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Grunnlaget for forhandlingen var den nedenfor inntatte av-
handling av professor STIG STRÖMHOLM:

Rättsutveckling på annat sätt än genom lagstiftning

1. Inledning.

1.1. Ur den traditionella rättslärans synpunkt innefattar redan
rubriken till detta referat ett påstående som kräver diskussion.
Med rättsutveckling torde vanligen förstås en fortbildning av den
gällande rätten, och med sistnämnda begrepp avses vanligen regler
som kännetecknas av att de låta sig återföras till vissa «rätts-
källor». Bestämningen av de senare har skiftat från tid till annan,
men gemensamt för äldre och nyare definitioner är — i samhällen
där som fallet är i Norden skriven lag spelar en huvudroll — att
lagreglerna nämnas främst. Härjämte har av ålder erkänts, att
sedvanan kan utgöra en rättskälla, om den uppfyller vissa villkor,
främst faktisk efterlevnad och övertygelse om dess förbindande
natur (opinio necessitatis). I modernare framställningar namnes
även domstolarnas prejudikatbildning1); i dansk doktrin betecknas
slutligen stundom «forholdets natur» som en särskild rättskälla2).
Att en regel kan återföras på en rättskälla skulle kunna upp-
fattas som ett kriterium på dess giltighet. Så har emellertid i
allmänhet icke skett. Under positivismens glansdagar fasthöll
man vid att det var statsviljan, som förlänade en norm karaktären

1) Ross, Om ret og retfærdighed (1953), s. 101 ff. Jfr Augdahl, Retts-
kilder (2. utg. 1961), s. 220 ff.

2) Ross, a.a., s. 116 ff.
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av rättsregel, varvid sedvanerätten kan sägas ha tjänat som ett
slags säkerhetsventil; i modern rättsfilosofi ha andra, social-
psykologiska eller liknande förklaringar anförts för rättsreglernas
«bindande kraft»3). Även i dessa nyare analyser torde det emel-
lertid dragas en klar linje mellan «gällande rätt» och «utomrätts-
liga» normer, varvid kriteriet för gällande rätt t. ex. hos Ross4)
är att den utgöres av de regler som tillämpas av domstolarna.

Hur kan man då — bortsett från den i våra dagar sakligt föga
betydelsesfulla sedvanerätten och från domstolarnas rättsbild-
ning — tala om en rättsutveckling som skulle ske med andra
medel än genom lagstiftning? Avsikten är här så mycket mindre
att inledningsvis diskutera en lösning på det systematiska och
terminologiska problem referatets rubrik ställer som detta pro-
blem ju återspeglar just de mer reella frågor, vilka utgöra under-
sökningens huvudföremål. Beror den omfattande nybildning av
generella regler i olika former som faktiskt förekommer i moderna
industri- och organisationssamhällen av nordisk typ på att «rätts-
reglerna» i hävdvunnen mening eller organen för deras tillämp-
ning äro otillräckliga? Vilket är förhållandet mellan dessa regler
och det traditionella rättssystemet?

Om sålunda termfrågan framstår såsom sekundär, är det i klar-
hetens intresse att den redan från början formuleras. I samma
syfte bör också inledningsvis framhållas, att man vid definitioner
av begreppet «rättsregel» ju städse kan röra sig på två plan: det
deskriptiva och det normativa. En normativ definition anger vad
som är «gällande rätt» och kräver därför alltid en angivelse av
ett värderande subjekt, av vilket regeln, ev. med stöd av en lika-
ledes såsom gällande uppfattad «rättskällelära», uppfattas som
gällande. Av många skäl är det regelmässigt domstolarna som
tjänstgöra som referenssubjekt i sådana definitioner. En deskrip-
tiv definition kan utformas friare. Principiellt innebär den blott
tillämpningen av vissa kriterier som den definierande finner lämp-
ligt att uppställa i avgränsande syfte. Intet hindrar, att den
deskriptiva definitionen av rättssystem eller rättsutveckling göres
väsentligt vidare än den normativa: praktiskt innebär ju detta
ingenting annat än att den som sätter sig före att skildra t. ex.
rättsutveckling efter det andra världskriget i sin framställning
beaktar icke blott den statliga rättsbildningen och domstolarnas
praxis utan även andra fenomen som han med hänsyn till deras
samhälleliga betydelse, till deras formella eller innehållsmässiga

