

det statistiska materialet medverkanregistrering, bearbetning samtav
i analysarbetet.

genomförandeOmfattning och

omfattat hovrättsdomare hovrättspresidenter,Kartläggningen har utom
ordförande avdelning,hovrättsråd tillika vice pådvs. hovrättslagmän,

adjungerade ledamöter, vid samtliga hovrätter.övriga hovrättsråd samt
tjänstgörande pensionerade domare, advokater,Tillfälligt rättsveten-

omfattats kartläggningen. tid dessaskapsmän fl. har inte Denavm.
handläggningstiddock beaktats genomsnittligtjänstgjort har när per

har genomförts totalundersök-mål beräknats. Kartläggningen som en
den omfattat 237 befattningshavare.ning. Totalt har

ingått studien har varit följande.Antalet domare isom

Vattenöverdornstolen 100Svea hovrätt med
30Göta hovrätt

Skåne och Blekinge 39Hovrätten över
Sverige 36för VästraHovrätten

för Nedre Norrland 20Hovrätten
Övre Norrland LZHovrätten för

237Summa

Studien pågått treveckorsperiod under tiden fr. denhar under m.en o.
oktober 1994. bakgrund hovrätts-10 oktober den 30 Mott.o.m. attav

oreglerad arbetstid måndag fredag kan den ocksådomare har utöver -
omfatta lördag och söndag har kartläggningen pågått samtliga dagar

förlagtsunder perioden. Mätperioden har till oktober, eftersom den
normal produktionsmånadmånaden kan betecknas längreutansom en

omfattande från-avbrott för helger eller Denstora ett semesteruttag.
i form sjukledighet, tjänstledighet och semesterdagarvaro av som

också hänföraförekommer under den valda tiden har bedömts attvara
till norrnalsituationen.

för ändamålet särskiltTill grund för tidrapporteringen har legat en
fortlöpande har fylltsutformad blankett, bilaga 2, vilkenDagrapport

i bruk informerades dei hovrättsdomarna. Innan dagrapporten togsav
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fackliga företrädarna vid hovrätterna, vilka tillfälleäven attgavs
lämna synpunkter på utfomming. Därefter testades denrapportens av

begränsad krets hovrättsdomare medverkan fackligadeen genom av
företrädarna. Innan studien genomfördes besökte Hovrättsprocessut-
redningens sekretariat samtliga hovrätter och informerade varje hov-
rättsavdelning kartläggningen.om

I tidredovisningen har målen delats på kategorier, nämligentreupp
Ö-mål.tvistemål, brottmål och övriga mål Därutöver har tid redo-

visats för mål eller ärenden omedelbart i hovrätt,tassom upp ex.
ärenden angående resning eller domvilla, restid till och från hovrätts-
ting, utbildning, studier litteratur, tidskrifter, rättsfall utanav m.m.
anknytning till aktuellt mål, administrativt arbete, arbete medett
remisser och övrigt arbete, arbete hänförligt till sådana offent-ex.
liga uppdrag förutsätts utföras på arbetstid.som

När det gäller målkategorierna tvistemål och brottmål har för var
och dessa gjorts uppdelning på arbetsmoment. Dessa är:en av en

handläggning prövningstillståndsfråga pt-fråga,av-
förberedande handläggningsåtgärder,-
inläsning för föredragning,egen-
förberedelser inför huvudförhandling eller föredragning,-
huvudförhandling,-
överläggning efter huvudförhandling,-
föredragning jämte överläggning,-
studier doktrin, praxis och förarbeten i anledningav m. m. av-
aktuellt mål,
förslagjustering dombeslut.av-

En indelningmotsvarande arbetsmoment har också gjorts beträf-av
Ö-målen.fande

Den redovisade tidsåtgången för respektive arbetsmoment skulle
avrundas till jämna 10-minutersintervaller. Tid för förflytta sig tillatt
och från avlägset belägna sessionssalar, bibliotek och andram. m.
tillfälliga avbrott skulle föras till den aktivitet utövades ellersom

skulle kommanärmast Lunchraster har inte betraktatsutövas.att som
arbetstid. Om arbete förekommit i samband med lunch skulle den
tiden redovisas under den aktivitet till vilken arbetet hänförligt.var

Personlig tid såsom kaffepauser och andra personliga avbrott skulle
inte redovisas. Sådan tid har beaktats vid bearbetningen dagrappor-av

använda generellt uppräkningstal. Denterna personligaatt ettgenom
tiden har beräknats till sammanlagt 40 minuter normal arbetsdagper
tvâ kaffepauser å minuter15 och övrig personlig tid 10 minuter.
Med utgångspunkt från veckoarbetstid i samhället övrigti 40en om
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såledesjämförelse skullefredagmåndagarbetstimmar somm.o.
uppgå till 7personlig tid,exklusivedvs.arbetstiden,den reella

arbetsdag.sådanminuter20timmar per
huvudsak ombe-har ifrån domarnadagrapporternaInsamlingen av

hovrätt.respektivevidenhetenadministrativasörjts av
tidredo-genomsnitt 216 lämnatihardeltagarnamöjligade 237Av
cirka 91svarsfrekvens påDettadagrapporten.visning i motsvarar en

del-avstått frånheltVissa harfrivilligt.Deltagandet attprocent. var
delvis.deltagitandra hartaga,

rapporteradetotaltförekommit har denbortfallvisstEftersom
korrigeratsrespektive arbetsmomentförtidsåtgången genom en upp-

har gjortsUppräkningenbortfallet.förkompenserarräkning som
med kvotenmultipliceratstotala tidden rapporterats avatt somgenom

ochlämnats,skulle hadå deveckodagar,förantalet dagrapporter
frånFörfarandet utgårfaktiskt lämnats. antagan-antalet rapporter som

fördensammatill antalet dagrapporterrelation ärtotaltidernasdet att
bort-Vidaredagrapporterna.saknadeför de atterhållna antasde som

övrigadet förproportion tillstår isöndagarochlördagarfallet för
Vidrimliga.något såbedöms närantagandenveckodagar. Dessa vara

antagandetavvikelser frånfår91svarsfrekvensså hög procentsomen
slutresultatet.förbetydelselitendessutom

måltidsåtgångSkattning perav

införaeffektenbedömaförunderlag ettskapa attFör gene-att avatt
mellanledetprövningstillstånd ikravlångtgåendemycketrellt eller
tidsåt-genomsnittligadenskattabehöveroch hovrätttingsrätt man

uppgifterdetta krävsmålkategori. Förrespektivemål inomgången per
olika arbets-på defallertiddomarnasandelhur stor somavom

uppgiftermål olika slag. Dessatillrelateradeärmomenten, avsom
målantal avgjordauppgifterkrävstidsstudien. Vidarefrånhämtas om

framuppgifter kanSistnämndahuvudförhandling.och tid för tas ur
Skattningendomstolsväsendet.inomdataadministrativabefintliga av

totala tids-denställatidsåtgångengenomsnittliga görsden attgenom
mätperioden iundermed målenarbetetidsstudien föråtgången enligt

för-period. Förunderantalet mål attrelation till avgörs sammasom
och isvårhetsgradefter brottetsbrottmålisärredovisning,söka ge en

värdedetrespektive över-tvisteföremålets värdeeftertvistemål
förtidsåtgångenmetodenhar den använtsklagandet annatattavser,

för justtidsåtgångenhuvudförhandling ställsmålenmedarbete än mot
erhållsdärvidutgångspunkt från den kvotMedhuvudförhandling. som

alltavseendemåltidsåtgångengenomsnittligasedan denskattas per
antalettillockså hänsynskattningenVid denmed målen.arbete tas

mål.domare per
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avgjorda målUppgifter antal under mätperioden och beträf-om
fande brottmål och tvistemål tid för huvudförhandling inhämtatshar
från Domstolsverket. har inte varit möjligtDet relatera de olikaatt

tidsstudienarbetsmomenten i till respektive mâl handlagts undersom
denna Eftersom målbalansenperiod. ungefär lika vid mät-storvar

vid dess förhållandetperiodens början slut, torde mellan den tidsom
lagts målhantering ochned pâ antalet avgjorda mâl ändåsom vara

Å förberettsrättvisande. sidan har mâl före mätperioden, vilkaena
avgjorts under denna, å andra sidan har arbete under mätperioden

mål avslutats efter denna.avsett som
Från de datorbaserade finns vid Svea hovrätt ochsystem som

för Sverige från målundersökningHovrätten Västra densamt som
genomförts Domstolsverket och Hovrättsprocessutredningen harav

vissa detaljerade uppgifter. Uppgifterna frånhämtats Svea hov-mera
och Hovrätten för Sverige år 1993 och uppgifternaVästrarätt avser

frän målundersökningen tidsperioden 1992-07-01--1993-06-30. Mål-
undersökningen beskrivs i Domstolsverkets 1995:3närmare rapport
Överklagande och ändring undersökning överklagande- ochen av-
ändringsfrekvensen vid de allmänna domstolarna.

Principerna för skattning tid mål beskrivs inärmareav per en av
SCB upprättad promemoria, bilaga Av denna framgår de statistiska
beräkningsformler vid skattningarna. Vidare behandlasanväntssom
frågor tidsstudiens validitet giltighet i bedömningen ochom an-- -
vändningen resultaten. Därvid konstateras den kritiskaatt mestav
faktorn för tillförlitligheten i tidsstudien ligga frågani tolk-synes om
barheten, för frågavarande ändamål,i skattad genomsnittlig tids-av
åtgång mâl.per

4 Resultat kartläggningenav

SCB har genomfört datorbaserad bearbetning dagrapportemaen av
från tidsstudien. Resultatet denna bearbetning redovisas i antalettav
tabeller, bilagorna 4-13. Tabellerna i bilagorna 4 och 5 redovisar hur

arbetsuppgifter fördelarhovrättsdomarnas sig mellan olika máltyper,
olika i handläggningen respektive måltyp olikamoment samtav
uppgifter inte hänföra till målhantering. Tabellen i bilaga 4är attsom
redovisar fördelning iarbetstidens respektive hovrätt och tabellen i
bilaga fördelning för5 arbetstidens respektive domarkategori. Tids-
åtgång fördomarvecka olika mâltyper, olika i hand-momentper
läggningen respektive måltyp olika uppgifter inte ärsamt attav som
hänföra till målhantering redovisas på motsvarande i tabellerna isätt
bilagorna 6 och Med domarvecka förstås arbetsvecka7. fören en
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jfr uttrycket personmänad. Tabellen i bilaga redovisardomare 8 en
förgenomsnittlig domarvecka landets samtliga hovrättsdomare

tillfälligaexklusive presidenter och domare. Skattad tidsåtgång per
mål enligt tidsstudien redovisas i tabellerna i bilagorna 9 och 10. I

genomsnittliga tidsåtgångenbilaga 9 redovisas den mål i respek-per
genomsnittligative hovrätt och i bilaga 10 den tidsåtgången målper

efterför samtliga hovrätter uppdelad arbetsmoment. Tabellerna i
bilagorna redovisar skattad tidsåtgång mål med stöd data11-13 avper
dels från och för Västra Sverige, dels från denSvea hovrätt Hovrätten
tidigare nämnda målundersökningen. Tabellen i bilaga brott-11 avser
mål indelade efter brottets svårhetsgrad. Tabellerna i bilagorna 12 och

tvistemål indelade efter tvisteföremålets respektive det13 värdeavser
värde överklagandet avser.

kartlägg-det följande redovisas och kommenteras vissa resultatI av
ningen.

omfattningArbetstidens

arbetstid.har framgått tidigare ingen regleradHovrättsdomare som
från ide, till skillnad många andra yrkesgrupper,Detta innebär att

vissa arbetsuppgifter skall utfö-någon mån själva kan bestämma när
i begränsad utsträckning möjlighet för-Därmed än attras. ges om- -

till andra tider kontorstid. dagrapporternalägga arbetstiden Avän
någon eller några timmars arbete under lördagarkan också utläsas, att

och inte ovanligt.söndagar är
framgår hovrättsdomarnas arbetstid underAv kartläggningen att en

genomsnittligavecka i genomsnitt omfattar 43 timmar. Dennärmare
varierar mellan hovrätterna enligt tabellarbetstiden vecka A.per

Tabell A. Veckoarbetstid hovrättper

ÖvreGöta Skåne Nedre SamtligaHovrätt Svea Västra0.
SverigeBlekinge Norrland Norrland

4ltim tim 43 tim tim tim 42 timVeckø- 42 tim 43 46 44
min min min min 40 minarbetstid 40 min 35 min 10 5 5 10

framgår tabellen överstiger arbetstiden vid samtliga hovrätterSom av
40-timmarsvecka. detta hovrättsdomarna inte nöjdanormal Trots ären

Enligt Hovrättsprocessutredningenmed det arbete de presterar. en av
genomförd enkätundersökning, omfattat samtliga hovrättsdomare,som

tidansåg 70 dem besvarade enkäten, dennärmare procent attsomav
inte tillräcklig för de skallde lägger ned på målhantering är att vara

dessa ansåg knappt hälften denöjda med avgörandenas kvalitet. Av att
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behövde ytterligare arbetstid för tillgodose20 detän procent attmer
kvalitetskravet.egna

Även arbetsförhållandena i hovrätterna relativt likartadeom synes
finns vissa påtagliga skillnader vad gäller den totala domartid som
genomsnittligt läggs ned på enskilda mål, vilket illustreras tabell B.av

mål målkategøriTabell DomanidB. i respektiveper

ÖvreSkåneHovrätt Svea Göta Västra Nedre Samtligao.
Blekinge Sverige Norrland Norrland

Brøttmál 17 tim 21 tim 28 tim 15tim 19 tim 31 tim 19tim
35 min 40 min 15min 15min 25 min 55 min 40 min

Tvistemâl tim 18 tim 23 tim tim tim tim tim19 21 22 76 21
min min min min min min30 55 10 20 15 55 45 min

Ö-mål tim tim tim 6 tim tim tim tim7 4 7 14 7 7
25 min 15 min 30 min 10min min 40min min25 5

ÖvreAv tabellen framgår beträffande Hovrätten för Norrland denatt
genomsnittliga tidsåtgången för brottmål drygt halv gångär störreen
och den genomsnittliga tidsåtgången för tvistemål och halvtre en
gånger genomsnittet för samtliga hovrätter. denAttänstörre genom-

Övresnittliga tidsåtgången för brottmål och tvistemål i förHovrätten
Norrland så avviker frånmarkant genomsnittet för samtliga hovrätter
kan ha flera orsaker. orsak kanEn domstolen handlagtatt ettvara
eller flera mål pågått under del mätperioden, dettastor utan attsom av
har avgjorts under denna period. Enligt uppgift från Hovrätten för
Övre Norrland har detta dock inte varit fallet. tillgängligAv mål-

Övrestatistik från Domstolsverket framgår Hovrätten för Norrlandatt
de åren i förhållande till sin storlek haft något mindre mål-senaste en
tillströmning övriga hovrätter. haDet torde inneburit arbets-än att

inte drivits i takt i flera de hov-övrigatempot upp samma som av
förmodasvilket kan ha varit till fördel för kvalitetenrätterna, i

dömandet. Av den tidigare nämnda enkätundersökningen framgår
Övreockså, domarna i förHovrätten Norrland de domareäratt som

nöjda med kvaliteten de avgöranden i vilka de deltar.är Attmest
måltillströmningen mindrevarit till övriga hovrätter kan emellertidän

ha inneburit, förändringen äldre, tidskrävandeäven rutineratt av mer
varit flertaletmindre omfattande i övriga hovrätter. Om dettaän är
riktigt kan det förklaring till tidsåtgången för handläggningattenvara

brott- och tvistemål, enligt kartläggningen, betydligt förär störreav
ÖvreHovrätten för Norrland förgenomsnittet övriga hovrätter ochän

veckoarbetstiden högst, antalet avgjorda målär nästatt trots att per
domare det lägsta bland domstolarna. Beträffande Hovrätten förär
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Övre slumpmässiga osäkerheten, påNorrland bör dock denattnoteras
mål och variationer i tidsåtgånggrund det begränsade antalet storaav

denna osäkerhet enligt Stats-mellan målen, relativt Trotsär stor. ger,
möjligheternamening, resultatet anledningkontorets överatt attse

denna hovrätt.handläggningsrutinerna vidförbättra
harför Nedre Norrlandtabell framgår vidare HovrättenAv B att

Ö-mål, dubbelt så höggenomsnittlig domartid är nära somper somen
för Norrland hargenomsnittet för samtliga hovrätter. Hovrätten Nedre

haft måltillström-målstatistik relativtenligt Domstolsverkets storen
målbalanserna. Arbetsförhållan-år de högstaning under ochsenare

kandärför relativt ansträngda i denna hovrätt. Dettadena torde vara
Nedreockså förklaring till domarna i Hovrätten för Norr-attvara en
demenligt tidigare nämnda undersökningen, hör tillland, den ärsom

på de avgöranden i vilka de deltar.missnöjda med kvalitetenmest
Norrland enligt kartläggningeni för NedreDomarna Hovrätten är

Ö-mål övriganågot högre grad sina kolleger iföredragande i i änen
tidsåtgångförklara skillnaden itorde dock inte kunnahovrätter. Detta