3) Så i sht hos Olivecrona i Rättsordningen. Idéer och fakta (1967).
4) Ross, a.a., s. 47 f.; jfr s. 73 ff.
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likhet med de i «gällande rätt» ingående reglerna eller ev. med
hänsyn till sättet för deras tillämpning finner lämpligt att som
samhälleliga fenomen likställa med rättsordningen i normativ
mening. Parallellen kan föras mer eller mindre långt5). Juridiska
problem uppstå först när de sålunda med stöd i lämplighetsöver-
väganden utvalda fenomenen skola sättas i relation till «gällande
rätt».

Den frihet som gäller för deskriptiva definitioner av begreppet
«rättsutveckling» skall här tagas i anspråk. Av det nyss sagda
framgå de principiella avgränsningskriterier som skola komma
till användning: som exempel på «utomlegislativ» rättsbildning
beaktas dels det medvetna skapandet av normer för mänskligt
handlande, som avses ha åtminstone en viss, sakligt begränsad
grad av giltighet och som äro generella antigen emedan de röra
flera parter eller emedan de reglera en viss typ av mellan-
havanden för framtiden — enskilda avtal beaktas sålunda icke —
dels den fortbildning antingen av regler som uppfattas såsom
«gällande rätt» enligt ovan eller av nyss antydda «utomrätts-
liga» normer vilken sker genom särskilda organ, som genom avtal
eller på annat liknande sätt satts att utöva viss rättstillämpande
verksamhet. För enkelhetens skull komma termerna «statliga»
och «privata» rättsregler att nyttjas. Diskussionen rör i allt
väsentligt svenska förhållanden. Huvudvikten ligger på förmögen-
hetsrätten. Avgränsningen preciseras och motiveras härnedan.

1.2.1. Det samhälle i vilket juristerna uppställde den positivis-
tiska tesen om rättsordningens identitet med den av statsviljan
dikterade lagen — med sedvanerätten såsom en säkerhetsventil
vilken på snäva villkor medger hänsyn till kvardröjande äldre
och framträngande nya förhållanden — var det liberala rättssam-
hället sådant det existerade under några årtionden före och efter
sekelskiftet. Tre särdrag hos detta samhälle äro här av intresse.
Mot staten stod den oorganiserade massan av medborgare, var
och en omgiven av sin sfär av rättigheter och förpliktelser. Sam-
hällets verkningskrets var som redan antytts starkt begränsad.
Organisationer hade börjat växa fram — sekter, folkrörelser,
närings- och arbetsmarknadsorganisationer — men hade icke på
allvar nått juridikens horisont. Någon roll som normskapare på
de områden med vilka rättssamhället befattade sig kunde de icke
spela. De statliga rättsreglerna stodo utan konkurrens inom de
snäva domäner som intresserade lagstiftare och myndigheter.
Ehuru den ekonomiska utvecklingen förlöpte snabbt, ställde den
5) Jfr Sundberg i SvJT 1961, s. 11 ff.
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industriella revolutionen åtminstone icke privaträtten inför pro-
blem som lagstiftare och domare icke kunde bemästra; den för-
härskande avtalsfriheten, laisser-aller-filosofien och begränsnin-
gen av rättssamhällets intressesfär torde ha bidragit till att vid-
makthålla föreställningen, att det statliga regelsystemet — jämte
godtagna sedvänjor — tillhandahöll den reglering som erford-
rades. Denna uppfattning torde också ha varit i stort sett riktig
på många punkter: stora livsområden hade ännu inte berörts av
den industriella revolutionen, och även där denna gjorde sig
gällande, voro alla dess konsekvenser långtifrån synliga; om
också produktionen revolutionerats, och med den industriens orga-
nisation, förlöpte ännu distribution och försäljning länge i tradi-
tionella former.