Ö-mål. för-det svårt någondenna bakgrundMot är att annanseper
Ö-mål effektivaåtgår mindreklaring till den långa tid änsom per

för dessa mål bör, enligt Stats-rutiner. Handläggningsrutinerna
uppfattning, därförkontorets över.ses

beträffande uppgifterna i tabelliakttagelse kanEn görasannan som
genomsnittlig hand-vad gällervariationen mellan hovrätternaB är att

respektive målkategori mycket Iläggningstid mål inom är stor.per
Ö-mål handläggningstiden mål dubbeltbrottmål den längstaoch är per

i tvistemål fyra gånger så lång. Dettalång den kortaste ochså som
emellan varierande.rutinerna hovrätterna mycketkan tyda på äratt

underlag fördessa skulle sannolikt kunnastudiumEtt närmare geav
och effektivare handläggningsrutiner.åstadkomma enhetligaatt mer

målhanteringfördelning ochArbetstidens mellan annan
verksamhet

den kartlagda tidengenomsnitt knappt 30 änI annatprocent avserav
hänföra till målhantering. Av denna tidsådant är motsvarasattsom

ochsjuk- och tjänstledighetcirka procentenheter semester,avsex
personlig tid. innebär i genomsnittsju procentenheter Detcirka attav

domarvecka åtgår till administrativt arbete,arbetsdagtrekvarts per
cirkula-utbildning, genomgångrestid till från hovrättsting,och av

tidoffentliga uppdrag, Denarbete med remisser,tionspost, m. m.
tjänstledighetmålhantering, sjuk- ochåtgår till än semester,annatsom

tid redovisas i tabell C.personligsamt
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målhanteringverksamhetC. Andel arbetstid för änTabell annan

Övre SamtligaSkåne Västra NedreGötaHovrätt Svea o.
NorrlandBlekinge Sverige Norrland

% %% % % 18 14% % 14 16 1514 12Andel totalav
arbetstid

verksamhettid åtgår tilltabellen denSom framgår änär som annanav
frånStörsta avvikelsernalika mellan hovrätterna.målhantering ganska

Övre Norrland för.förhovrätt och Hovrättengenomsnittet står Göta
Övre tabellen ilägger, enligtför NorrlandvidDomarna Hovrätten

påövriga hovrätter arbetedomarna vidandel tidbilaga änstörre
mycket tid läggsdeltagande i utbildning. Attremisser ochmed

storlek. Omförklaras hovrättenstorde kunnaarbete med remisser av
Övreför Norrlandsärskilt i Hovrättenutbildningsinsatserna är stora

restidertidsåtgången främst beror på långaredovisadeeller denom
materialet.kan inte utläsas av

för uppgiftertidsåtgángen andradomarkategoriernaMellan änär
hos övrigaväsentligen lagmännenmålhantering större änväntatsom

tid läggs nedövriga domarna denBland dedomarkategorier. är som
ochmålhantering hos vice ordförandenaverksamhet störstänannan

minst hos hovrättsassessorerna.
målhan-verksamhetarbetstidenDen andel änsom avser annanav

inte minst pånågot motiverat,tering framstår totalt större änsett som
enhet och devarje hovrätt finns administrativgrund det vidatt enav

föradministrativa uppgifter med undantagenskilda hovrättsdomarnas
Tidsâtgângen förmycket begränsade.lagmännens därför är annan

den samlade tidsåt-málhanteringverksamhet är större änän t.ex.
Ö-mål. ifrågasättas inte denDet kangången för handläggning omav

något.verksamhet skulle kunna minskastid åtgår till sådansom

Målhantering allmänt-
mâlhantering uppdelad itid läggstabell redovisas denI D tresom

huvudblock:

mål förhandläggningsâtgärder inläsningFörberedande samt av
föredragning.

för föredragning inför ochdock inläsning mål2. Förberedelser av
ochhuvudförhandling, förhör, föredragning överläggning.deltagande i

efterarbete.3. Dornsskrivning och annat
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Tidsdtgdng ntâlhanteringTabell förD.

Block 1 Block 2 Black 3

% %% arbetstideneller 34 arbetstideneller 27 arbetstideneller11 av av av
tim 25 mindomarvecka 14 tim 20 mindomarvecka 11 tim 25 mindomarvecka4

omfattarBlock och tillsammans 60 arbetstiden2 procent avsom
cirka den tid målhantering,eller 85 utgörsprocent som avserav av

uppgifter kan tillhöra den direkt dömande verksamheten.sägassom
uppgifters karaktär kan de delegeras.Med hänsyn till dessa inte Ut-

för eventuell ytterligare delegering således begränsat tillärrymmet
effek-tio domarnas arbetstid. För påtagligtdrygt procent attav mer

följaktligentivisera hovrätternas verksamhet det inte tillräckligtär att
överföra uppgifter från den dömande personalen till föredragande och

effekter.kanslipersonal. Ytterligare delegering har således begränsade
studerar målhanteringen generellt kan det tyckas någotNär man

huvudförhandlingförvånande den tid och överlägg-ägnasatt som
totaltning efter huvudförhandling endast 7,5 timmarmotsvarar per

överläggning pågårdomarvecka. Föredragning jämte under drygt tre
domarvecka. Upprättande förslag till dom och besluttimmar per av

dom och beslut relativt andel tids-och justering tar storav en av
åtgången, bestämt drygt 21 eller 9 timmar minuter15närmare procent

längredomarvecka. Arbetet med domar och beslut således tidtarper
åtgår för huvudförhandling jämteden tid överläggning.än som

tabell redovisas den andel total tid för hantering brottmålI E av av
respektive tvistemål, huvudförhandling, efteruppdeladägnassom

tabellen redovisas också hur del den totala arbets-hovrätt. I stor av
huvudförhandlingstid.tiden utgörssom av

TidsdtgangTabell E. för huvudförhandling

ÖvreSkåneHovrätt Svea Göta Västra Nedre Samt-o.
Blekinge Norrl Norrl liga

huvudf6rh.tidAndel av
brottmål % 32% 25% 31%handl.tid i 31 21% 21% 29%tot.

huvudforh.tidAndel av
handLtiditvistemål 17% 26% 13% 22% % 31% %14 19tat.

huvudförhJidAndel av
arbetstid % % % % % % %total 14 20 13 16 10 14 15

framgårtabell E reform endast minska antaletAv att atten som avser
huvudförhandlingar inte kan några effektivitetsvinster.störrege
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arbetssituationtill hovrätternas ärhänsynmedMindre attoväntat
praxis i anslutning tillochdoktrinstudierden tid ägnas avsom

domarvecka. Avtvå timmarendast drygtuppgår tillmålhantering per
arbets-framgår också deenkätundersökningennämndaden tidigare att

önskade ytterligaredenskulle läggahovrättsdomarnamoment, som
praxisdoktrin ochstudierpå, främstarbetstiden samtvara avangavs

med hand-sambandpraxisdoktrin ochStudierdomsskrivning. utanav
cirkulationspostgenomgångmålvisstläggningen upptarsamt enavav

praxis fördelar sigochStudier doktrindomarvecka.timma avper
tabellenligt F.domarkategoriemamellan

praxisdoktrin ochstudierarbetstid förAndelTabell F. av

Hovrätts-Høvrättsrád Hovrärts-LagmänDømarkategori
rådviceordftillika assessorer

praxis idoktrinStudier 0av
%% 7,43,9 % 5,2%mål 2,5aktuelltanledning ettav

Övriga doktrinstudierav
%% 1,5% 2,5% 3,43,4praxisoch m m

8,9 %7,7 %5,9 7,3 %%Totalt

praxis idoktrin ochpå studiernedläggsskillnad i tidDen avsom
förvänta sigkannaturlig. Manmålaktuelltanledning attett synesav

lag-Vidareerfarenhet har.mindre ärstudierdet krävs manmer
domsförslag förstoch delaldrig referenteri tarmännen settstort av

Behovetmed förslaget.domare arbetatdeltagandeövrigasedan att ta
eftersomdessa,därför mindre hostordeoch praxisdel doktrin varaav

innehållet ikunskapnormalt för indeltagande domarnade övriga om
omfattningreferenter i mindre änordförandenasådana källor. Vice är

ord-i egenskapochhovrättsråd och hovrättsassessorerövriga tar av
först sedan övrigadomsförslagofta delförhandlingförande vid av

läggs ned påden tidmed detta. Attarbetatdeltagande domare attsom
hoscirkulationspostpraxis ochdoktrin, är störstlöpande delta av

kan möjligensuccessivtoch sedanordförandenlagmän och vice avtar
koncentrerar sig påerfarenhet i högre gradmindrebero de medatt

för fullgöra arbetsupp-nödvändigtdirektsådantstudera är attatt som
löpande hålla sig â jour medtiderfarna hargifterna, medan de attmer

rättsonrråden.relevantaförändringar berörsom
från hovrättsting tilluppgår restid till och8Enligt tabellen i bilaga
torde därförrestiddomarvecka. Dennaminuterendast 38 ettvaraper

många föreställtföreffektivitetsproblem hovrätterna ännågot mindre

sig.
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somVidare kan konstateras den totala tid läggs ned på hand-att
läggning prövningstillstånd enligt kartläggningen uppgår till iav
genomsnitt 35 minuter domarvecka.per

Målhantering fördelning målkategoriertid mellanav-

Hur tidsåtgången för målhantering fördelar sig mellan brottmål, tviste-
mål och O-mål åskådliggörs i tabell G.

Tabell G. Fördelning tid mellan målkategorirespektiveav

ÖvreHovrätt Svea Göta Skåne Västra Nedre Samtligao.
Blekinge Sverige Norrland Norrland

Brottmål 46 % % 54% %57 51 %48 36 % 49 %
Tvistemdl 33 % % %29 27 31 % %26 %46 31 %
Ö-mál 21 % % % %14 19 l8 %26 % 2017

Som framgår tabell G samtliga hovrätter Hovrätten förägnar utomav
Övre Norrland tid brottmål. Att hovrätterna så mycketägnarmest
tid brottmål torde inte enbart kunna förklaras brottmålens antalav
och många brottmål förturskaraktär. Resultatet kartlägg-äratt av av
ningen och uppgifter från Domstolsverket hovrätternas målbalanserom
skulle kunna tyda på den omfattande brottmålshanteringen i vissatt
mån sker på bekostnad tvistemålshanteringen. Att Hovrätten förav
Övre Norrland väsentligen tid hanteraägnar tvistemål änattmer
brottmål kan inte förklaras domstolen har målsarmnan-attav en annan
sättning övriga hovrätter. En möjlig förklaringän skulle i stället kunna

hovrätten haft många komplicerade tvistemål samtidigtattvara som
brottmålen varit relativt enkel beskaffenhet. förhållandevisDenav

andelen tid enligt tabellen i bilaga läggs förberedelserstora som,
inför huvudförhandlingföredragning skulle kunna tyda på detta. En

förklaring skulle kunna i högre grad övrigaänattannan vara man
hovrätter prioriterar tvistemâlen.

Uppskattning ekonomiska effekter införa generellt elleratt ettav av
väsentligt utökat krav på prövningstillstånd
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prövningstillståndpåGenerellt krav

ändringsfrekvensenframgår,1995:3Domstolsverkets attAv rapport
30,81992-07-01--1993-06-30periodenundermålöverklagade vari

tvistemålenbeträffande20,7brottmålen,beträffande procentprocent
Ö-målen.beträffandeoch 15,4 procent

vilketprövningstillstånd, i pröv-kravgenerelltmedI systemett
tings-betvivlaanledningfinnsdetmeddelas attskallningstillstånd om

målandeldenantagandet,kan göra attriktighet,rättsavgörandets man
prövningstillståndmeddelatefterprövningtillskulle tas uppsom

änd-nuvarandedengånghalv större änungefärskulle envara
finnamöjlighetrimlighaskall atthovrättenförringsfrekvensen att en

skulleantagande pröv-Utifrån dettabör rättas.avgörandenalla som
30brottmålen, procentcirka 45imeddelas procentningstillstånd av

ÅrÖ-målen. enligtavgjordes199425ochtvistemålen procent avav
12.099tvistemål och4.930brottmål,9.275statistikDomstolsverkets
tidsåt-genomsnittligaÖ-mål. uppgår den10bilagaitabellenEnligt

ochminuter40timmartill 19brottmålhandläggaförgången ettatt
Enligtminuter.45timmartill 21tvistemålhandläggaför ettatt

handläggaförtidsåtgångengenomsnittliga ettattdenbilaga ärsamma
andelförÖ-mål störrekompenseraFörminuter. att5timmar att7 en

målokompliceradeochmindremålkomplicerade än sanno-ochstora
genomsnittligadenbörprövningstillståndbeviljaslikt kommer att

särskiltantalettillhänsynMedminskas. attmåltidsåtgången per
bilagornasid 2 itabellernajfrfårelativtmåltidskrävande synes

20medminskatsmåltidsåtgångengenomsnittligahar den11-13 per
Andelentiden.frigjordaden20vilket procentmotsvarar avprocent,

Ö-mål i sakprövningfrånundantasochtvistemålbrottmål, som
enligtuppgårprövningstillståndreglerbefintligaredan omgenom

16cirka 14,till1994halvåretandraförstatistikDomstolsverkets
respektive 9 procent.

system pågenerellt kravmedskulleutgångspunkterdessa ettFrån
målhanteringnedläggstiddeninnebäraprövningstillstånd att som

dömandeårsarbetskrafter80drygtmotsvarandemedminskaskulle
årsarbetskraftEn151.000 timmar.cirkafrigörsTotaltpersonal.
läggasmåstetidytterligare attDentimmar.1.800 sommotsvarar

kandispensprövningbeviljasskallprövningstillstånd upp-pröva om

och hovrättmellan tingsrättprövningstillstånd i ledet‘Nu pågällande krav
överstigerinteuppenbart ettvärdetvisteföremåletsdärtvistemål,omfattar

tillinte dömtstilltaladebrottmål där denår 1995;kronor35.700basbelopp
intedetvilket ärbrott,förfrånfrikäntsellerpåföljd böterän ansvarannan prövningstill-påKravfängelse.månadersstraffsvårare änföreskrivet sex

utsökningsmål.också bl.a.gäller i dagstånd
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skattas till tredjedel den frigjorda arbetstiden. Dettaen av motsvarar
drygt två timmar total domartid mål för de ytterligare målper som
kommer omfattas kravet på prövningstillstånd.att av

Av de angivna förutsättningarna följer arbetstid motsvarandeatt
totalt cirka årsarbetskrafter55 eller knappt fjärdedel den döman-en av
de personalen kan frigöras, generellt krav på prövningstillståndettom
införs. Om behovet övrig personalantar att i hovrättenman årav
proportionellt antalet domare skulle hovrätternas lönekostnadermot -

de frigjorda inte bibehålls förstärkning inomom hov-resurserna som
kunnarätterna minskas med 50 miljoner kronor. Enligtuppemot-

Domstolsverkets årsredovisning 199394 hovrätternas lönekost-var
nader totalt cirka 200 miljoner kronor. Det dockär troligt antaletatt
föredraganden skulle komma öka, varför besparingenatt lönekost-av
naden blir något lägre. På sikt torde lokalkostnaderna och övriga
förvaltningskostnader kunna minskas. Minskningen dessa kostna-av
der, inte torde bli proportionell till den minskade personalkost-som
naden, uppskattas till 15 vilket cirka tio miljonerprocent, motsvarar
kronor. Enligt Domstolsverkets årsredovisning 199394 dessavar
kostnader totalt 68 miljoner kronor. Därtill kommer kost-att statens
nader för rättshjälp, offentliga försvarare, tolkar, i hovrättm. m.
kommer minska. De totala utgifterna föratt allmän rättshjälp och
offentlig försvarare i hovrätt uppgick budgetåret 199394 enligt Dom-
stolsverket till 19,5 respektive 65,5 miljoner kronor. Minskningen av
kostnaderna för allmän rättshjälp och offentlig försvarare vid införande

generellt krav på prövningstillståndett torde kunna uppskattas tillav
30-40 miljoner kronor.

Ett väsentligt utökat krav på prövningstillstånd

Om i stället för generellt krav prövningstillståndett väljerman att
väsentligt utöka kravet på prövningstillstånd, ligger det med utgångs-
punkt från tabellerna i bilagorna 11 sid 2, 12 sid 2 och sid13 2

till hands,nära låta kravet på prövningstillståndatt omfatta brottmål
brott med straffmaxiinum inteett överstigande två årssom avser

fängelse och tvistemål där tvisteföremålets värde inte överstiger
200.000 kronor, alternativt där värdet det överklagandetav som avser
inte överstiger 200.000 kronor. Först behandlas med pröv-ett systern
ningstillstånd, där tvistemål omfattas kravet på prövningstill-som av
stånd bestäms efter tvisteföremålets värde. Därefter jämförs detta med

där värdet det överklagandetett system, bestämmandeärav som avser
för vilka tvistemål skall omfattas kravet på prövningstillstånd.som av

I enlighet med vad anförts i föregående avsnitt kansom antas att
prövningstillstånd skulle meddelas i cirka 45 berörda brott-procent av
mål och 30 berörda tvistemål. Enligtprocent tabellen i bilaga llav är
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brottmål,minuter i354 timmartidsâtgångengenomsnittligaden som
fängelse, ochårstillstraffmaximumhar ettbrott ett uppsomavser

straff-harbrottmåliminuter etttimmar 2532 somsom avser
kategorierdessabrottmål i ärAndelenfängelse.årspå tvåmaximum
denbilaga 12tabellen iEnligt ärrespektive 2751 procent. genom-

tvisteföre-därtvistemål,i45 minutertimmar2tidsâtgångensnittliga
timmarokänt, 22ellerkronor25.000 ärhögstuppgår tillvärdemålets

25.001 ochmellanliggertvisteföremålets värdemål därminuter i40
värdet liggerdäri målminuter40timmaroch 23100.000 kronor

dessa inter-tvistemål iAndelen200.000 kronor.ochmellan 100.001
omfattas detmåldeAvrespektive 11valler 32, 17 procent.är avsom

ochsannolikt dedet störreprövningstillstånd ärpå attutökade kravet
okomplicera-ochde mindregradi högremålen änkomplicerademer

tillprövningstillstånd. Med hänsynbeviljas attmålen kommerde att
värdenade högstatvistemåldeoch rörbrottmålenallvarligastede som

till-det dockprövningstillstånd tordepåutanför kravetlämnats vara
medmål 15tidsâtgångengenomsnittligadenminskaräckligt peratt

detta.förför kompenseraattprocent
brottmål och9.275avgjordesavsnittföregåendeiSom nämnts

och tvistemål,brottmålandelenuppgårochår 1994tvistemål4.930
reglerbefintligaredani sakprövningfrånundantas omgenomsom

målDe16respektivecirka 14tillprövningstillstånd, procent. som
kategoritill denbrottmålhänförs ii sakprövningfrånundantasredan

fängel-till årsstraffmaximumhar ettbrottmål ett uppsomavsersom
målen tillredan undantagnadehänförs 70tvistemålI procent avse.

ellerkronor25.000uppgår till högstvärdetvisteföremåletsmål, där
ligger ivärdetvisteföremåletsdärtill mål30okänt ochär procent

kronor.25.001-100.000intervallet
påutökat kravskulle pröv-anfördafrån detutgångspunktMed ett

läggstiddeninnebära,omfattningmed angivenningstillstånd att som
motsvarande drygt 35medminskaskulletotaltmålhanteringned på

66.000cirkaTotalt frigörspersonal.dömandeårsarbetskrafter
timmar.1.800årsarbetskraftEntimmar. motsvarar

arbetstidenandel dendenfrånutgåkanMan att somvunnaav
med utökat krav pröv-blir mindredispensprövningåtgår till ett

generellt kravmedmedslagbeskrivetningstillstånd än systemettav
påmåste läggastidytterligareprövningstillstånd. Denpå som

frigjordadentilldärför 25uppskattasdispensprövning procent av
arbetstiden.