1.2.2. På alla de tre punkter som nu framhållits avviker dagens
samhälle radikalt från det som juristerna hade anledning att
räkna med t. ex. då de stora nordiska lagverken på förmögenhets-
rättens område tillkommo: köplagen, avtalslagen och kommissions-
lagen. Här är icke möjligt att lämna mer än några antydningar
om sådana drag i den moderna utvecklingen som kunna antagas
ha påverkat behovet av rättslig reglering och möjligheterna att
tillskapa en sådan på annat sätt än genom statlig rättsbildning.
Uppmärksamheten skall riktas speciellt mot den ekonomiska ut-
vecklingen och korporativismen.

Ser man till näringslivets organisation, är den koncentrations-
process som länge pågått men som på senare år accelererats
genom nödvändigheten av kapitalkrävande strukturrationaliserin-
gar det mest framträdande draget. Utvecklingen gäller icke längre
enbart tillverkningsledet utan även distribution och försäljning.
I många fall har denna process lett till integration av samtliga
led inom ett enda företag. Konkurrensen mellan de jättar som
förmå hålla sig kvar på marknaden är ofta hård; mellan kon-
kurrens och kostnadsstegring äro vinstmarginalerna ofta knappa,
Utvecklingen synes accentuera två krav från näringslivets sida
på rättsreglerna och deras handhavande. Företagens storlek och
de därav följande ekonomiska konsekvenserna av varje åtgärd
kräva långsiktig planering i detalj. Exakt kunskap om rättsläget
är nödvändig för sådan planläggning. Är den statliga rätten icke
förutsebar i alla enskildheter, ter sig — alltefter marknads-
situation och marknadsbehärskning — ett tillrättaläggande av
läget genom privata normer i form av generella överenskommelser
branschvis eller genom ensidigt formulerade standardavtal som
en lämplig komplettering. Om å andra sidan rättsläget icke kan
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fastslås i förväg eller om vidtagna dispositioner slå fel, är det av
vital betydelse, att snabba besked kunna erhållas, så att maskine-
riet utan tidsförlust kan ställas om efter den förändrade situa-
tionen. Även på avgörandenas kvalitet torde företagen ha sär-
skilda anspråk: ett avgörande som icke klart uttalar principer
vilka kunna tjäna till vägledning för fortsatt planering kan tyd-
ligen lamslå denna lika effektivt som brist på regler. Konkur-
rensen i förening med de kapitalkrävande och långsiktiga inve-
steringarna i teknisk utveckling liksom utarbetandet av rationella
förfaranden för marknadsföring accentuera slutligen intresset av
att uppkommande tvister handläggas på sådant sätt att informa-
tion om företagens interna förhållanden, planläggning och mark-
nadspolitik i möjligaste mån undanhålles konkurrenter och all-
mänhet. En påfallande omsorg om gott renommé och goda «public
relations» torde också vara karakteristisk för modern storföre-
tagsamhet. Ur alla dessa synpunkter ter sig ett offentligt dom-
stolsförfarande föga önskvärt; de angivna förhållandena torde
vara starka incitament till bildandet av privata organ för slitandet
av tvister.

Sammanfattningsvis torde fullständighet och klarhet i reglerna,
snabbhet och diskretion i deras tillämpning vara de viktigaste krav
som den moderna storföretagsamheten ställer på rättssystemet.

Koncentrationen inom näringslivet har emellertid även en annan
aspekt. Uppkomsten av marknadsdominerande maktgrupper ökar
tydligen risken för att de privata regler genom vilka dessa —
i och för sig legitimt — söka skapa ett klart rättsläge som
underlag för sin verksamhet få en ensidig utformning. Även om
konkurrensen mellan företagen är hård, finnas åtskilliga punkter
på vilka konkurrenterna ha intresse av en gemensam linje. Där
sådana maktgrupper stå gentemot oorganiserade enskilda mot-
parter, kan den privata rättsbildningen i avtalsfrihetens hägn ut-
vecklas på ett ur allmänna rättvisesynpunkter och sociala aspekter
betänkligt sätt.

1.2.3. Maktkoncentrationen i näringslivet är emellertid icke det
enda fenomen som utövar inflytande på förmögenhetsrättens ut-
veckling och på framväxten av en privat rättsbildning.