års-motsvarande cirka 25arbetstidföljeranfördadetAv attovan
personalen kandömandeden10cirkaarbetskrafter eller procent av

införs. Omprövningstillståndkrav påutökatväsentligtfrigöras ettom
personal iövrigbehovetavsnittföregåendeliksom i antar att avman
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hovrätten proportionellt tillär antalet domare skulle hovrätternas
lönekostnader de frigjorda inte bibehålls för-om resurserna som-
stärkning inom hovrätterna kunna minskas med cirka 20 miljoner-

Ävenkronor. i detta exempel får utgå från antalet föredragan-attman
Åtföljandeden ökar, vilket leder till minskad besparing. minskning av

lokalkostnader och övriga förvaltningskostnader torde relativt blisett
mindre i exemplet i föregåendeän avsnitt. Denna minskning upp-

Ävenskattas därför till endast 2-3 miljoner kronor. i detta fall
kommer kostnader för rättshjälp, offentliga försvarare, tolkar,statens

i hovrätt kunna minska. Eftersom i detta exempel mångaattm. m.
mål i vilka förekommer allmän rättshjälp eller offentlig försvarare,
inte omfattas kravet på prövningstillstånd, uppskattas minskningenav

kostnaderna för allmän rättshjälp och offentlig försvarare till 20-25av
miljoner kronor.

Om kravet på prövningstillstånd i tvistemål i stället utformas så att
det omfattar alla tvistemål, där värdet det överklagas inteav som
överstiger 200.000 kronor skulle, förutsättningarna i detom nyss-
nämnda exemplet i övrigt oförändrade, de frigjordaär bliresurserna
ungefär lika i detta.stora som

Slutsats

Som framgår SCB:s promemoria bilaga 3 den skattning tidärav av
mål redovisas i tabellerna i bilagorna 11-13 ganska osäkerper som

dels beroendet de antaganden ingår, dels den avsevärdagenom av som
andel mål huvudförhandling.avgörs Man måste därförutansom vara
särskilt försiktig vid bedömningen de ekonomiska effekterna ettav av
utökat krav på prövningstillstånd. Av de beräkningar redovisassom
kan dock, enligt Statskontorets mening, den slutsatsen dras, att ett

med generellt krav på prövningstillstånd väsentligtsystem störreger
möjligheter till besparingar medän utökat kravett pröv-system
ningstillstånd, där kravet på prövningstillstånd har omfattningsamma

i exemplen.som



4714BILAGA c.1995;124sou

Underbilaga I

4 Bilaga 12,1
JUSTITIEDEPARTEMENTET REGERINGSBESLUT 40EMEM

EM 1 Ju9434781994-09-15;Ti avd ..............
i r—$.~TATf~KONTORt:’I

Statskontoret :Hotelh-4Box 34107
STOCKHOLM100 26 mkC:;1§i{@f%éçéi,F 22.09-i

Dnr.

till StatskontoretUppdrag

Ärendet

tillkallaattden 1993Regeringen beslutade 25 mars
föröver formernaförutredare attsärskild seen mål ditöverklaganderättegången i hovrätt och av

antagit namnetUtredningen,1993:38.dir. som
bl.a.skallHovrättsprocessutredningen Ju 1993:04,

hovrätter-gälla förbörvadöversyngöra av somen tvistemål,målkategoriernahandläggning avnas gåmål, olika tänkbarabrottmål igenomövrigaoch
mål ochtill hovrätternaflödetbegränsasätt att av

föreslå snabbare,ändringar medför etti övrigt som
ändamålsenligteffektivare och mer

rolltill hovrätternashänsynhovrättsförfarande med
instansordningen.i

olikafinns behovdetanmältUtredningen har att av
utredningensföruppgifter underlagstatistiska som

regeringenhemställt attställningstaganden och har
åt inhämta dessa.Statskontoret attuppdrar

denförutseranmält den attUtredningen atthar
regeringenbegära attattkommer gersenare såsom steg,i andrauppdrag ettatt,Statskontoret

administrativaekonomiska,bedöma deochanalysera
förslagdeorganisatoriska konsekvenserna somoch av

fram.läggautredningen attavser

Beslut

åt i näraStatskontoretuppdrar attRegeringen
Hovrättsprocessutredningen kartlägga hurmedkontakt

olikasigarbetstid mellanfördelarhovrättsdomares
handläggningenimåltyper, olika moment av

intemåltyp uppgifter kanolikarespektive samt som
målhantering. Resultatettillhänföras av

så tidsåtgången förredovisas attkartläggningen bör
försärskiljas. Underlagetolika kanarbetsmoment

så anslutningiinhämtas närakartläggningen bör
Undersökningenmöjligt.bedrivandetill arbetets som

så inteuppgiftslämnarnabedrivas attskall
identifieras.

I000763O8viwlTelefonBesöksadress -Postadress 1734.70TclcfnOSRnscnbnd4 ~33Stockholm103 PREMIERSX7:OTc:
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Bilaga 1 22
2

fårKostnaden inte överstiga kr.410 000

Uppdraget skall redovisas till Hovrättsprocess-
utredningen densenast februari1 1995.
På regeringens vägnar
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IJEIIBAIBYMNSIMISIISKA Ud8 3

för skattningar vidFörutsättningar kartläggning av
hovrättsdomares arbetstid, m.m.

Syfte m.m.

Syfte, allmän uppläggning och genomförande kartläggningenav av
hovrättsdomamas arbetstid beskrivs i Statskontorets huvudbilaga om
kartläggningen, Kartläggning hovrättsdomamas arbetstid, m.m..av

förevarande behandlasI underbilaga skattningstekniken och något om
möjligheterna tolka resultaten.att

ifrågavarande ändamålenFör de behöver kunna skatta hurman
mycket hovrättsdomamas arbetstid åtgår för olika slags målav som

aktiviteter.och olika slags Ett primärt syfte kunna belysa denär att
genomsnittliga åtgången domartid mål, fördelad efter olika slagav per

aktiviteter, för olika slags mål. I undersökningen delas målenav upp
Ö-på kategorier, nämligen brottmål, tvistemål och övriga måltre

mål.
Undersökningens population, d.v.s. den resultaten skallgrupp som

belysa, samtliga hovrättsdomare, innefattande både ordinarieutgörs av
adjungeradeoch ledamöter.

Informationskällor

Undersökningens huvudsakliga underlag tidsstudieutgörs medav en
uppgiftsinsarnling under mätperiod kalenderveckor i oktobertreen av
1994. Den har formen totalundersökning, i det samtligaattav en
domare i närrmda population, hovrättspresidenter tillfälligtochutom
tjänstgörande domare, under perioden dagligen får tidrapporteravge

särskilt formulär. På detta domare den tidett noterar resp. som
under dagen gått för olika arbetsmoment. Tiden redovisas uppdelad

dels tvistemål, brottmål, övriga mål och specifikt målrelaterat
arbete, dels olika slags aktiviteter. Vidare vilken hovrätt ochuppges
vilken dag vilken befattningskategori domarensamtsom avses som
tillhör. Domarens identitet framgår däremot inte.
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Vidare finns tillgång till uppgifter från Domstolsverket om av-
gjorda mål kategori under mätperioden. Genom kombineraattav resp.
dessa uppgifter med tidsstudiens resultat kan skatta genomsnittligaman
tider mål.per

Dessutom nyttjas vissa andra uppgiftskällor mål, omfattandeom
längre tidsperioder. brottmål finnsFör uppgifter från administrativa
datasystem vid Svea hovrätt och Hovrätten för Västra Sverige, och för
tvistemål från särskild målundersökning. framgårDär tid fören
huvudförhandling i målen och straffskala tvisteföremålets värderesp.
dels värdet i tingsrätt, dels det värde överklagandet avser. Dessa data
kan kombineras med resultat från tidsstudien relationen mellan åom

sidan det totala arbetet med målen och å andra sidan tiden förena
huvudförhandling. På det kan få indikationer hursättet denman
genomsnittliga arbetstiden mål varierar beroende på straffskalaper

tvisteföremålets värde.resp.
För ytterligare detaljer uppläggningen hänvisas till den nämndaom

huvudbilagan.

Skattning måltidav per

Den genomsnittliga tidsåtgângen mål kan skattasper som

I Tt0 nadmstud

där
tidsåtgångTsmd total för arbete med målen

under mätperioden, enligt tidsstudien

antalet mål under mätperio-avgörsnadm som
den, enligt administrativa data.

På skattas genomsnittlig tidsätt mål för visst arbets-samma per
förberedande handläggningsåtgärder. I detta fall insättsmoment, t.ex.

för T i formel 1 den totala tidsåtgângen för detta arbetsmoment.stud
Uppgiften den totala tidsåtgången Tsmd nyttjas i lom som

bygger på tidsstudien med tillägg för arbetsinsatser hovrätts-ett av
presidenter och tillfälligt tjänstgörande domare. De omfattassenare
inte uppgiftsinsamlingen. tilläggDessa grundade på hovrättsvisärav
särskilt insamlade administrativa uppgifter dessa arbetsinsatsersom
totala omfattning. Tilläggens fördelning aktiviteter gjord utifrånär

allmän bedömning. Förfarandet skall bakgrunden motses av
tilläggens kvantitativt relativt begränsade inverkan.
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förutsättning förEn skattningen skall bli rättvisande mål-äratt att
balansen ungefär lika vid mätperiodens börjanär och slut. Detstor
kan täljaren och i 1 inte exaktnämnarennoteras att motsvarar

Åvarandra: sidan har arbete utförts före mätperioden på somligaena
mål avslutas under denna, och å andra sidan har arbeteävensom
utförts under mätperioden avseende mål avslutas först eftersom
denna. Under nämnda förutsättningenden kommer dock dessa diskre-

approximativt varandra, så skattningen ändå bliratt ta ut attpanser
rättvisande. Under den ifrågavarande mätperioden, förlagd mitt på
hösten, bedöms förutsättningen oförändrad målbalansom vara
någorlunda väl uppfylld.

Korrektion för bortfall

förDen totala tidsåtgången visst eller vissa arbetsmoment, insättssom
Tsmd i formel beräknas i princip1, enkelsom genom en samman-

räkning motsvarande uppgifter enligt tidrapportema. Detta oavsettav
de nyssnämnda tilläggen. Då visst bortfall förekommer mäste emeller-
tid de så beräknade totaltiderna korrigeras, uppräkninggenom en som
kompenserar för de uppgifter saknas. Uppräkningen görssom genom

totaltiden multipliceras med kvoten mellan antalet fullgjorda ochatt
antalet därav tidredovisade persondagar. Denna uppräkning hov-görs
rättsvis, faktor förmed varje hovrätt.en

Förfarandet utgår från antagandet totaltidernas relation tillatt
antalet tidrapporter densamma för de erhållnaär för de saknadesom
tidrapportema. Vidare bortfallet för lördagar och söndagarantas att
står i proportion till det för veckodagar. Dessa antaganden bör kunna

något så rimliga. Vid hög svarsfrekvensnär blir nämndavara en
antaganden inte så kritiska för slutresultaten.

Slumpmässig osäkerhet

Eftersom mätperioden begränsad så påverkas resultatenär vissav en
slumpmässig variabilitet och får detta viss osäkerhet. Dennagenom en
osäkerhet svår skatta direkt utifrån underlaget,är detatt ärmen
möjligt få approximativa indikationer dess storlek. sådanEnatt om
indikation variationerna från dag till dag i tidrapporteringen,ges av
under de 15 veckodagar måndag-fredag ingår i mätperioden.som

relativaDen osäkerheten, uttryckt i i skattad genomsnittligprocent,
tid mål för aktivitet den relativaantas grovt sett motper en svara
variabiliteten i medelvärdet dagarna för aktiviteten.över De osäker-
heter i tabellerna approximativa osäkerhetsmarginalersom anges avser
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95%-iga konñdensintervallet idetlängdenformellt halva procentav
skattning.respektiveav

frånutifrån variationernaosäkerhetenskattningDenna avgrova
verkliga osäkerheten.och underskatta dentill kan bådedag dag över-

osäkerheten sig relativtskattningen iförsta harFör det även storav en
påverkasslå båda hållen. Vidareosäkerhet, kanslumpmässig som

fördelas det ñmisaktiviteter i tiden. Omhur olikaförutsättningarna av
så detjämnt i tiden, tenderarfördela aktivitetsträvan attatt resp.en

aktiviteten blirskattningen tiden förosäkerheten ileda till att av
kortsiktigfinns tendenser tillá andra sidanunderskattad. Om det en
för olikaocheller likartade aktivitetertiden målhopklumpning i av

överskattad.blimål, så tenderar osäkerheten att
iblir osäkerheten denmål litetSärskilt antalet ävenärnär stor

päfall måste bereddfelmarginalen. sådanaskattade I attvaraman
skattadevad den relativtslumpfelet kan större änavsevärt grovtvara

handen.vidfelmarginalen ger

datamål med ytterligare stöd andraskattning tid avav per

admini-nyttja andra,och tvistemål kanbrottmål nämntsFör man som
med tids-huvudförhandling, i kombinationförstrativa data tidom

kangenomsnittlig tid mål. Dettaskattningenstudien, för geperav
för brottmålmål med vissa uppdelningar,tidvissa skattningar av per

värde. för-efter tvisteförernålets Enoch för tvistemålefter straffskala
tidsperiod ochmaterialen täcker längrede andradel i sig är att en

mindre osäkerhet. praktikenskulle tala för Idärmed vilketär större,
ganska osäkra, dels beroen-förfarandet ändåblir resultaten genomav

andel målingår, dels den avsevärdaantagandendet de somsomav
huvudförhandling.avgörs utan

Alternativ I

för å sidan allt arbetemellan tidsåtgångRelationen kvoten enar
huvudförhandling, skulle kunna skattaså andra sidanmed målen, och

som

Thuv1,stud2 Tallt,studr 1

där
målentidsåtgång för allt medtotal arbeteTamstud

tidsstudienunder mätperioden, enligt
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total tidsåtgång för huvudförhandlingarThuv1,smd
under mätperioden, enligt tidsstudien

tvistemål brottmål. Utifrånför ochDenna skattning görs separat resp.
den genomsnittliga tidsåtgångenskattningen skattas sedan perav r

målen,mål, avseende allt arbete med som

3 thuv1,admtallt1 1

där
huvudförhandligtidsåtgång i mål,thuv1,adm per

under längre period, enligt admini-en
strativa data.

hänsyn till antalet domareVid beräkningen tasthuV1’adm perav
varje mål uppgivna tiden för huvudförhandlingmål, den förattgenom

i målet. Beräkningen kan medräknas med antalet domare görasupp
mål de administrativaden uppdelning på olika slagytterligare av som

bygger på antagandet relationendata medger. Förfarandet att ,
förutsättsoch tid för huvudförhandling, imellan total tidsåtgång vara

betraktade undergrupper, inom kategorier-genomsnitt konstant mellan
Ö-målbrotts-, tviste- ochna

rekommenderasAlternativ 2

det nämnda i stället skattaförmodligen bättre alternativEtt än är att

4 Ta11t,stud Thuv2,adm2

där
total tidsåtgång för huvudförhandlingar,Thuv2,adm

mål, undertid viss längdöverutom per
mätperioden, enligt administrativa data

alltså viss tid för huvudför-I beräkningen undantasTav huv2,adm
i mål går viss fast-handlingar. huvudförhandlingenNär utöverett en

överskjutande tiden. Vid beräk-ställd tidsgräns så medräknas inte den
ningen bortfallskorrektion på förutTannstud nämnt sätt.görsav

för allt arbetePå skattas sedan tidsåtgångenanalogt sätt persom nyss
mål som

5 thuv2,admta11t2 r 2

där
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tidsåtgång i huvudförhandling mål,thuvmiadm per
tid längdräknat vissutöverutom per

mål, under längre period, enligt ad-en
ministrativa data.

Beräk-likadant i alternativBeräkningen görsthuvmfidm somav
analogt medgörsningen tur thuvmfidmthuv2,adm 1 sinav ,

till antalet domare, medd.v.s. med hänsyn samma upp-samma
mål utifrån tidsperiod. ldelning på olika slag ochav samma

relationenförfarande detdetta är mellan total tidsåtgång och
,

viss mål, förutsättsför huvudförhandling tilltid gränsen per somupp
konstant mellan betraktade undergrupper, inom kate-i genomsnittvara

Ö-mål; jfrtviste- och motsvarande för alternativgorierna brotts-,
realistisktbakom alternativ 2 kan förmodasAntagandet meravara

huvud-alternativ bedöms nämligen det justdet bakom Det ärän att
tid för kanförhandlingstiderna, och inte så mycket arbete,annat som

och mål exceptionelltsärskilt starkt mellan mål i vissavariera vara
med formel tordelånga. Beräkningen enligt alternativ 4 och 5,

framför alternativ med och und-därför föredra l 2 3. Manattvara
alltför på-alternativ skattningen relationstalet blirviker i 2 att av r

långa huvudförhandlingstider, vari-verkad mål med exceptionelltav
robust.skattningen torde bli meragenom

i täljaren 4 nyttjarockså fördelDet bör att man avvara en
faktorndata, liksom i andra i 5. Detta böradministrativa även göra

systematiska mätfelsskillnader mellanskattningen robust5 motmera
administrativa data.tidsstudien och

huvudförhandlingmålHänsyn till utan

till totalsvårighet med nämnda metoder räknaEn att uppnu
andel målfrån för huvudförhandling avsevärdtidsåtgång tid är att en

huvudförhandling. ökar osäkerheten detDettaavgörs attutan genom
fördelvis de närrmda förutsättningarna metoderna. Manäventyrar

målnågot antagande tidsâtgången imåste dessutom göra utanom
tidsâtgången i målhuvudförhandling. naturligt valEtt är att anta att

genomsnitt uppgår till viss, bedömdhuvudförhandling iutan en
två genomsnittlig tidproportion 0 hälften eller tredjedelart.ex. av

målför arbete huvudförhandling i motsvarande slags medutom
relationenhuvudförhandling. leder till modell där värdetDet en

mellan undergrupper k enligtkan variera

0 p Thuvl,adm Thuv2,adrn1 ak6 +akrZ,k p v

ochdär konstantär enp
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huvudförhand-andelen mål iunderkategori k harsomak
ling.

Tolkningsfrâgor m.m.

validiteten användningen resultaten, nämligenEn central fråga irör av
på tidsåtgånghur väl de framräknade skattningarna genomsnittlig per

vill kunnamål håller något så för de slutsatser dra. Omnär som man
krav prövningstillstånd avlastar hovrätternaytterligareman genom

fullständig prövning viss andel målen, så frågan hurären av en av
följdmycket tidsåtgången för domarnas arbete minskar till det.av

belysa detta. Resultaten måste dock tolkasTidsstudien attavser
något Möjligen kan de mål inte skulle få prövningstill-försiktigt. som
stånd relativt okomplicerat slag, med relativt kor-tänkas vara meraav

totala inbesparade tidsåtgången kan därför blitidsåtgång. Dentare
utifrån tidsåtgången mål enligt tidsstudien,mindre vadän persom,

mål inte får prövningstillstånd. Fråganskulle antalet ärmot somsvara
hör tidsåtgångenhur mycket mindre. Till saken generelltäven att sett

mellan målen.kan variera starkt
Tolkningen resultaten måste i sista hand bli bedönming. Menenav

för det önskvärt försöka ytterligarefå fastare grund äratt att nyansera
bilden, dela beräkningarna på olika mål.typeratt avgenom upp
Skattningen enligt formel 1, liksom skattningen enligt 2t av rO
eller tidsstudien och kan därför endast delas på de4 pågrun as upp

Ö-mål.målkategorierna, tvistemål, brottmål och Skattningentre av
enligt eller 5 kan däremot i princip delas ytterligare,3tam upp

för uppgifterna thuv2,admatt thuV1,adm resp.genom omman
nyttjar ytterligare uppdelningar kan fås i de administrativade som
materialen. brottmål nyttjas härvid de datasystem finns vidFör som
Svea för Sverige, och för tvistemål denhovrätt och Hovrätten Västra
nämnda målundersökningen.

Man måste dock minnas beräknat med denär grövreatt r upp-
delningen tidsstudien. Möjligheten hjälpgäller i med deattsom av

få detaljeradadministrativa materialen uppdelning bygger påen mera
stabilitetkan ha vissmedantagandet jämfört antasatt tam enr ,,

mellan olika slag mål. Antagandet bör plausibeltvara meraav
för särskilt långa huvudförhandlingstiderför i det inteän att,

med.tas
Frågan i nämnda antaganden blir kritisk särskiltrelevansenom

avsevärd andel målen huvudförhandling,avgörs utanattgenom aven
i gäller tvistemålen. För kunna räknasynnerhet vad att upp genom-
snittlig huvudförhandlingstid mål till genomsnittlig total domartidper
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huvudför-målenantagandemål måste rörgöra utanett sommanper
arbetsinsatsengenomsnittligahur denAntagandet skallhandling. avse

genomsnittligasig till denförhållerhuvudförhandlingmål utanper
Alternativa be-huvudförhandling.mål medtotala arbetsinsatsen per

antaganden detta.för olikaräkningar kan göras om
huvudför-uppräkningen frånifråndärför knappastMan kommer att

i synnerhetganska osäker. Dettaarbetstid blirhandlingstid till total är
huvudförhandlingandelen måldär ärför tvistemålen,fallet utan

antydan hurfårResultatenmycket närmaststor. omsom enses
tvisteföremåletsstraffskalavariera efterkanarbetsvolymen resp.

värde.
huvudförhandlingstiduppgifterbrottmål nyttjarförNär omman

föroch VästraSvea hovrätt Hovrättenfrån endast två hovrättema,av
huvudförhand-nämligenantagande,häriså liggerSverige, ännu attett

rättvisandetvå hovrätter kanbrottmål vid dessaförlingstidema anses
tillsammanstvå hovrätter harDessavid samtliga hovrätter.spegla dem

bedömsoch dettotala målvolym,andel landetsavsevärdganska aven
antagandet.nämndafel i detnågotinte ligga större

ytterligaredenberäkningarnaNyanseringen genomav
säkerhet imålkategorier bör kunnapå störreuppdelningen ge en

Ävenprövningstillstånd.påsparefi‘ekten kravbedömningen ettavav
frågor validitetengivetvis delkvarstårnyanseringarmed dessa omen
spareffekten börBedömningenresultaten.användningeni somavav

något försiktigt.nämndes görasnyss
validiteten blankettenmättekniska om mäterdenfrågaI rentom

underall domartidfördelrättvisande bör dettidsåtgången attvara en
risken förtorde minskablanketten. Dettaredovisas pådagen skall
det vidaremätningarnas ändamålpåsystematiska fel. Med tanke synes

själva målen kanför arbetet medrörliga tiden sär-väsentligt denatt
antalet mål.tid, inte påverkasskiljas från fast avsom

med mål-i praktiken varierartidsåtgångendelHur stor somav
mâlvolymi vad månberokan dock störrevolymen även t.ex. en

tidsåtgång mål, och vice Dettaframtvingar lägreeventuellt versa.per
fråga i vadEn ytterligarebeakta i tolkningen.också något ärär att

i prak-prövningstillståndarbetsvolymbesparing imån t.ex. genomen
personalstyrkan.reduktionrealiserastiken kan avgenom

och förlägg-mätperiod mätperiodens längdgäller valetNär det av
till-mätperioden så vald inteväsentligtdetning i tiden ärär attatt
förfrån det normala kanavvikelsersystematiska störafälliga eller

något såslumpmässig kansvängningar närTillfälligamycket. naturav
så långmätperiodentotalsiffrorna,sig i ärjämnakunna attut genom

under den grovtmål hinnerbetydande antalnågorlunda avgörasatt ett
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enskilda aktiviteter och kategorier blir slump-räknat 1800 mål. För
felen betydande.mera

avvikelser torde liknande bedömning kunnasystematiskaFör en
förutsättning målbalansen tämligen oförändradunder ärgöras, att

början och slut. förutsättning bedömsmellan mätperiodens Denna vara
verksamheten under den aktuellanågorlunda väl uppfylld, i det att

knappast underkastad nämnvärdaperioden mitt hösten är mera
svängningar.säsongmässiga

faktorn för tillförlitlig-Sammanfattningsvis den kritiskamestsynes
ändamål,tolkbarheten, för ifrågavarandeheten ligga i frågan avom

tidsåtgång mål.skattad genomsnittlig per
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tidsåtgångenfördelning efter aktivitet, förProcentuell hovrättav resp.
presidenter och tillfälliga domareexkl.

HOVRÄTT
ÖvreSkåne Västra Nedre Samt-

Svea Göta B. Sv. Norrl Norrl liga
Andel Andel Andel Andel Andel AndelAndel
% % % % % % %

MÅLTYP AKTlVlTET
0.9Brottmål l Handläggningavpt-fråga 0 4 0.6 0 6 1.0 0 2

0.6
3.7 3.32 Förbe.handlåggnátgärder 3.1 4.1 4.3 2.8 3.5

3 lnläsn.för föred. 0.1 0.5 0.7 0.1 0.2 0.2 0.3egen
Förbe.inför 3.3 6.2 5.44 huvudförhJföredr. 5.4 4.7 4.4 4.6

139 10.05 Huvudförhandling 10.2 11.4 7.2 4.8 10.3
Överl.6 2.0 2.1efterhuvudförh. 2.1 2.1 2.1 l.l 2.0

2.0 2.2 0.97 Föred.jämteöverläggn. 0.9 1.0 0.8 1.3
3.58 Doktrin.praxis 1.6 1.9 1.5 2.8 l.l 2.0m.m.

9 Förslagjustering dombesl. 10.9 13.4 10.7 11.2 10.8 11.07.4av
DELSUMMA 32.7 43.9 39.8 36.5 33.9 22.7 355

TvistemålAKTlVlTEl
l Handläggningavpt-fråga 0.5 0.5 0.8 0.5 0.7 0.2 0.6
2 Förbe. 3.5 2.0 2.5 2.3 3.1 2.9handlåggmátgärder 1.9
3 lnläsn.för föred. 1.3 0.5 0.8 0.6 1.4 0.5 1.0egen
4 Förbe.inför 3.1 2.1 3.1 2.5huvudförhjföredr. 2.6 9.2 3.2
5 Huvudförhandling 4.1 5.8 2.7 4.8 2.5 9.0 4.3

Överl.6 efterhuvudförh. 0.9 0.5 0.9 0.41.1 1.4 0.9
7 Föredr.jämte 2.4 1.3 3.1 1.7 2.5överläggn. 1.3 2.2
8 Doktrin,praxis 2.0 1.2 2.1 1.3 1.4 2.2 1.8m.m.
9 Förslagjustering dombesl. 5.7 7.8 4.6 7.4 3.7 3.5 5.8av
DELSUMMA 23.8 22.3 20.3 22.0 18.3 29.2 22.5

Övriga AKTlVlTET
l Handläggningav 0.3 0.2 0.5mål pt-fråga 0.4 0.2 0.2 0.3
2 Förbe. 1.8handl.åtgärder 1.2 1.5 1.4 2.1 2.1 1.7
3 Inläsn.för föred. 1.4 0.3 1.6 0.5 2.4 0.1 1.2egen

Förbe.4 införförhörföredragn. l.3 0.2 0.8 0 4 l.l 0.6 0.9
5 Förhör.föredragna 4.1 4.0 4.3 3.5överl. 3.8 4.0 4.0
6 Doktrin,praxis 1.4 0.7 1.8 1.2 3.4 0.7 l.5m.m.
7 Förslagjustering dombeslut 5.1 4.1 3.7 5.3 5.0 3.2 4.6av
DELSUMMA 15.3 10.7 14.2 12.7 18.0 10.9 14.1

Övrigt AKTIVITET
l Målärendearb. omedb.tassom upp
i 0.4 0.1hovrät 0.0 0 1 0. 0.1

2 Restidtillfrån hovrättsting 1.3 2.8 0.7 15 1.4 2.0 1.5
3 Utbildninginkl. restid 0.8 1.4 1.7 10 1.6 2.7 1.2
4 Allm. doktrin praxis.och
cirk.post 2.6 2.6 1.9 2.7 2.1 l.l 2.4m.
5 Administrativtarbete 3.9 2.2 5.2 4.4 4.5 2.3 4.0
6 .arbetemedremisser 2.6 1.7 0.8 3.3 3.5 5.9 2.5
7 Ovrigt 2.7 0.9 4.1 3.2 1.5 3.4 2.7
DELSUMMA 14.3 11.7 14.4 16.1 14.6 17.6 14.5

Övrig AKTIVITET
:id l Personligtid 7.1 7.4 7.4 7.2 7.0 6.7 7.2

2 Sjuk—.tjänstled.ed.,del dag 0.6 0.6 0 3 1.0 2.0 0.1 0.7av
3 Sjuk-,tjänstled.ed.,hel 6.2 3.4 3.6dag 4.5 6.1 12.9 5.5
DELSUMMA 13.9 11.3 11.3 12.7 15.2 19.6 13.4

TOTALSUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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tidsåtgången efter aktivitet, förProcentuell fördelning resp.av
tillfälliga domarepresidenter ochdomarkategori exkl.

BEFATTNING
l-Lråd Samt-

V.ordf Adjung ligaLagmän övr.uppg
Andel Andel Andel Andel AndelAndel

% % %% % %
MÅLTYP AKTlVlTET

0.60.6 0.6 0.5 0.70.4l Handläggningavpt-frågaBrottmál
3.52.8 0.7 3.2 3.9 4.42 Förberedandehandläggnátgärder

0.6 0.30.3 0.0 0.1 0.1föredragning3 Inläsningför egen 5.3 4.64.2 3.7 4.4huvudförhlföredr. 4.74 Förberedelserinför
9.5 10.37.3 13.2 11.3 9.55 Huvudförhandling

Överläggn. 2.02.4 1.9 1.82.0 2.56 efterhuvudförh.
1.31.2 1.5 1.3 1.11.47 Föredragnjämteöverläggn.

2.9 2.00.7 1.4 2.11.48 Doktrin,praxism.m.
13.0 11.7 11.08.2 6.3 10.2dombeslut9 Förslagjusteringav 36.6 37.9 35.528.4 29.5 34.4DELSUMMA

AKTIVITETTvistemál
0.5 0 6 0.60 4 0.70.6l Handläggningavpt-fraga
3.2 3 8 2.90 5 2.61.52 Förberedandehandläggnátgårder

1.8 1.00 0 1 0.4 0.93 föredragninglnlåsningför egen
3.9 3.24.6 2.9 2.9 2.54 Förberedelserinförhuvudförh.fören
3.8 4.36.7 5.4 4.3 4.35 l-luvudförhandling

Överläggn. O 0.91.0 1.2 0.8 70.76 efterhuvudförh.
2.21.3 3.0 2.4 2.0 2.17 Föredragmjämtcöverläggn.

2.6 1.81.4 0.8 1.0 1.78 praxisDoktrin, m.m. 6.2 5.84.2 4.8 6.2 5.79 Förslagjustering dombeslutav
18.8 21.8 21.4 25.6 22521.0DELSUMMA

Övriga AKTIVITET
0.3 0.3 0.3 0.30.2 0.3Handläggningavpt-frágamål 1

2.6 1.7 1.70.9 0.1 1.12 Förberedandehandläggmåtgärder
1.20.5 0.1 0.4 0.8 2.53 föredragninglnläsningför egen 0.8 0.90.6 0.6 0.8 1.14 FörberedelserinförförhÖrföredragn.

4.2 2.9 4.03.4 5.3 4.85 Förhör,föredragning överläggningoch
1.9 1.50.4 1.0 1.5 1.46 Doktrin.praxism.m.

4.2 4.2 6.3 5.9 2.9 4.6Förslagjustering dombeslut7 av
10.3 11.5 15.1 15.9 13.4 14.1DELSUMMA

Övrigt AKTlVlTET
0.20.3 0.1 0.2 0.4 0.1Målärende il omedb.hovrätarb. tassom upp

l.7 1.9 1.6 1.0 1.51.42 Restidtillfrån hovrättsting
0.9 1.6 0.8 1.2:4.7 1.03 Utbildninginkl. restid

3.4 3.4 2.5 1.5 2.41.44 doktrin praxis,cirk.p0stAllm. och m.
5.8 2.8 1.2 4.010.5 6.15 Administrativtarbete

1.8 3.5 2.58.4 2.4 1.36 remisserArbetemed
Övrigt 4.0 0.4 2.77.9 8.2 1.77

29.9 27.3 17.8 12.4 8.5 14.5DELSUMMA
Övrig AKTIVITET

7.2 7.4 7.2 7 1 7.2Personligtid 7.4ltid
0.7 0.6 0.9 0 5 0.72 Sjuk-,tjänstledighet 0.6e.d.,del dagav
5.0 2.9 5.6 7.0 5.53 Sjuk-,tjinst1edighcte.d., 2.4heldag

13.410 12.9 10.9 13.7 14.6DELSUMMA 4100.0 100.0100.0 100.0 100.0 100.0TOTALSUMMA
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Tidsåtgång, timmar minuter, PER DOMARVECKA efter aktivitetoch
Medeltal för exkl. presidenter och tillfälliga domarehovrättresp.