Uppfattningen om den offentliga maktens verkningsfält har
under intryck av nya samhällsteorier och ekonomiska kriser i
grund förändrats. Noninterventionismen har givit plats åt en snart
sagt alla livsområden omspännande offentlig dirigering och kon-
troll. Ur de synpunkter som här äro av intresse synas två utveck-
lingslinjer förtjäna särskilt beaktande.
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För det första har avtalsfrihetens princip underkastats bety-
dande inskränkningar dels direkt, antingen genom bestämmelser
som göra det möjligt för domstolarna att justera eller helt bortse
från otillbörliga avtalsklausuler på socialt viktiga områden eller
rentav generellt6), eller genom tvingande regler på fält som tidi-
gare överlämnats åt parternas frihet (hyreslagstiftning, reglering
av t. ex. avbetalningsköp, semesterlagstiftning), dels indirekt,
genom en rad författningar, som innebära administrativt till-
ståndstvång och administrativ kontroll över näringsverksamhet
(byggnadslagstiftning, skogs- och jordbrukslagstiftning). Möjlig-
heterna till privat rättsbildning ha i motsvarande mån inskränkts.

För det andra har den offentliga sektorns alltmer omfattande
verksamhet på vissa områden sprängt ramarna kring det i huvud-
sak på rättsvård, försvar och undervisning inriktade liberala
samhällets traditionella arbetsformer och sökt sig fram längs nya
vägar. Som företagare i stor skala (t. ex. som arbetsgivare och
vid upphandlingar på olika områden) har samhället intressen som
delvis sammanfalla med näringslivets. På andra punkter söker sig
den statliga dirigismen till friare arbetsformer i samarbete med
näringsliv och organisationer, t. ex. i halvofficiella nämnder och
samarbetsorgan. Både den offentliga affärsverksamheten och den
offentliga kontrollen av näringslivet ge upphov till en regelbild-
ning och ett tillskapande av regeltillämpande organ som förlöpa
vid sidan av rättsbildningen i hävdvunnen mening,

1.2.4. Korporativismen, slutligen, är det tredje viktiga element
i dagens samhälle som utifrån här relevanta synpunkter skiljer
det från det tidiga 1900-talets samhälleliga grundritning. Här
kunna blott ett par aspekter på organisationsväsendet antydas7).
Ehuru sådana organisationer som ha ideell inriktning, t. ex. tros-
samfund, nykterhets- och bildningsorganisationer, kunna utöva
betydande inflytande på rättsutvecklingen, kunna de lämnas där-

6) 34 § försäkringsavtalslagen; 3 kap. 64 § nyttjanderättslagen; 8 §
skuldebrevslagen; 8 § avbetalningsköplagen; 9 § lagen om arbets-
tagares uppfinningar; 29 § upphovsrättslagen. Om principens ev.
generella giltighet, se bl. a. NJA II 1936, s. 51 och Hessler i SvJT
1954, s. 421.

7) E n i huvudsak alltjämt giltig studie är Heckscher, Staten och orga-
nisationerna (2 uppl. 1951). En modernare kortfattad översikt (av
J. Westerståhl) lämnas i arbetet Samhällskunskap (Kungl. Skol-
överstyrelsens skriftserie 9, 2 uppl. 1957), s. 139 ff. Den modernaste
och mest omfattande framställningen utgör Elvander, Intresse-
organisationerna i dagens Sverige (1966). Se även Foyer i SOU
1961:21.
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hän i förevarande sammanhang, där främst förmögenhetsrätten
beaktas.