RÄTTHOV
ÖvreSkåne NedreVästra

Svea Göta B. Sv. Norrl Norrl
TimmarTimmar TimmarTimmarTimmarTimmar

vecka vecka vecka vecka vecka vecka
MÅLTYP AKTIVITET

0:10 0:15 0:22 0:17 0:26 0:07Brottmål Handläggningavpt-frága1
1:36 1:132 Förbe. 1:18 1:45 1:26 1:59handläggnátgärder

0:03 0:12 0:19 0:03 0:04 0:053 lnläsn. föredragningför egen
1:23 2:19 2:40 2:19 2:10 1:564 Förbe.införhuvudförhföredr.
4:16 5:55 4:19 4:55 3:18 2:085 Huvudförhandling

Överläggn. 0:54 0:51 0:54 0:59 0:306 efterhuvudförh. 0:52
0:23 0:51 0:57 0:22 0:27 0:207 Föredragmjämteöverläggn.

0:49 1:31 0:38 1:17 0:298 Doktrin,praxis 0:41m.m.
4:32 5:44 4:37 4:49 4:58 3:159 Förslagjustering dombeslutav

13:38 18:44 17:13 15:42 15:38 10:03DELSUMMA
TvistemálAKTIVITET

0:13 0:13 0:21 0:13 0:21 0:04Handläggningavpt-frága1
1:29 0:50 1:05 0:59 1:25 0:502 Förbe.handläggnatgärder

3 lnlåsning föredragning 0:34 13 0:21 15 0:40 14för egen
4 Förbe.införhuvudförhjföredr. 1:18 0:53 1:20 1:05 1:12 4:04

2:29 1:10 1:09 3:585 Huvudförhandling 1:43 2:05
Överläggn.6 0:24 0:28 0:14 0:22 0:12 0:38efterhuvudförh.

7 Föredragnjämm 1:01 0:33 1:20 0:43 1:09 0:35överläggn.
0:30 0:598 Doktrin,praxis 0:50 0:54 0:33 0:38m.m.
3:20 2:009 Förslagjustering dombeslut 2:23 3:12 1:41 1:32av

9:54 9:30 8:45 9:28DELSUMMA 8:27 12:55
Övriga AKTIVITET

0:07 0:04 0:13 0:09 0:05 0:05mál 1Handläggningavpt-frága
2 0:30 0:39 0:36 0:59Förbe.handläggnátgärder 0:45 0:55
3 0:36 0:09 0:42 0:12 0:03lnläsningför föredragning 1:07egen

0:31 0:05 0:22 0:11 0:154 Förbe.införförhörföredragn. 0:31
5 Förhör, överläggning 1:42 1:43 1:52 1:30 1:46föredra, 1:470
6 Doktrin, 0:35 0:17 0:47 0:32 1:33 0:20praxism.m.
7 Förslagjustering 2:07 1:46 1:35 2:18dombeslut 2:18 1:24av
DELSUMMA 6:22 4:34 6:08 5:28 8:18 4:48

Övrigt AKTIVITET
arb. Malärende i 0:11 0:02 0:00 0:02 0:01 0:031 omedb.hovrättassom upp

2 Restidtillfrán hovrättsting 0:32 0:18 0:38 0:38 0:541:11
3 Utbildninginkl. restid 0:19 0:35 0:44 0:25 1:120:45
4 doktrin praxis,cirk.p0stm. 1:06 1:08 0:50 1:09 0:57 0:30Allm. och
5 Administrativt 1:37 0:58 2:16 1:54 2:04 1:00arbete
6 remisser 1:05 0:43 0:20 1:26 1:37 2:37Arbetemed

Övrigt7 1:09 0:24 1:231:47 0:41 1:30
DELSUMMA 5:59 4:59 6:14 6:57 6:43 7:46

Övrig AKTIVITET
tid 1Personligtid 2:59 3:08 3:11 3:07 3:15 2:57

2 Sjuk-,tjänstledigheted., 0:14 0:14 0:09 0:27 0:55 0:02del dagav
3 Sjuk-,tjänstledigheted., 2:35 1:28 1:33 1:55 2:50 5:41heldag
DELSUMMA 5:48 4:50 4:52 5:29 7:00 8:40

TOTALSUMMA 41:42 42:37 43:12 43:04 46:06 44:11
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DOMARVECKA efter aktivitetTidsåtgång, PERtimmar och minuter,
tillfälliga domarepresidenter ochdomarkategori exkl.förMedeltal resp.

BEFATTNING
Vice H.råd Ad-Lag—

jungordf övrmän
Timmar TimmarTimmar Timmar

veckavecka vecka vecka
MÅLTYP AKTIVITET

0:12 0:170:15 0:14Handläggningavpt-fråga1Brottmål
1:480:18 1:20 1:442 handläggmátgärderFörberedande

0:03 0:140:01 0:04föredragning3 lnlåsningför egen 1:31 1:52 2:121:50huvudförhjföredr.4 Förberedelserinför
4:10 4:005:47 4:445 Huvudförhandling

Överläggn. 0:49 0:441:06 1:006 efterhuvudförh.
0:33 0:270:32 0:377 Föredragn.jämteöverläggn.

1:090:35 0:530:198 Doktrin,praxism.m. 4:10 5:44 4:552:479 Förslagjustering dombeslutav 1559 15:4712:55 14:15DELSUMMA
AKTIVITETTvistemål

0:18 0:12 0:150:12Handläggningavpt-fraga1
1:350:12 1:06 1:242 Förberedandehandlåggnátgärder

10 0:24 0:460:01 0:3 lnläsning föredragningför egen 1:07 1:391:14 1:17huvudförhJföredr.4 införFörberedelser
1:371:51 1:542:215 Huvudförhandling

Överläggn. 0:190:27 0:30 0.216 efterhuvudförh.
0:51 0:511:16 1:01jämte7 Föredragn. överläggn.

1.040:22 0:24 0:458 Doktrin,praxism.m. 2:382:07 2:41 2:299 Förslagjustering dombeslutav 9:26 10:448:12 9:18DELSUMMA
Övriga AKTIVITET

0:08 0:07 0:070:08l l-landläggningavpt-frågamal
0:29 1:08 0:430:032 Förberedandehandlåggnátgärder

1:000:01 0:09 0:22föredragning3 lnläsningför egen 0:270:16 0:20 0:22införförhörföredragn.4 Förberedelser
1:49 1:1218 2:00överläggning5 föredragningochFörhör,
0:35 0:470:25 0:356 Doktrin,praxism.m.

1:51 2:37 2:34 1:14Förslagjustering dombeslut7 av
5:325:02 19 6:56DELSUMMA

Övrigt AKTlVlTEl
0:020:02 0:05 0:10omedb.i hovrät1Målärendearb. tasuppsom 0:42 0:270:45 0:47hovrättsting2 Restidtillfrån

0:23 0:45 0:170:23restid3 Utbildninginkl.
0:361:26 1:071:30praxis,cirk.postm.4 Allm. doktrinoch
0:292:30 1 114:29Administrativt5 arbete :
1:300:34 0:481:036 Arbetemedremisser

Övrigt 0:103:29 1:41 0:457
5:29 3:3311:41 7:26DELSUMMA

Övrig AKTIVITET
3:08 3:06 3:08 2:571Personligtidtid

0:140:17 0:16 0:242 Sjuk-.tj5nst1edighete.d.,dcl dagav 2:29 2:5712 1:162:3Sjuk-.tjänstledigheted..heldag
6:085:37 4:38 6:01DELSUMMA

43:52 41:4443:28 41:56TOTALSUMMA
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Tidsåtgång, timmar minuter, PER DOMARVECKA efter aktivitetoch
för presidenter tillfälligaMedeltal rikets hovrättsdomare exkl. och

domare

Timmar
vecka

MÅLTYP AKTIVITET
Brottmål Handlåggningav 0:141 pt-fråga

1:282 Förberedandehandläggnåtgärder
0:073 lnläsningför föredragningegen

4 FörberedelserinförhuvudRirhJföredr. 1:55
4:245 Huvudförhandling

Överläggn. 0:526 efterhuvudförh.
0:317 Föredragn.jämteöverläggn.

8 Doktrin,praxis 0:50m.m.
4:439 Förslagjustering dombeslutav

DELSUMMA 15:05
TvistemálAKTIVITET

1Handläggningav 0:14pt-fråga
132 Förberedande 1handläggmåtgärder :

3 lnlåsning föredragning 0:25för egen
1:224 FörberedelserinförhuvudförhJföredr.
1:535 Huvudförhandling

Överläggn.6 0:22efterhuvudförh.
0:567 Föredragn.jämteöverläggn.
0:458 Doktrin,praxism.m.

9 2:30Förslagjustering dombeslutav
DELSUMMA 9:40

Övriga AKTIVITET
1Handläggningav 0:07mål pt-frága
2 Förberedandehandlâggnåtgärder 0:43
3 Inläsning föredragning 0:30för egen
4 Förberedelserinförförhörföredragn. 0:22
5 Förhör,föredragning överläggning 1:42och
6 Doktrin, 0:37praxism.m.
7 Förslagjustering dombeslut 2:00av
DELSUMMA 6:01

Övrigt AKTIVITET
i 0:05arb. 1Målärende omedb. hovrättassom upp

2 Restidtillfrán hovrättsting 0:38
3 Utbildninginkl. restid 0:30
4 Allm.doktrin praxis.cirk.post 1:02och m.
5 Administrativt 1:40arbete
6 Arbete remisser 1:07med

Övrigt7 1:10
DELSUMMA 126:

Övrig AKTIVITET
tid 1Personligtid 3:04

2 Sjuk-,tjänstledigheted., 0:18del dagav
3 Sjuk-.tjänstledigheted.,heldag 2:22
DELSUMMA 5:44

TOTALSUMMA 2:42
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målGenomsnittlig domartid , efter hovrätttotal per
och minuterTimmar

SkattadTidenl.
tids- felmarg. Antal

MALTYP Hovrätt studien procentx mål

Svea 17:37 9 253Brottmál
Göta 21:42 11 86
Skåne B. 28:13 11 84
VästraSv. 15:26 16 131
Nedre 19:25 18 53Norrl
Övre 31:55 23Norrl 15

19:39 8 622TOTALT

Svea 19:29 166Tvistemál 7
Göta 18:54 18 50
Skåne 23:08 9 52B.
VästraSv. 21:21 15 57
NedreNorrl 22:15 23 25
ÖvreNorrl 76:57 1a s

TOTALT 21:43 4 358

Övriga Svea 7:27 11 279
Göta 4:13 16 108mal -
Skåne B. 7:28 15 113
VästraSv. 6:09 15 114
NedreNorrl 14:23 9 38
ÖvreNorrl 7:38 38 30

TOTALT 7:07 9 682

Övrigt Svea 2:47 698ll
Göta 2:00 22arb. 244
Skåne B. 3:10 18 249
VästraSv. 2:41 30216
NedreNorrl 3:46 21 116
ÖvreNorrl 5:43 24 53

TOTALT 2:52 8 1662

LedighetSvea 1:13 24 698
Göta 0:38 56 244
Skåne B. 0:48 41 249
VästraSv. 0:51 26 302
NedreNorrl 1:56 33 116
ÖvreNorrl 3:53 28 53

TOTALT 1:08 21 1662

Dennatabell visa domanidtotal mål.attavser per
Fördennatabellgällerdärförföljande:.tidernaingar presidenterl ävenarbeteutfört tillfälligaoch domareav-

personligtidBeaktad för varjemåltyptasupp- Övrigtmålrelateratarbete ärutslagetpåtotalaantaletmal-
Felmarginalenix sigosäker.särskilt litetår närantaletmål se tekniskbilagaär
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mål , efter aktivitetGenomsnittlig total domartid per
minuterTimmar och

SkattadTid Skattadenl.
tids- felmarg. Tid enl. felrnarg.

studien DVAktivitet procentprocent

0:17 15Brottmål1Handläggningavpt-fråga
1:42 112 Förberedandehandläggnátgårder

230:083 föredragninglnläsningför egen
92:204 FörberedelserinförhuvudförhJföredr. ..18 4:21 145:285 Huvudförhandling

Överläggn. 1:06 146 efterhuvudförh.
0:37 157 Föredragn.jämteöverläggn.
1:00 148 Doktrin,praxism.m.
5:30 8dombeslut9 Förslagjusteringav
1:31 8PPersonligtiddel av

19:39 8TOTALT målrelateratarbeteT

0:29 12Handläggningavpt-frágaTvistemál1
2:26 72 Förberedandehandläggmâtgärder
0:51 213 lnläsning föredragningför egen
2:49huvudförhjföredr. 144 Förberedelserinför .2615 3 234:125 Huvudförhandling

Överläggn. 0:52 216 efterhuvudfiirh.
1:53 247 Föredragn.jämteöverläggn.
1:29 ll8 Doktrin,praxism.m.

95:029 Förslagjustering dombeslutav
1:40 4PPersonligtid del av

21:43 4TOTALT målrelnteratT arbete

‘ visa domartid målDematabell totalatt peravser
För följande:demiatabellgällerdärför

tillfälligatidernaingår presidenteroch domarel arbeteutförtäven av- Beaktadpersonligtid för varjemáltyptasupp- Övrigt utslaget totalaantaletmålmálrelateratarbete är-



4914BILAGA1995:124SOU c.

mål , efter aktivitetGenomsnittlig total domartid per
minuterochTimmar

SkattadSkattadTid enl.
Tid felmarg.felmarg. enl.tids-

DVstudien procentprocentAktivitet

Övriga 0:08 25Handläggningavpt-frågal
0:44 9handlåggmåtgärder2 Förberedandemål

200:32föredragninglnläsning3 för egen
220:26förhörföredragn.inför4 Förberedelser
191:58föredragning överläggningFörhör, och5
ll0:40praxis6 Doktrin, m.m.
82:07Förslagjustering dombeslut7 av

0:33 9Personligtid del avP
97:07TOTALT milrelaterat arbeteT

Övrigt 0:02 31i hovrätMalärende omedb.l tassom upp
230:16hovrårtstingRestidtillfrån2arb.

0:13 49Utbildninginkl. restid3
0:26 9cirk.postdoktrin praxis,4 Allm. och m.
0:43 12Administrativtarbete5
0:28 I7remisser6 Arbetemed

Övrigt 0:30 Zl7
80:13tid del avPersonligP
82:52EJ målrelateratarbeteTOTALTT

0:08 39Sjuk-,tjänstledighete.d..del dagLedighetl av
201:00tjänstledighet heldag2 Sjuk-. e.d.,
211:08TOTALTT

domartid måltabell visatotal‘ Denna att peravser
följande:tabellgällerdärför-Fördenna

tillfälligadomareutfört presidenterochI tidernaingår arbeteäven av- varjepersonligtid för máltypBeaktad tasupp
Övrigt totalaantaletmålutslagetpåmålrelateratarbete är-
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Underbilaga 12
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Bilaga 4

Ovrig statistik m.m.

Tabell Uppgifter avgjorda dispenserade måloch halvåretförstaom
1995

Ö-målFT-mål Tvistemål Brottmål

Avgjorda 318 2 375 4 566 6 140
därav PT-krav 100 % 5,6% 19,3% 9,7 %

Antal dispenser 41 18 128 110
% dispenser 12,9% 13,5% 14,5% 18,5%

Det föreligger framgår avsnitt2.3.2 viss osäkerheti frågan mångahur målsom av en om- -beviljatsdispens.som

Eftersom dessamål inte domavgörs har statistikenvaltsdemål avgjortsgenom ur som genomannat beslut.

Tabell 2. Avgjorda tvistemål ålderfördelade efter

1:a halv- 2:a halv- 1:a halv- 2:a halv- 1:a halv- 2:a halv- 1:a halv- 2:a halv- 1:a halv-
året 1991 året 1991 året 1992 året 1992 året 1993 året 1993 året 1994 året året1994 1995

0-3 532 422 580 462 708 666 981 665 689
4-6 386 381 429 387 521 502 525 510 629
7-12 555 533 477 533 614 652 688 638 938
13-24 432 302 323 255 410 306 373 377 359
25- 112 99 73 73 83 75 119 67 78
Totalt 2 020 1 737 1 882 1 710 2 336 2 201 2 686 2 257 2 693
snitt mån 8,3 8,8 7,7 8,0 7,6 7,4 7,2 7,5 7,7



4994BILAGA1995:124SOU

ålderefterbrottmål fördeladeAvgiorda3.Tabell

1:a halv-halv-halv- 2:a1:a2:a halv-1:a halv-halv-2:ahalv-halv- 1:a2:a1:a halv-
19951994 året1994 åretåretåret 199319931992 åretåret1992åretåret 1991året 1991

2 449905568 12827208 12469790 112751 698 10-3
369305 l426 11l 5416581363372 11249346 114-6
5318057612081951182757 l025864 l7-12
18319329321130722323825428013-24
34292132293833202825-

4 5664 237069819 545 15327544 190823216 34Totalt
3,84,44,14,84,75,24,85,45,0månsnitt

Ö-mål ålderefterfördeladeAvgiorda4.Tabell

1:a halv-halv-halv- 2:a1:a2:a halv-halv-halv- 1:a2:ahalv-1:a2:a halv-1:a halv-
19951994 åretåret1994åretåret 1993året 19931992året1992åretåret 1991året 1991

00254 42517255 160230563 5444944 0953 9870-3
6235847747177936596645806294-6
309362414489085l4353784844227-12
15613320422927718313513520713-24
55354235423324284125-

6 145539606 566 63042775 8736505286 5 3225Totalt
2,12,02,32,32,92,32,12,42,7snitt mån

1990sedanmål till hovrätternaInkomna5.Tabell

1:a halv-halv-2:a1:a halv-halv-halv- 2:a1:ahalv-2:ahalv-1991 1:a1990
1995året19941994 åretåret19931993 åretåret19921992 åretåret

2 522364278222 3512 4341 9252 1596183T-mål 3 401
4 78030344 77133145 195298869 44928952 7B-mål 7

32165 68487856 92245266 959Ö-mål 840510 5419 352
13 6233511213 4316041314 081182868 131222 08720 705Totalt

vattenmålExkl.
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Tabell 6. Antal målbalanserade sedan 1990

1990 1991 1:a halv- 2:a halv- 1:a halv- 2:a halv- halv- 2:a1:a halv- 1:a halv-
året 1992 året 1992 året 1993 året 1993 året 1994 året 1994 året 1995

T-mål 2360 231 2850l 2773 3077 3055 3164 3248 3063
B-mål 3208 3197 4211 3902 4126 3451 3186 3198 3371
Ö-mål 2287 2294 2750 3512 2681 2778 2088 2203 2324
Total 7 855 8027 9 811 10 187 9 884 9 284 8 438 8 649 8 758

ExkL vauenmål

Tabell mål7. Inkomna till HD

l: halv- 2:a halv- 1:a halv- 2:a halv- 1:a halv- 2:a halv- 1:ahalv-a
året 1992 året 1992 året 1993 året 1993 året 1994 året 1994 ånet199S

målInk 2 455 2 156 2 726 2 598 3 163 2 740 2 987
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1Figur
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Figur 2
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Figur 3
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Bilaga 5

Tyskland‘England ochi USA,Reformarbetet

Gunnar Bergholtzav

Inledning

Överbelastade industrialise-i den västligaappellationsdomstolar är ett
redanProblemen fanns iuniversellt fenomen.rade världen närmast

Överallt harblivit alltde har sedanbörjan 1960-talet och värre.av
Samstämmighetsituationen.försökt bemästrareformer attman genom

inte i längden kanantalet domartjänsterråder ökningatt en avom
domstols-förändrahar velatI ställetdet rätta receptet. manvara

harTvå huvudvägarrättegångsförfarandet.organisationen och an-
och begränsaförfarandet i andra instanseffektiviseravisats: Att att

till överklagande.rätten
rationalisering inomförbättraEffektiviteten försöker genomman

överklagandeskriftpå blhöga kravdornstolsorganisationen, partsa
förfarandet iökad skriftlighet iochden skriftväxlingenoch övriga

förfarande imuntligtbekostnad muntligheten. Ettallmänhet på ärav
för domstolen och parternatidskrävandeallmänhet betydligt änmer

stå oemotsagd.emellertid inte fåttuppfattning harskriftligt. Dennaett
till snabba ochmuntligt förfarande lederhävdas ocksåDet att ett

skriftlighet leder till utdragenmedanslutliga avgöranden, processen
någon-ligger sanningenFörmodligenflertal uppskovsrisker.med ett

skriftliga, andrarättegången börimitt emellan. Vissa inslagstans vara

Detta arbeten: Martineau, Robert,följandebygger främstavsnitt
Analysis,ComparativeEngland and United States: AAppellate Justice in

Neil,York 1990, Andrews,Buffalo, NewHein C0., Inc.William S.
1994, Gilles,Maxwell, LondonProcedure, SweetPrinciples of Civil
AnalyseRechtsmittelproblematikz Vorstudie undZiviljustiz undPeter, zur

Struktur-Zivilgerichtsbarkeit; BeiträgeRechtsmittel in derReform der zur
Intemationaoch TheBundesanzeiger, 1992Rechtspflege, Köln,deranalyse

Globalisation, Tokyo 1992, ed.ofCivil Justice the EraSymposium Inl on
Gottwald, Peter,147 ff., bidragof the ISCJEditorial Boardby the s

of Civil Procedure, German Report.ReformAnalysis of theComparative
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skriftlighet tid för domstolen,muntliga. allmänhetI mensparar
förlänger själva rättegången.nog

plats i dis-Begränsning till överprövning har viktigrätten enav
överklagandeförbud småmål och ickekussionen. gäller det då iHär

från underrätten frågan prövningstillståndslutliga avgöranden samt om
i andra instans.

varjeden internationella diskussionen harI rätts-attenatsman om
kompromiss grundvärdena imåste finna sin attsystem utan enegen

Enighet råder ocksåandra instans allvarligt komprometteras. attom
den grundvärden korrigering underrättensandra instansens är av-av

Anvisningarna för reformer entydiga:görande rättsbildning. ärsamt
överklaga så missbruk kan förebyggas,Begränsa möjligheterna attatt

avgörandendessförinnan första instans så många dessstärk attmen av
förverkligen anvisning klingar välbekantkan bli slutgiltiga. Denna en

rättegångens tyngdpunkt ligger,svensk iakttagare ofta hört attsom
eller skall ligga, i första instans.

USA22.

and develop-I USA instansens uppgift error correction lawandraär
förgrunden. Rättegången i andra instansRättsfrågan står iment.

bygger skrivnapå the record akten från första instans samt
för-briefs fullföljdsinlagor och kortare muntligaargumenterande
sitthandlingar. mellan 20 till 30 minuter tillPartsombuden har var

ibland kanförfogande. Domstolen domför med domare,är tre men
fler naturligtvis inte. Underrättensdelta. Nämndemän förekommer

föreligger vad kallas reversible errordom ändras endast det somom
underrätteninnebär inte endast fel begåttsoch det i sin att etttur av

frånpåverkat utgången till skillnadfelet allvarligt ochärattutan
till ändring.harmless errors inte ledersom

gångerökade antalet överklagade mål 9Under tiden 1960-1987
Fifth900%. Vissa domstolar hade siffror. I theeller med än värre

%.Circuit % och i the Ninth Circuit 1176 Dennaökningen 1198var
tillförändring USA ha gått från Cottage Industryinnebär sägsatt

från hantverk i till det löpande bandet. FörAssembly Line stugan
sigflodvåg flood-tide överklaganden ansågdennamötaatt manav

och för-bl vidta strukturella förändringar, öka personalenbehövaa
rättegången. blev således öka antalet domare ochändra Svaret atta

Framställningen federala Court of Appeals.gäller
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arbetsuppgifterna pådornstolspersonal, fördela sättövrig samtannat
mil’.i allt antalmuntlig förhandlinghålla störreunderlåta ettatt att

olika metoderDevices harScreening prövatsUnder beteckningen
komplicerademålen från derutinmässigade enkla ochför sållaatt ut

summarisk behandling.fåtthar sedanRutinmålenoch viktiga. en mera
kategori.falla inom dennabrottmålsdomarFlertalet överklagade anses

i vilka måluppgift blanställdes medStaff attorneys avgöraatt a
kundehållas och vilkaskullemuntlig förhandling en mersom ges

domstolstjänste-mål skrevbehandling. I dessasummarisk senare
domsförslagf med domar-infördesVidare ett systemmannen

ocksåledde såledesförändringarlaw clerks. Dessaassistenter ks
domarrollen.till renodlingen av

följandereformer kanBland övriga noteras:

överklaga.tiden förFörkortning rätten attav

direktkontrollen målets fortgång när över-Domstolen övertog av
iTidigare hade detta legat heltin.klagandeinlagan kom parternas

hand.

Brief dvsförkorta och förenkla theutfärdades förFöreskrifter att
överklagandeinlagan.

Brief tryckeri för tryckning.skicka the tillslutade med4. Man att

under dom-förlikningsförhandlingaretablerades förProcedurer
stolens ledning.

hålletmål förenklades till helt ochmångaHandläggningen av
skriftlig.

eller ibestämdes domskäl inte skulle skrivas,rutinmål7. l vartatt
kortfattat.skulle formuleras

sanktioner.bestraffas olikaOkynnesöverklaganden genom

allmänhet kallsinnigtprövningstillstånd bemöttes iPropåer införaatt
författningen. Endast i dom-i brottmål detta stridaoch tremotanses

i i tvistemål. Utvecklingenförsökte sig något denstolar vägenman
vikti-har revolution i andra instansens arbete. Deninnebärasagts en

3Antalet % från 68 tillunder denna tid med endast 129 ellerdomare ökade
156.
Det ameri-helt ställning idomens motivering harbör påpekas att en annan

domskrivning säkertdomstolar i svenska och ärkanska federala än attt ex
i Sverige.tidskrävande där änmer
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förändringen förkortningen handläggningstidernagaste anses vara av
och den beror i sin på domstolen kontrollerar måletstur att numera
gång avgörande.mot ett

Reforrndiskussionen har också gällt tappande skallt att partex
hans rättegångskostnaderersätta och fullföljdsavgifternamotparten att

höjas5.skall Bland andra förslag framkommit kan nämnassom en
förbättrad utbildning för domare med början redan under grundutbild-
ningen, ändring utnänmingspraxis så domare i får sinöverrättattav
tjänst på grund meriter och personliga kvalifikationer änmer av av
politiska skäl delegation till andra domstolstjänstemän domaresamt än

alla beslut avgöranden i sak.utomav

England

AppealDen engelska Court of arbetar det heter by ofsom way
rehearing. Det skulle alltså kunna fråga fullständig rätte-vara om en
gång i repris, vissa begränsningar finns. Rättsfrâgorna dominerarmen

det förekommer också bevisfrâgor. Dessa på hand-avgörsmen
lingarna, således blir det inte fråga vittnesförhör under förhand-om

Ändålingen. hävdas muntligheten förhärskande.är Om bevis-att ny
ning tillåts i tvistemål, vilket möjligt under restriktionerär liknande de
svenska, sker det inte vittnet uppträder i domstolenatt utangenom

afñdavit dvs avgivande skriftlig beedigad redo-genom genom av en
Årgörelse. 1983 slog the Master of the Rolls ordföranden i dom-

stolen fast the Court of Appeal hade till uppgift toatt correct errors,
provide second in the trial of action.not to Domstolensstagea an

uppgift således felaktigaär underrättsavgöranden.rätta Till dettaatt
måste läggas verksamhet med skapa bindande prejudikat.att

För överklagat mål gäller presumtionen underrättensett att av-
görande korrekt, den klagandeär inte kan visa Dettamotsatsen.om
leder, i fall vad gäller tvistemål, till domstolen behandlar färrevart att
mål dess kontinentaleuropeiskaän motsvarigheter. Domstolen arbetar
på två huvudavdelningar: The Court of Appeal Criminal Division och
the Court of Appeal Civil Division. Domstolen domför medär två
eller domare beroende målets karaktär. I tilltre de arneri-motsats
kanska Court of Appeals har domarna i Court of Appeal inte law
clerks till sin hjälp.

dag bär vardera sina kostnader utgången i målet.parten oavsett
‘Ang. Court of Appeals plats i domstolshierarkin hänvisas till betänkandet
avsnitt 3.2.4.
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of Criminal DivisionCourt AppealThe

ålder onödigaflesta överklaganden i brottmål har ochDe ansettsav
screening and såll-infördes tidigt med deterrencedärför ett system

på prövningstillstånd i flertaletavskräckning. Genom kravning och
försökt hålla hopplösa fall utanför dom-mål redan år 1907 har man

i de fall bedömdesAvskräckning kom till ståndstolen. attgenom som
fick dömde på straffet inteeller unarguable denhopelesssom

förflöt prövningen tillstånds-häktningstid underräkna den avsomav
frågan.7

prövningstillstånd domare. Beslutet moti-Frågan avgörs av enom
dömde begära förnyad prövningEfter avslag kan deninte. av enveras

prövningstill-Från början gälldepanel domare. vägratatt etttreom
förlust till 42 dagar i icke avräknings-stånd den dömde en av uppgav

föreskrev något Detta änd-häktningstid inte domstolenbar annat.om
automatiska förlust avskaffades och i ställetårrades 1966. Denna

prövningstill-innebörd domstolen vid avslagetinfördes regel atten av
ellermöjlighet avräkning delstånd fick skönsmässig vägraatt av aven

Således kom gälla full avräkningden tid kundehela det röra. att att
den praxisinte föreskrev Enligtgjordes domstolen annat. somom

infördesregelmässigt avräkning. Samtidigtutvecklades tillät domstolen
lagstiftningen förbud reformatio in peius. Dessa ändringarmotgenom

antalet överklaganden. skäl förökning Ettledde till mycket stor aven
avräkningsfrågan de dömda inteden bedömningenvälvilliga attav var

få juridisk hjälp med överklagandet. Dettaalltid hade möjligheter att
kraft årrättshjälpsreform trädde i 1968. Nuändrades somengenom

överklagade få juridisk hjälp med ansökan.kunde ochvar en som
ständigt ökande antalet ansök-Pâ denna reform och detgrund av

offentliggjorde ordföranden brottmâls-ningar prövningstillståndom
from bench denavdelningen praxisändring the 17announcementen

skulle domstolen enligt detta1970. I fortsättningen announce-mars
häktningstidinte avräkning ansökantveka vägraattment av om om

dömde efter nej vidprövningstillstånd unarguable. Om den ettvar
prövningen domare hänsköt frågan och det återigen blev nej vidav en

domare skulle ytterligare tid förlorad Endastprövningen tretreav .
till fyra efter denna praxisförklaring sjönk antalet ansökningarveckor

årsfrån 000 till 500 månad, vilket motsvarade nivån före 1966l per
ändringar.

7Då i häktade i avvaktan avgörandet i frågaprincip alla hålls pröv-om
mellan häktade ochningstillstånd inte någon orättvisauppkommer personer

frihetsberövande.fri fot tillgodoräknandesåvitt gäller av
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upplysande.något äldre datum, kanViss statistik, änom av vara
överklaganden ansökningaruppgick antalet ochUnder år 1985 om

ungefär 162. Prövningstillstånd krävdes i allaprövningstillstånd till 7
överklaganden gällde endast på-fallen antalet70. Det störstautom

gällde endast ansvarsfrågan 862 ellerföljden, mindre antalmedan ett
påföljdsfrågan Prövningstillstånd beviljades ibåde och 534.ansvars-

förhandling ochTotalt 2148 överklaganden gick till2 151 fall. av
fall och undanröjdes helt i 167 fall. Endessa ändrades domen 1 136

någon timme.förhandling vanligtvis inte längre änvarar

of Civil DivisionThe Court Appeal

fall. flertal fall krävsFullföljdsförbud finns för vissa I pröv-ett
Överklagande från the Court,ningstillstånd för prövning Countyettav

avgörande från the High Court ofinte det gäller slutligtnär ettmen
för del-måste prövningstillstånd till prövningJustice. Däremot av

of Justice.frâgor, målet således ligger kvar i the High Courtnär
ofPrövningstillstånd antingen domaren i the High Courtkan ges av

of Appeal.Justice eller the Courtav
reglerna och krav på prövningstillståndUnder 1993 ändrades ut-

från Highför vissa slutliga avgörandenökades och infördes även
fallPrövningstillståndfrågan i de flestaCourt of Justice. avgörs av en

förhandling. Besluten motiveras inte ochdomare muntligutanensam
prövningstillstånd finnsnågra utarbetade kriterier för beviljande av

inte.
mellan mål 1987Arbetsbördan ökade under tiden 1961 690 -

%. antalet domareeller med 128 Under tid ökade1573 mål samma
enbart arbetar med tviste-i hela domstolen från 12 till 24, 20varav

mål.
tvistemålårs statistik låg omloppstiden förEnligt 1992 ett om-

föranledde domstolens ordförande ikring månader och det7,5 att
föreslå till förbättring: utökadkommentar till statistiken vägartre

För prövningstillstånd krävs för följande huvud-närvarande 1994 gäller att
of ordermål: order the made by ba tocourt consent, asgrupper av an an
judgments and orders, d decisions hearingsinterlocutoryccosts, atmost

for judgments under R.S.C. order 14 86, e county courtorsummary
of 000judgments of certain value, notably and claims 5tort contracta

f orders granting refusing relief hearing applica-pounds less, ator or a or
exception of relating immigrationtion for judicial review, with the tomatters

which include the giving refusing of possessionand nationality, ordersg or
of including the refusal of application forland, h orders grant a newor an

vissof the Landlord and Tenancy Act 1954. Enunder Part ut-tenancy
prövningstillstånd förutses.ökning kräver kande målgrupperav som
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användning prövningstillstånd, förkortning den tid läggsav av som ner
domarepå varje mål flersamt

årReformsträvanden under senare

engelska civilprocessen har under år kritiserats.Främst den Isenare
från juni 1993 kommitté tillsatt The generalrapporten av en av

Council of the Bar and the Law Society konstaterades bl a:

antiquity prevades the civilAn air of Dickensian Manyprocess.
oftenbuildings, built in Victorian times, remaincourt

with totally inadequate facilities forunmodernised litigants and
lawyers Virtually all documents issued by the and allalike. courts

manuallythe records compiled rather than with the aid ofare
information oftenmodern technology, with the thatconsequence

unavailable slow retrieve. Proceduresto unnecessaryor are
technical, inflexible, mle—ridden, fonnalistic and often incom-
prehensible the ordinary litigant for whom they ultimatelyto are
designed. The language of the law, particularly in relation legalto
documents and wordly, old-fashioned and litteredcourt process,

jargon°.with unintelligible and largely irrelevant legal

åtgärd området för prövningstillstånd tvistemål.En utöka iattvar
Under 1970-talet försökte få ned de enligt engelsk mening tyd-man
ligen långa handläggningstidema. 1978 tillsatte Lord Denning som
ordförande i Court of Appeal kommitté med detta syfte. Kommitténen
kom med fyra principförslag:

Att inrätta tjänst med uppgift bl tillMaster att atten som a se
målen kom fram till förhandling.