Genomorganiserad — i den meningen att samtliga berörda
någorlunda klart definierade medborgargruppers intressen i be-
stämda hänseenden tillvaratagas av organisationer som agera
gentemot andra organisationer vilka med lika hög täckningsgrad
företräda motstående intressegrupper — är egentligen endast
arbetsmarknaden. Utanför denna sektor är ett organisationssam-
arbete med sådana möjligheter att privat reglera ett helt livsom-
råde praktiskt omöjligt antingen emedan samma självklara parts-
gruppering på ett centralt gebiet icke föreligger eller emedan
intressegrupperna äro alltför heterogena. Också är det på arbets-
marknaden som den mest omfattande privata rättsbildningen
genom organisationer förekommer. Visserligen arbeta organisa-
tioner, som omfatta huvuddelen av viktiga intressegrupper —
främst industri och handel samt dessas enskilda branscher, jord-
bruket m. m. — även utanför arbetsmarknaden, men aktiviteten
får här en annan karaktär. Bortsett från verksamheten som stöt-
grupper gentemot de politiska makthavarna (och remissinstanser)
är organisationernas aktivitet ur här relevant synpunkt av intresse
främst på två punkter. Där två organisationers intressen beröra
varandra, kan en rättsbildning av samma typ som arbetsmark-
nadens kollektivavtalsreglering uppstå; där en organisation icke
möter någon eller några självklara motparter kan den — på
samma sätt som ett storföretag — i medlemmarnas intresse verka
för en ensidigt utformad rättsbildning, som med större eller
mindre framgång kan påtvingas enskilda motparter. Generellt
torde det kunna påstås, att producent- och försäljarintressena
genom koncentration och ekonomiska resurser ha en möjlighet
att i sistnämnda form skapa privata rättsregler som icke stå
konsumentintressena till buds. På stora områden är bilden sanno-
likt mer komplicerad, eftersom starka intressegrupper äro icke
blott säljare utan även köpare (varuhus och butikskedjor, verk-
stadsindustrien i förhållande till järnhanteringen), men svårig-
heten att finna organisationsformer som kunna företräda slutlän-
ken i förädlingsprocessen, den enskilde konsumenten, är uppenbar.
För att belysa situationen skulle man kanske om organisations-
samhällets homo oeconomicus kunna säga, att tillverkare eller för-
säljare är han på heltid, och på denna verksamhet satsar han hela
sin arbets- och kapitalinsats; kund är han på fritid, och varje
enskild transaktion engagerar blott en bråkdel av hans resurser
och intresse. Vissa typiska konsumentsituationer, såsom hyres-
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förhållande, fastighets- eller bilinnehav, kunna vara tillräckligt
viktiga för de berörda för att tjäna som organisationsunderlag
(hyresgästföreningar, motor organisationer, villa- och fastighets-
ägareföreningar), men sammanslutningar av privata kapitalvaru-
köpare eller livsmedelsförbrukare lysa med sin frånvaro. Lös-
ningar i korporativismens anda saknas icke, men de former som
förekomma — konsumentkooperation, bildandet av inköpscentraler
eller överenskommelser om rabatter till förmån för medlemmar i
t. ex. fackorganisationer — äro av mindre intresse ur rättsbild-
ningens synpunkt. Det kan betraktas som symptomatiskt, att då
lagförslag på centrala förmögenhetsrättsliga områden bli föremål
för remissförfarande — dessa organisationssamhällets allting och
generalmönstringar, som aktualisera den urgamla föreställningen,
att även lagen är en överenskommelse mellan de berörda —
konsumentintressena vanligen få företrädas främst av just arbets-
marknadens organisationer för anställda.

Sammanfattningsvis är organisationssamhället en fruktbar gro-
grund såväl för privat rättsbildning — genom överenskommelse,
där partsgrupperingen motiverar det, genom ensidiga normer till
medlemmarnas fromma, när läget gör detta möjligt, och slutligen
också genom interna förhållningsregler för medlemmarnas in-
bördes mellanhavanden, samarbete och konkurrens — som också
för tillskapandet av organ med uppgift att slita tvister med till-
lämpning av statliga rättsregler eller privata normer.

Redan här må inskjutas ett memento beträffande organisations-
samhällets privata rättsbildning. Det är vanskligt att i en allmänt
hållen översikt uttala sig om kvaliteten i denna, om särdragen i
en reglering som åtminstone ofta bygger icke på opartiska juris-
ters ingående prövning av en regels enskildheter utifrån rätts-
politiska syften och hävdvunna rättviseföreställningar utan på
branschexperters uträkningar eller ombudsmäns förhandlingar,
där bud och motbud bedömas som «paket» i ljuset av styrke-
förhållanden och kvantitativa resultatbedömningar. Ett förhål-
lande som förtjänar särskilt beaktande synes emellertid vara
följande. Till organisationsväsendet synes icke sällan knytas en
mer eller mindre medveten och uttalad ideologi av innebörd, att
det resultat som uppnås genom motstående organisationers fria
kraftspel utgör den optimala lösningen av de frågor som behand-
lats. Den uppnådda överenskommelsen är ett skäligt fredsslut,
kring vilket allmän consensus råder. Suspekt är däremot oftast
den ensidigt formulerade normen. Frestelsen kan vid detta för-
hållande vara stark för en mäktig organisation, som icke står mot
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en likvärdig motpart, att i den ena eller andra formen tillskapa
en artificiell representation för motintressena — artificiell, eme-
dan den saknar bred förankring hos de verkligt berörda motpar-
terna, brister i sakkunskap eller är lierad med den organisation
mot vilken den skall tjäna som motvikt — och därefter låta den
i realiteten ensidiga rättsbildning som tillskapas framstå som en
samarbetsprodukt. Motiven till ett sådant förfarande äro icke
nödvändigtvis illojala, eftersom det ibland trots redliga bemö-
danden kan vara omöjligt att komma till tals med en representativ
motpart, men det finnes anledning att uppmärksamt granska den
reella intresserepresentationen bakom sådan privat rättsbildning
och rättstillämpning som uppges bygga på berörda intressens
samråd.

1.3. I denna framställning skall först behandlas lagstiftningen
(2), närmast som bakgrund till den privata rättsbildningen. Dom-
stolarnas och vissa myndigheters rättstillämpande och rättsska-
pande verksamhet betraktas därnäst främst med hänsyn till den
prejudikatbildande funktionen (3 och 4). I detta sammanhang
skall också något beröras doktrinens roll. Därefter upptagas olika
former av privat rättsbildning. Av den föregående diskussionen
har redan framgått vilka typer av sådan rättsbildning som före-
komma. Det är först anledning studera avtalet som rättsskapande
mekanism (5); med avtal förstås här överenskommelser, vilka
formulerats av båda de berörda parterna — på vardera eller båda
sidorna myndigheter, organisationer eller enskilda företag — och
vilka skola tillämpas av parterna eller de av dem representerade
grupperna i olika i framtiden uppkommande fall. Härnäst behand-
las vissa typer av ensidigt uppställda normer, regelmässigt ut-
formade av organisationer för deras medlemmar (6). Som en sär-
skild grupp upptagas standardavtalen, i den mån de utformats
ensidigt och avses träda i tillämpning genom att biträdas av
motparten i det enskilda fallet (7). Rättsbildning genom särskilt
tillskapade nämnder och liknande organ utgör likaledes en kate-
gori för sig (8). Avslutningsvis skola några allmänna synpunkter
på den privata rättsbildningen anläggas (9). Självfallet åsyftas
icke fullständighet i behandlingen, och på de punkter där frågorna
dryftats tämligen ingående i litteraturen — som fallet är i syn-
nerhet beträffande avtal mellan organisationer och standardavtal
— kan framställningen hållas mycket kortfattad.

Som redan framhållits kommer tyngdpunkten att ligga på civil-
rätten, och inom denna på det förmögenhetsrättsliga området.
Motivet härför är uppenbart: det är inom avtalsfrihetens fält, vid
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sidan av eller med frångående av befintliga dispositiva regler,
som den privata rättsbildningen har sitt främsta spelrum. Någon
principiell begränsning eftersträvas icke; i en del fall kan en utom-
legislativ normbildning sägas ersätta författningar på f örvaltnings-
och näringsrättens gebiet. Begränsningen till svenska förhållanden
har främst framställningstekniska skäl; på vissa punkter komma
vi i beröring med internationella aspekter, men den specialpro-
blematik som detta ev. kan medföra beaktas icke särskilt. Några
försök till definition eller principiell avgränsning av begreppet
«privat rättsbildning» vid sidan av de antydningar som lämnats
under 1.1. härovan och vad som framgår av klassifikationen skola
icke företagas.