Att lägga på denne tjänsteman eller domare avgöraatten ensam
processuella frågor.rent

Att inskränka överklaga.rätten att

4. på olika hela rättegångsförfarandet.Att sätt strama upp

Fram till 1982 blev i stället främst inrätta fler domartjänster.attsvaret
Under tiden före 1989 genomfördes emellertid flera reformer, bl a
följande:

9Sir Thomas Bingham M.R. s review of the legal 1992.year,
Civil Justice Trial the Case for Change. by the IndependentReporton -working jointly by the General Council of the and the LawParty Barset up
Society, June 1993, 5.s
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fallInförande prövningstillstånd i vissa gällande mål frånav
County Courts.

Nedkortning fullföljdstiden.2. av

och tvådomarkompetensen.Utökning endomar-av

så möjligt efter det målet inkommit bestämma tid4. Att attsnart som
för förhandling.

Inrättande Civil Appeal Office.5. ettav

uppgiften bestämma tid för förhandling ochCentralisering attav
utsättande mål.av

Ändring arbetsformer så dessa läste handlingarna7. domarnas attav
i målet före förhandlingen.

kortfattadeRekommendation till ombuden inkomma medatt
skriftliga för huvudfrågorna i målet, skeletonredogörelser ks argu-

ofChronology of och the basic facts thements eventsamt en
case .

avskaffa-Dittillsvarande praxis i läsa kanslidomarrättenatt upp
des.

kunde10. Inrättandet mål-pool med mål med kort varselav en som
till förhandling.sättas ut

1987 ordförande återståendemenade så domstolens de enda vägar-att
området för prövningstillstånd eller inrätta flerutökaatt attna var

domartjänster. förGenom lagändring 1993 utökades också områdeten
prövningstillstånd.

Trots sina uttalanden 1987 tillsatte domstolens ordförande året
därpå för studera frågorna ytterligare. rekom-arbetsgrupp Dessatten
mendationer till ordföranden låg till grund för a Practice Direction

följande huvudsakliga innehåll.började tillämpas 1989 med Desssom
principiella del hänförde sig till skeleton sakframställ-arguments,
ning muntlig utveckling talan under förhandling och Court ofoch av
Appeal listing. Syftet bibehållande muntliga tradi-med denattvar av

förhandlingstidentionen försöka få andra rekommen-ävenner men
dationer förekom.

se notovan
Viktigare ungefär års omloppstid.mål hade vid denna tidpunkt ett
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med officeocksåDirection skullePracticeEnligt the system
blev obli-argumentshjälp. Skeletoninföras till domarnaslawyers

förhandlingen.före14 dagarskulle ingesgatoriska och senast

trefaldigt:åtgärder sadesSyftet med dessa varasenare

huvudför-effektivt förein måletmöjlighet läsadomarna attatt ge-
handlingen

förhandlingstidenrealistisk uppskattningförtill hjälpatt avenvara-
samt

möj-och därmed demöverblick måletöveratt parterna geenge-
någravarit vanligt förlikasintei tid ochlighet förlikasatt som

tagit sinskulle haförhandlingeninnanminutertimmer eller t rno
början.

till tilläggs-berättiga ombudenocksåskulleSkeleton arguments
kundeför målskullewarned listshort görasarvoden. En somupp

Syftet med skeletonvarsel.med kortförhandlingtillsättas ut argu-
i måletviktiga frågornaidentifiera devidareförklarades attments vara

kon-skulle därförlösningarna.för Deoch inte argumenteraatt vara
och medknäckfrågande peka pårättsfrågor bordecentrerade. I an-

authoritiesden eller derättsfallssamlingensida igivande som varav
medkort klargörasviktiga faktasakfrågor bordebetydelse. I m mav

hävdardet gällerakt. Närreferenser till underrättens motpart somen
det medkorrekta, räckteoch slutunderrättsavgörandets skäl är attatt

behövdeSkeletonskrift anförde detta.ombudet i kort argumentsen
Tillfrån motsidan.motsvarande skriftundantagsfall bemötaendast i

skrivenskulle bifogasskeletonvadekärandens argument en
prövning relevantaför domstolensupptagandeof eventsChronology

fakta.
förhandlingenförarbete tillinslagskriftligadessaDet att avanses

issuestool in focusinginvaluableinnovation anmycket nyttigär en
Deförkortar förhandlingen.ocheffektiviserarpå bra sättettsom

underdomstolarna.också ianvänds därför numera
Change3fortrial the CaseCivil Justice1993 årsI rapport on -

prövningstill-förområdetutökningfrågornadiskuterades avom en
gälldeförhandlingstiden. detNärskäramöjligheternastånd och att ner

för ochendastprövningstillstånd anfördes emot,argumenten men
författarna inte eniga.Förmodligenställning.interapporten tog var

se not
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utökad användning prövningstillstånd ansågsFör tala sub-attav
stantial safeguards fanns för tillförsäkra fallde behövdeatt att som

verkligen Vidare anfördes ogrundade överklagan-tas togs attupp upp.
den slösade bort judicial time och ledde till onödiga kostnader,
fördröjde avgörandet och försenade mål.det slutliga andra Dessa

stöddes i sin siffror visade % de måli 72argument tur attav som av
fastställdes underinstansensavgjordes slutligt, avgörande.som

följande:Motargumenten var

inadekvata fickAtt de juridiska inte leda till detattresurserna var
få till delblev svårare tillgång domstolssystemet.än att en av

2. generellt krav på prövningstillstånd skulle förlänga handlägg-Ett
och såledesningstiderna och öka kostnaderna upphov till dege nega-

tiva konsekvenser sökte undgå.man

fanns i fall möjlighet tillA sentiment EN över-attstrong vart
måste finnas åtminstone i de fall där underrätten dömt medprövning

enda domare.en

prövningstillstånd inte klaganden4. En ansökan möjlighet attom ger
för adekvatutveckla sina skäl ändring sätt.ett

förtroende för domstolarna skulle inte öka5. Allmänhetens genom
införandet summariskt filter system med risk för inte allaett attav
mål prövningstillståndförtjänta skulle erhålla detta.som var av

Även skulle6. utökningen endast begränsas till den underrättenom av
gjorda förvaltningsbeslut reviewdomstolsprövningen judicial ochav
familjemål förra politisk betydelse kundede och devar av senare
beröra barns väl och ve.

När det gällde förkorta förhandlingstiden rekommenderadeatt rappor-
följande:ten

Vid början varje förhandling och efter läsning skeletonav av argu-
bör anvisning vilken del målet be-rättenments ge om av som anses

höva oral argument och det behövligt från båda Omär parter.om
det lämpligt kan också i samråd med ombudenrättenanses ge en
antydan lång tid utvecklinghur talan bör i anspråk. Om-taom av
buden bör försöka hålla denna tidsram.

2. Om ombudet under förhandlingen sig eller utvecklar talanupprepar
i delar obehövligt, bör måstedär det ingripa. Sådana ingreppär rätten

för båda fairemellertid med känsla till trialgöras rättparters en
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undvikas.bördomstolens tidslöseri medtillhänsynstagandeunder attsamt

doku-alla relevantaläsamed tidtillräckligtskallDomstolen attges
under ajour-ellerförhandlingenantingen förerättsfallochment m m

dehögläsningunderlåta änOmbuden bördenna. annatnering avav
affidavits.skriftligaochrättsfalldelarnaviktigaste utsagorallra av

talanutvecklingunderombudenmöjligt börNärhelst det4. är av
Sådantdelar.avseende lämpligasammanfattningarskrivnaframlägga
praxissådanEnförhandlingen.föreförekommaintefår emellertid

anteck-långsammadetoch begränsarförhandlingenpåskyndar mera
emel-villesida. Dedomstolensfrånnödvändigtnande ärannarssom

form dåskriftligocksåframkommeralltföreslålertid inte taratt som
domstolentidskrävande förargumentationen,i ärtill stelhetdetta leder

förbereda.och kostsamt att

idå defullständiga inlagor,beståfår inteargumentsSkeleton av
kortskall,syfte,motverkar sittså fall namnetutan vara enanger,som

ståndpunkter.sammanfattning av

skickliga lawanställadomstolen blrekommenderadesVidare atta
införaskulledomstolendomarna ettassistenterclerks samt attsom

målrättsfråga isigkundeden övervilket ettinstitut enligt yttra en
instans.i andrabehövdemålethela avgörasattutan

Tyskland4.

tviste-brottmål ochii andra instansdomstolsorganisationentyskaDen
i tviste-Landgericht eller,tillinstansi förstaAmtsgerichtmål från

Oberlandesgericht arbetartillinstansi förstaLandgerichtfrånmål,
motsvarighet. Såledessvenskadesshovrättliknarsättett somsom

råderfall deti deandra instansvittnen imedomförhörförekommer
ibetyda ochkanvad vittnesmåletellervad vittneoenighet sagtettom

avseendereglernyligen skärptaganskaTrotssituationer.vissa andra
tviste-ibevis i andra instansochomständighetertillåtligheten nyaav

svenska.defortfarandereglerna generösatyskamål deär enmernog
anglo-arne-desvenskadenligger äntyska nännareDen processrätten

bltyskaden ärprocessrättenprocessordningarna,rikanska a avmen
svenska.denkompliceradbetydligt änhistoriska skäl mer

reglernai första instans,förfarandereglernatid harUnder lång om
brottmål ochbådeinstans ii andraförfarandetochöverklagande

3.2.6.avsnittbetänkandeti övrigt;För domstolsorganisationenden tyska se
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tvistemål kritiserats. främstaDet målet för kritiken har varit tviste-
målsrättegången och då särskilt överklaganderegler och förfarandet i
andra instans.

Av ålder har tillgången till andra instans varit obegränsad.en
Grundprincipen har varit prövningen i andra instans varit fort-att en
sättning på rättegången i första instans novum iudicium och i den
diskussion förs vill begränsa andra instans prövning tillsom man en
riktighetskontroll domen i stället för den fullständiganästanav
omprövning saken förekommer. Främst i tvistemål harav som nu man
talat instansmentalitet och därmed förlorandemenatom att part
oftast önskar överklaga. Rättsvetenskapsmän har talat Tysklandom

Rättsmedelsstaten framför andra.som
Belastningen på de tyska civildornstolarna i andra instans har ökat

betydligt och orsakerna till detta har många bl denansetts storavara a
advokatkåren, rättsskydds-generösa och rättshjälpsregler densamt

Äventilltagande juridiska komplexiteten i det moderna samhället. de
kritiker förnekat det under år blivit fråga form-attsom senare om en
lig Rechtsmittelflut en flodvåg överklaganden har ändå varitav
bekymrade överklagandefrekvensen.över I tvistemål har denna
frekvens i ledet Amtsgericht Landgericht under år varit 25 %senare-
och i ledet Landgericht Oberlandesgericht hela %.50 Dessa höga-
frekvenser i tvistemål har inte motsvarande högmotsvarats av en
ändringsfrekvens.

Den januari1 1989 fanns det i västliga delen Tyskland såav
mycket 17 627 domare. lösaAtt problemen med fler domar-som
tjänster har därför mindre lämpligt.ansetts

Nyligen genomförda reformer

Reformtakten har varit snabbare i första instans i denän andra. Pâ ett
inte heltsätt oliktär det svenska har rättegångensom stramats upp.

Betydligt högre krav ställs på vad gällerparternanumera process-
skrifter, tidsfrister och Endomarkompetensen har ökat både iannat.
första och andra instans.

När det gäller brottmålsrättegången infördes under 1993 fullföljds-
förbud i bagatellartade bötesmål.

I tvistemål har värdegränserna i de höjts.olika instanserna En
rättegångsförenklingslag Das Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz
från den 17 december 1991 medförde bl fullföljdsförbud i vissaa
bagatellmål vissa förändringar vad gällde besvärsfrâgorsamt m m.
Försök införa prövningstillstånd i någon omfattningatt i början av

‘5Ang. gällande betänkandetsrätt; avsnitt 3.2.6.se
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till omfattan-frågan hänskötsmisslyckades och den1990-talet en mer
Kritikenfunktion. dettaandra instansensde undersökning motav

advokater.domstolsjurister ochfrämst frånrefonnförslag korn
för genomgripandetidendetEmellertid äratt mermogenanses nog

ñmrs.många förslagreformer och

Reformdiskussionen

tvistemålsrättegångenavseendeförslag, främstharFrån tid till annan
sätt. rättsvetenskapliga dis-olika Denframlagtsi andra instans,

förslag till lösningarrättsmedelsproblem ochanalyskussionen som av Alivlig. vill bekäm-Vissa författareosannolikthar varit och är nästan
första instansattitydenvanliga ärtydligen ganskaden att enpa

den heiligeni överrättemaheliga salarnatill degenomgångsstation
okäntinte heltockså någotObergericht. Det ärHallen der sägs som-

Prozessiertordentligt först idet överrätteni Sverige att processas-
zweiten Instanz.wirt ab denerst

målminska antaletförslag blolikaförekommerI diskussionen atta
eninstansförfaranden,införakonfliktlösning,alternativ attattgenom

orsakernakommaöverklagandenminska flodvågen attgenomav
kvantitativdomsmotiveringarundermåligasåsomtill dessa m,m

rättsmedeltraditionella ompröv-alternativ tillochellerbegränsning
i rättsfrågan i högrebeskedhemställanförsta instans,ning omav

förvandlafall,andra instans i vissakassationsförfarande iinstans, att
ordi-omvandlaRechtskontrollinstanz,andra instans till atten ren

förbud överklagandeextraordinära ochrättsmedel tillnära mot av
huvudsaken.änannat

Även tillgång tilloch ökade krav förbegränsningar rätts-andra
prövningstillstånd appell-såsomutförligt,medel diskuteratshar av

tillåta vissaendastdomare,förstainstansensinstansen eller attav
högre krav påAnfechtungsgründe,rättsmedelbestämda grunder för

Som Referentenentwurf eines Gesetzesföljandeexempel kan nämnas: zur
Gesetzentwurf derGerichsbarkeit 1971,ordentlichenNeugliederung der

Einführung derEntwurf eines GesetzesFraktion der CDUCSU, zur
Landgericht in ZivilsachenBerufungsurteile derZulassungsrevision gegen

Zulassungsrevision,einerEinführungVorschläge des BMJ1974, zurzur
Einlegungeiner einheitlichenZulassungsberufung undEinführung einer zu

Referentenentwurf eines1981,beim iudexRechtsrnittel quoavon
Bundesregierung,Gesetzentwurf derZivilsaçhen 1982,Entlastungsgesetzes in

Zivilprozessordnung und andererderEntwurf Anderungeines Gesetzes zur
Gesetze 1985.
Se arbete.härtill Gilles i angivna1not
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överklagandeskriftens innehåll prövning endast skulle görassamt att av
anförda grunder.

Sammanfattning

I både USA och England har sig Screening dvsanvänt ettman av
eller med filter skiljer de mål behövaannat system utsom som anses

fullständig handläggning. Equal justice inte behövaen mer anses
innebära alla mål måste handläggas på eller likasättatt attsamma
mycket tid måste till de olika målen.avsättas

När det gäller domstolsadministrationen, rationaliseringen dom-av
stolsorganisationen och vad förnuftiga handläggningsregleräven avser
har vi i Sverige knappast någonting lära. Snarare kan väl sägaatt man

det pågående förändringsarbetet hos bättre resultat.att avsattoss
Effektiviseringen i harUSA också nått längre i England,ännog

det beror i så fall den amerikanska rättegången är över-attmen
vägande skriftlig. England förfarandetI har präglats full-av en mera
ständig, eller, så vill, omständlig muntlighet. Reforrnen medom man
införande skeleton arguments visar detta ganska tydligt. Det ärav
också nödvändigt stryka under varken i USA eller England hörsatt att
vittnen eller andra muntligen i andra instans. Ett mycket tidskrävande

i rättegången i hovrätt tillkommer således hos Undermoment oss.
förutsättning reformsträvandena främst får till följd muntlig-att att
heten i viss utsträckning måste stå tillbaka, blir lärdomen de ameri-av
kanska och engelska erfarenheterna den svenska reformen måste haatt
sin grund i utökad användning prövningstillstånd.en av

Tyska appellationsdomstolar använder akten i målet änmer av man
vid huvudförhandlinggör i svensk hovrätt. Detta del tid.en sparar en

I övrigt företer den tyska rättegången i andra instans ganska lik-stora
heter med den svenska. Reformdiskussionen har varit mycket livlig i
Tyskland, den har inte påtagliga resultat iännu lagstift-avsattmen

brottmål.ningen det gäller tvistemål ochnär starktEtt motstånd mot
förändringar den höga komplexiteten i den tyskasamt processrätten

det tyska reformarbetetgör kommer ganska långsamt.att attnog
Även de diskuterade rättsordningarna teoretiskom ovan ur syn-

vinkel lika, har de dock sinaär historien utvecklade praktiskagenom
olikheter. Emellertid bör inte glömma bort balansproblemen iattman
appelldomstolar så allmänna och akutaär Europarådet den febru-7att
ari 1995 rekommenderade medlemsstaterna flertal åtgärder ochett

Däremot finns prövningstillstånd i olika omfattning det gäller för-när t ex
valtningsprocess, socialprocess och ñnansprocess.
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överklagandeförbud iinförarekommendationernaviktigast attvar
prövningstillstånd.påuppställa kravochmålkategoriervissa att

måste välja sinvarje rättsordningihågkommabörHärutöver attman
desitt kan bevaraochför sättkompromissväg att envaregen

hindrari andra instans. Dettaprövningengrundvärdena iväsentliga
kanprocessrättsligt institutenskiltelleremellertid inte ett annatatt

denrättsordningaranvändbart i andra änöverföras till och ur-vara
sprungliga. också EG-rättensikt kommer utövaPå längre ettatt

föra detvistemål och såledesåtminstone iinflytandehannoniserande
varandra.rättsordningarnaolika närmare

Se bilagor 2 ochdessbetänkandet avsnitt 3.4 samt
Se avsnitt 7.6.3.betänkandett ex

bestäm-Grundtesen varje landdet denEG-rätten suveräntinom är trots att
diskriminerandeintevarje fall så länge deni utövarsin processrätt enmer

Europeiskaförgenomslag. KommissionenreglersEG-rättsligaverkan mot
möjligheternaundersöka1990Gemenskapema uppdrog expertgrupp atten

fullgjort i slutetregler och uppdragetcivilprocessuellaharmonisera avatt var
lDroit Judiciaire deRapprochement dupublicerats:har1993. Rapporten

Union.in the Europeanof Judiciary LaweuropéenneApproximationUnion
DordrechtBostonLondonNijhoff Publishers,MartinusMarcel Storme ed.