2. Lagstiftningen.
2.1. Utgår man från att en omfattande privat rättsbildning

förekommer i samhället, bör granskningen av lagstiftningen tyd-
ligen syfta till att besvara frågorna i vilken mån och av vilka skäl
det legislativa maskineriets utformning, verkningssätt och resultat
kunna antagas vara en bidragande orsak till detta förhållande.
Är lagstiftningen kvantitativt och kvalitativt otillräcklig totalt
sett eller på vissa områden? Innebär maskineriets funktionssätt,
oavsett dess kvantitativa och kvalitativa produktionsförmåga, att
lagstiftningen icke tillräckligt snabbt kan anpassas till uppkom-
mande behov? Kunna principiella skäl anföras för att lagstiftaren
skall avstå från att beträda de områden där privat rättsbildning
är vanlig? Dessa frågor skola i tur och ordning behandlas. Något
försök att formulera slutgiltiga svar kan här icke företagas redan
därför att en granskning av lagstiftningen som sådan icke ger
en fullständig bild av de legislativa reglernas samhälleliga effekt;
härtill fordras även en blick på tillämpningsapparaten.

2.2.1. Vad först beträffar lagstiftningsarbetets omfattning torde
det vara mindre vanligt, att klagomål höras om att alltför få för-
fattningar skulle utfärdas. Ser man till författningsproduktionens
totala volym, sådan den återspeglas i Svensk författningssamling,
kan man emellertid konstatera, att det årliga antalet lagar, för-
ordningar m. m. ganska länge hållit sig oförändrat mellan 600 och
10008). En sådan rent kvantitativ uppgift säger självfallet icke

8) För jämförelsens skull må följande siffror nämnas. År 1907 till-
kommo 154 i SFS publicerade författningar; 1917:991; 1927:501;
1937:1040; 1947:1016; 1957:713; 1958:676; 1959:622; 1960:745;
1961: 676; 1962: 709; 1963: 699; 1964: 902; 1965: 932; 1966: 770;
1967: 950.
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mycket. Granskar man något närmare femårsperioden 1963—1967,
skall man emellertid finna, att ett mycket stort antal författ-
ningar berört den ekonomiska aktiviteten på olika områden direkt
genom bestämmelser om lån, bidrag, lokaliseringsstöd, tillstånd,
avgifter, inskränkningar i näringsfriheten, villkor för viss verk-
samhet och vissa förvärv, uppgiftsskyldighet m. m. samt indirekt
genom formella och processuella regler för statliga kontrollorgan.
Bortser man från sådana regler (inklusive byggnads-, jordför-
värvs-, vatten-, gruv-, hyreskontroll- och expropriationslagstift-
ning) samt från de socialt präglade arbetsrättsliga regler som
återfinnas t. ex. i semesterlagstiftningen, är antalet författningar
som direkt beröra näringslivets organisations- och verksamhets-
former — alltså den associations- och obligationsrättsliga sek-
torn — under den granskade femårsperioden obetydligt. Från
1963 är att anteckna en lag om kreditaktiebolag (SFS 76/1963);
möjligen böra också nämnas vissa justeringar i banklagstift-
ningen och reglerna för hypotekskassor, men även här är det fråga
om kontrollagstiftning. År 1964 vidtogos vissa ändringar i sjö-
lagen (SFS 85 och 728/1964).Den mest betydelsefulla lagstift-
ningen under perioden torde ha varit 1966 års lagar om fast egen-
dom, företagsinteckning och gemensamhetsanläggningar (SFS 453,
454, 700/1966). Från 1967 må antecknas lagstiftning om tryg-
gande av pensionsutfästelser (SFS 53/1967) samt ny patentlag
(SFS 837/1967). Det förtjänar också påpekas, att den privata
normbildningen samt statsmyndigheternas och de statliga rätts-
reglernas förhållande till denna endast ytterst sparsamt åter-
speglas i den officiella författningssamlingen. Statliga organs med-
verkan vid tillkomsten av vissa generella avtal (SIG- och stan-
dardöverenskommelserna, varom mera nedan) beröres i ett cirkulär
från riksrevisionsverket (SFS 762/1964), där myndigheterna upp-
manas använda typavtalet «Montage 64» vid sina upphandlingar;
i en Kunglig kungörelse från 1967 (SFS 558/1967) anbefalles s.k.
svensk standard (se nedan) vid offentlig byggnadsverksamhet.