1994.
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6Bilaga
vissa frånFörteckning avgörandenöver

EuropakommissionenEuropadomstolen och

Europadomstolen

NummerKlagande Datum

Albert och 1983-02-10Le Compte

212-Ban-ÅkeJ 1991-10-29Andersson

Axen 1983-12-08 72

Delcourt 1970-01-17 11

Ekbatani 1988-05-26 134

H. Belgien 1987- 1-301 127-13mot

Helmers 1991- 10-29 212-A

Håkansson och Sturesson 1990-03-01 171-A

Monnell och Morris 1987-03-02 115

Sutter 1984-02-22 74

Zumtobel 1993-09-21 268

Europakommissionen

Klagande Datum Mål nr

Tedham 1992-04-01 17259 90
E.M. 1995- 10-26 20087 92

‘Europadomstolens finnsavgöranden tillgå i Publications of the Europeanatt
Court of Human Rights. Här angivna volym i publika-nummer avser resp.
tionens serie A, vilken innehåller domar och beslut.
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Bilaga 7

Författningsförslag författningskommentaroch

förslag i avsnitt 6.2avseende utredningens om

prövning brottmålbegränsningar i hovrättens av

utformningmed utgångspunkt från överklagandets

Författningsförslag

51 kap.
4 §

Överklagandet skall innehålla uppgifter om
den dom överklagas,som

domeni vilken del domen överklagas och den ändring i2. som
yrkas,

grunderna för överklagan-grunderna för överklagan-
och i avseende tings-det och i vilket avseende tings- det vilket

klagandens domskäl enligt klagandensdomskäl enligträttens rättens
mening oriktiga, medmening oriktiga angivan-är är

klagandende de invändningarav
riktar vad tingsrätten funnitmot

i målet,utrett
prövningstill-de åberopas till stöd för4. omständigheter attsom

stånd skall meddelas, sådant tillstånd krävs, ochnär
varjede bevis åberopas och vad skall styrkas medsomsom

bevis.
samtidigtSkriftliga bevis inte lagts fram tidigare skall ingessom

klaganden det förnyatöverklagandet. Vill skall hållasmed att ett
förnyad på stället,förhör med vittne eller sakkunnig ellerett en syn

skall skälen till detta. skall också hanhan det och Hanange ange om
vill målsäganden eller den tilltalade skall infinna sig personligenatt
vid huvudförhandling i hovrätten.

Är anhållen eller häktad,den tilltalade skall det anges.

7 §a
överklagandetOm inte avvisas

enligt 7 § andra stycket skall hov-
besluta prövningstill-rätten om

stånd skall meddelas. Om be-det
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skall beslutet föregåshövs av
skriftväxling.

finnsOm det särskilda skäl att
höra muntligen innanparten
frågan prövningstillståndom av-

får hovrätten beslutagörs att
hålla sammanträde. Till så-ett
dant sammanträde skall parterna
kallas.

Vad sagtssom om sanzman-
på telefonträde i 42 kap. 10 §

sammanträdeskall gälla vidäven
enligt andra stycket.

Om hovrättens be-prövning är
gränsad till följd bestämmel-av

23 § bör det behövsi närserna a
innehålla uppgiftbeslutet om

detta.

23a§
tingsrätten funnit denHar tingsrätten funnit den Har attatt

förtilltalade skall dömas för den tilltalade skall dömas den
åtalade gärningen överklagas åtalade gärningen och överklagasoch

beträffandedomen bara beträffande domen baraän änannat annat
denna fråga, skuldfrågan, får hovrättenskall hovrätten prövaprö-

frågan denna fråga endastendast omva om
något förhållande skulle kunnadet i denna del föreligger som

medföragrund för resning enligt 58 kap. 2 § eller kunnautgöra
ellerundanröjande domen grund domvillaavav

vid i del uppenbarligen beror2. målets utgång tingsrätten samma
förbiseendepå eller misstag.

Ifall första stycketisom avses
dock alltidskall hovrätten pröva

den tilltaladegärning denom
fördömts brott.utgör

betydelseOmständigheter av
för skuldfrågan omfattas denav
begränsning hovrättens pröv-av

följer första stycketning som av
fåomständigheten kanäven om

betydelse för påföljdsfrågan.
Överklagas fällande domen

beträjfande skuldfrågan får hov-
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vad tingsrättenrätten pröva
det ifunnit beträjfandeutrett som
uppgivitsgärningsbeskrivningen
den månendast igårningenom

överklagandetklaganden invänti
något för-såvidadetta, intemot

första styck-hållande isom avses
eller föreligger.1 2et

behövereller 2i första stycket lBeträffande fråga som avses
åberopatsomständigheter harendast tillhänsyn part.tas avsom

55 kap.
3 §

Överklagandet uppgifterskall innehålla om
överklagas,den dom som

ändring i domenöverklagas och denvilken del domen2. i som
yrkas,

överklagan-förgrundernaför överklagan-grunderna
avseende hov-vilkethov- det och idet och i vilket avseende

klagandensdomskäl enligtklagandensdomskäl enligt rättensrättens
brottmåloriktiga, imening oriktiga, mening ärär

invänd-demed angivande av
vadriktarklagandenningar mot

målet,ihovrätten funnit utrett
prövningstill-till stöd föromständigheter åberopas4. de attsom

tillstånd krävs, ochstånd meddelas, sådantskall när
varjemedoch vad skall styrkasbevis åberopasde somsom

bevis
. dom-bevis åberopas i Högstaomständighet ellerHar ett somen

förklarai tvistemåltidigare, skall klagandenframstolen inte lagts an-
skalltidigareframSkriftliga bevis inte lagtsledningen till det. som

ocksåKlaganden skallmed överklagandet.in samtidigt ange omges
tilltaladedenbrottmål målsäganden ellervill eller ihan att motparten

huvudförhandling domstolen.i Högstaskall infinna sig personligen vid
Är häktad, skall dettilltalade anhållen elleri brottmål den anges.

7§
överklagandet inte avvisasprövningstillstånd, OmBehövs

skallandra stycketbesluta enligt 6 §skall domstolenHögsta
domstolen beslutatillstånd skall med- Högstasådant omom

meddelas.prövningstillstånd skalldelas. finns skål för det,När det
före-det behövs skall beslutetfår frågan skrift- Omutan atttas upp

gås sknftväxling.våxling har skett. av
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särskilda skälfinnsdetOm att
frå-muntligen innanhöra parten

prövningstillstånd avgörsomgan
beslutadomstolenfår Högsta att

så-sammanträde. Tillhålla ett
skallsammanträdedant parterna

kallas.
Vad sagts samman-omsom

10 §kap.telefon i 42träde på
sammanträdevidskall gälla även

stycket.enligt andra
domstolens pröv-Om Högsta

be-till följdbegränsadning är av
23 §51 kap.stämmelserna i a

innehållabehövsdetbör när upp-
detta.gift om

Författningskommentar

kap.4§51

tingsrättsöverklagandevadreglerinnehållerParagrafen ett avom
innehålla.skallbrottmåldom i

medkompletteratspunkten hartredjestyckeförstaParagrafens en
deskallsärskiltöverklagandetklaganden ivilkenregel enligt ange

änd-Någonfunnittingsrättenvadriktar utrett.haninvändningar mot
Eftersom hovrättensavsedd.integällandetill ärförhållande rättring i

idetbeträffande gär-funnitdet tingsrättenprövning utrett somav
styck-fjärdeenligt detgärningenuppgivitsningsbeskrivningen nyaom

iklagandenvilketbegränsad till det§ RB23 moti kap. är51et a
det lämp-utredningendockinvändning, har ansettriktatöverklagandet

invänd-sådanaframställabörhanklaganden erinrasligt attatt om
överklagandet.ningar i

5lkap.7a§

fråganhandläggningenreglerparagrafen,I är omavomgessom ny,
tillförstaParagrafensbrottmål.såvitti hovrättprövningstillstånd avser

styckena § RB.50 kap. 7helt medtredje överensstämmer a
prövningi hovrättensinskränkningförslagutredningensEnligt om

funnitvad tingsrättenbunden utretthovrättenblirskuldfrågan avav
igärningenuppgivitsgärningsbeskrivningenidetbeträffande omsom

under-brottmålI ärdetta.inväntinteklagandenden mån mot som
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samband medhovrätten iprövningstillstånd börpå attkastade krav
i vilkamån det behövsi denmeddelasprövningstillstånd avseen-ange

prövnings-meddelatsavgörandetöverklagadedetden delden somav
medsambandi pröv-hovrättenAtttillstånd kommer attprövas.att

prövningensuppfattningsindeklarerarmeddelasningstillstånd om
underlätta förgångermångatorde attomfattning motparten avge

betämmel-bevisuppgift. Enför bådasvarsskrivelse och attparter avge
uppgiftfjärde stycke. Enparagrafensiintagits attdetta har omomse

vilketbegränsad, ärangivetpå visst är attprövning sätthovrättens
endastfårBeslutethovrätten.fârbeslut, omprövasbetrakta ett avsom
besluteller slutligadomhovrättensmedsambandöverklagas i att

överklagas.

23 §51 kap. a

skuld-prövninghovrättensomfattningenreglerarParagrafen avav
avsnitt 6.2.2.utförligt ibeskrivsändringarnaföreslagnafrågan. De

i fallhovrättenföreskrivsandra stycket,I är attnytt, somsom
gärningenåtaladeden utgörskallalltidförsta stycket prövai omavses

beträffande visskraft gär-vunnit lagaskuldfråganibrott. Har domen
självfalletbrottgärningdenna utgörprövningnågonning skall av om
hovrättenflera brotttvå eller ärgärningenOm utgörinte äga rum.
beträffan-ogilla åtaletbestämmelsemed stöd dennaoförhindrad att av

skallbrottgärningprövningen utgörVidnågot dessa.de enav omav
beträffandefunnittingsrättengrund vadtillhovrätten lägga utrett

rätts-enbartavseendesåledes i dettaPrövningensakfrågan. avser
brotts-regelstöd denna överprövamedkan intefrågan. Hovrätten av

rubriceringen.
försvarandevilkenregel enligtintagitsstycket hartredjeI en ny

bedömningenbeaktas vidskallomständigheterförmildrandeoch som
deförsta stycketpresumtionen i ävenomfattasskuldfrågan omavav

Syftet med dennapåföljdsfrâgan.bedömningenförkan få betydelse av
kap.51vid tillämpningen6.2.2framgår i avsnittregel är att avsom

påföljdsfråga.skuldfråga ochåtskillnad mellanklar23 § RB göra ena
skuld-begränsningregelinnehållerFjärde stycket avomen ny

utformningöverklagandetsutgångspunkt frånprövning medfrågans
blir hovrättenbifallit. Enligt dennatingsrättensåvitt åtalavser som

gärnings-ibeträffande detfunnitbunden vad tingsrätten utrett somav
klagandenutsträckningi dengärningenuppgivitsbeskrivningen om

gärningensgäller såvälöverklagandet. Detdetta iinte invänt mot
funnittingsrätten kan hasida. Vadsubjektivaobjektiva utrettsom

gämingsbeskrivningeni ärsådantbeträffande än upptasannat som
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dock hovrätten inte bunden Det innebär hovrätten oförhind-ärattav.
rad påståenden gämingenpröva föregåtts provoka-att t.ex. attom av
tion eller gärningen varit särskilt hänsynslös detta inteatt momentom

intaget i gärningsbeskrivningen.är Regeln innebär inte heller någon
begränsning möjligheten alternativ gärningsbeskrivningprövaattav en
eller gämingsmoment åklagaren fört in juste-ett nytt som genom en
ring åtalet.av

Paragrafens femte stycke det tidigare andra stycket.motsvarar

55 kap. 3§

Paragrafen innehåller regler vad överklagande hovrätts domettom av
i tvistemål brottmåloch skall innehålla.

Paragrafens första stycke tredje punkten har kompletterats med en
regel enligt vilken i brottmål klaganden i överklagandet särskilt skall

de invändningar han riktar vad hovrätten funnitmot utrett.ange
Någon ändring förhållandei till gällande inte avsedd. Eftersomrätt är
HD:s prövning det hovrätten funnit beträffande det iutrettav som
gärningsbeskrivningen uppgivits gämingen enligt det fjärdeom nya
stycket i 51 kap. 23 § begränsadRB till det vilket klagandenär mota
i överklagandet riktat invändning, har dock utredningen detansett
lämpligt klaganden erinras han bör framställa sådana in-att attom
vändningar i överklagandet. I sammanhanget bör HD ävennoteras att
kan bunden det tingsrätten funnit utrett.vara av

55 kap. 7 §

I paragrafen, fåtthar innehåll, regler handläggningennyttsom ges om
frågan prövningstillstånd i HD såvitt tvistemål och brott-av om avser

mål. Paragrafen helt medöverensstämmer 51 kap. 7 a
Om HD:s prövning begränsad till följd bestämmelsernaär i 51av

kap. 23 § börRB HD:s beslut meddela prövningstillstånd inne-atta
hålla uppgift detta målet inletts i tingsrätt eller i hov-oavsettom om
rätt.

I HD torde inte finnas anledning tillämpa paragrafens andraatt
stycke i andra situationer det gällerän när det finnsutrönaatt om
förutsättningar för meddela ändringsdispens.att
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Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Finansdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3] Arbetsföretag En möjlighetför arbetslösa.[2]ny- -Långtidsutredningen1995. [4] Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9] Kompetensför strukturomvandling.[34]
Översyn skattebrottslagen.[10] Somereflections SwedishLabourav Marketon
Mervärdesskatt Nya tidpunkterför Policy. [39]-
redovisningoch betalning.[12] Någrautländskaforskares svensksyn
Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36] arbetsmarknadspolitik.[39]en-
Prognoser inkomsteröver ochutgifter. [49] Effektivarestatens styrningochrättssäkerhet
Förmåneroch sanktioner i asylprocessen.[46]

utgifter för administration.[56] Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]-Översyn skattereglemaför stiftelseroch ideella Svenskflyktingpolitik i globaltperspektiv.av [75]
föreningar. [63] Arbete till invandrare.[76]
Naturgrusskatt, [67] EG:s arbetstidsdirektivochdesskonsekvenserförm.m.
Betaltjänster.[69] det svenskaregelsystemet.[92]
Lågenhetsdata.[74] Ny lag europeiskaföretagsrád.[115]om
Försäkringsrörelse förändringi [87]

KulturdepartementetSvenskari EU-tjänst. [89]
Omprövning statligaåtaganden.[93]av Konst offentligi miljö. [18]
Personalavveckling,utbildningoch beskattning.[94] Vårt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-Skattereformen1990-1991.En utvärdering.[104] Kulturpolitikens inriktning. [84]
Rapporteringsskyldighetför revisoreri finansiella Kulturpolitikensinriktning i konhet. [84]-företag. [106] Tjugo ärs kulturpolitik 1974-1994.[85]
Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet
Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial Ett renodlatnäringstörbud.[1]-
yrkesutbildning. [38] Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+
Allmän behörighetför högskolestudier.[41] Elförsörjning i ofred. [51]
Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom Den svenskaRymdverksamheten.[78]
universiteti Norrköping-Linköping.[57] 1990-taletsbostadsmarknad
Behörighetoch Urval. Förslagtill regler för förstanya utvärdering.[98]en-antagningtill Universitetoch högskolor.[71] ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökad-Ett aktiebolagför servicetill universitetoch konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.högskolor [73]m.m. [105]
Föräldrar i självförvaltande [103]skolor. Ny ellag. [108]
Likvärdig utbildning lika villkor. [109]

CivildepartementetViljan och viljan förståvetaatt att -Kön, makt och denkvinnovetenskapliga Regionalframtid bilagor. [27]+utmaningeni högreutbildning. [110] Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]
Friståendegymnasieskolor.[113]
TV och utbildning. [120]
Riksdagen,regeringen forskningen.och [121]

Jordbruksdepartementet
Denbrukademångfalden.Del l+2. [88]
Avbytarverksamhetensorganisationoch
finansiering. [107]
Jordbrukoch konkurrens jordbruketsställningi-
svenskocheuropeiskkonkurrensrätt. 17]
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Miljödepartementet
[30]bensin.MiljöklassningochAlkylat av

[31]EU.imiljöklassystemvidareutvecklaEtt
[45]Grundvanenskydd.

[50]1995.kämavfallsomrâdetKunskapsläget
föruppgift statFastighetsbildning gemensamen-

[54]och kommun.
[62]Skåne.Ett renar

[90]Miljö.ochKämavfall
hotbildanalysEnförändras.klimatJordens av

[96]åtgärdsstrategier.globalaoch
[97]Snöskotrar.Miljöklassningav

[100]tjällomráden.i landetsutvecklingHållbar
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