De iakttagelser som här redovisats kunna självfallet icke läg-
gas till grund för slutsatser; de ha på sin höjd symptomatiskt
intresse. Det är ju en väletablerad tradition i svensk lagstiftning,
att mer betydande reformer på centrala civilrättsliga fält för-
beredas genom mångårigt utredningsarbete och framläggas s.a.s.
klumpvis. En femårsperiod ger icke det rätta perspektivet på om-
fattningen av denna verksamhet. Det är därför anledning att
kasta en blick på utredningsväsendet,

1967 års riksdagsberättelse förtecknar drygt 360 kommittéer
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inom de olika statsdepartementen9); av dessa hade 77 avslutat
sitt arbete under år 1966, medan 62 tillkommit under samma år.
Av de 10 kommittéer inom justitiedepartementet som slutfört sitt
uppdrag under år 1966 var en tillsatt år 1949 (viss omorganisa-
tion 1960), en år 1955 (tilläggsdirektiv 1959 och 1960) och en år
1959; fördelningen bland de övriga 7 är: 1961 en, 1962 en, 1963
tre, 1964 en och 1965 en. Av de under 1967 alltjämt arbetande
kommittéerna härrörde en från 1949 (viss omorganisation 1960),
en från 1951 (verksamhet av permanent karaktär), två från 1956,
medan huvudparten, ett fyrtiotal, tämligen jämnt fördelar sig på
åren 1960—1965. Vid sidan av kommittéerna bedrives ett tämligen
omfattande utredningsarbete inom Kungl. Maj:ts kansli, där ju
även kommittébetänkandena överarbetas i samband med ev. pro-
positionsskrivning. Viss central lagstiftning forberedes inom lag-
beredningen, och åtskilliga ämbetsverk utarbeta och utfärda i
kraft av bemyndigande generella föreskrifter inom sina kompe-
tensområden.

Ser man till de utredningar som ha betydelse för näringslivets
verksamhet, blir bilden densamma som vi trott oss kunna utläsa
ur författningssamlingarna. Omfattande utredningsverksamhet
inom flera departement syftar till att förbereda lagstiftning av
den typ som dominerar i de senare: bestämmelser om kontroll
av vissa varor, närmast ur hälsovårdssynpunkt (socialdeparte-
mentet) ; bestämmelser om trafik och transportnäringarna (kom-
munikationsdepartementet) ; åtgärder inom jordbruket, skogs-
hanteringen och livsmedelsindustrien (jordbruksdepartementet);
olika typer av näringslagstiftning (handelsdepartementet). Mer
direkt inriktning på vissa näringsgrenars struktur ha utredningar
inom inrikesdepartementet (byggnadsindustriens rationalisering)
och framför allt finansdepartementet (koncentrationen i närings-
livet, kreditinstitutens, fondbörsens och de statliga affärsverkens
utformning). En utredning som berör avtalsväsendet på ett cen-
tralt område, avbetalningshandeln, var den år 1961 av chefen för
finansdepartementet tillsatta konsumtionskreditutredningen, vars
lagförslag (SOU 1966: 42) innefattar vissa ändringar i den civil-
rättsliga regleringen på detta gebiet.

9) Det största avtalet — 69 — redovisas av justitiedepartementet,
därefter kommer ecklesiastikdepartementet med 56, kommunika-
tionsdepartementet med 46, socialdepartementet med 41 och finans-
departementet med 36. Det lägsta antalet finnes hos utrikesdeparte-
mentet (6) och därnäst lägst är antalet inom civildepartementet
(14).
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I allt väsentligt faller emellertid förberedandet av lagstiftning
på de fält där man kan konstatera en omfattande privat rätts-
bildning inom justitiedepartementets arbetsområde. En blick på
de kommittéer som avslutat sin verksamhet under åren 1961—
1966 visar, att det ar ett ringa antal betänkanden som kunna hän-
föras till de förmögenhetsrättsliga centralområdena (här bortses
från fastighetsrättslig lagstiftning med obligationsrättsliga in-
slag): 1962 års förslag om ansvar för atomskador (SOU 1962:
14) rör ett mycket speciellt ämne, liksom det samma år avgivna
betänkandet om radions juridiska ansvarighet (SOU 1962:27;
nytt betänkande SOU 1965:58). Det 1963 avgivna reviderade
jordabalksförslaget (SOU 1963:55) innehåller för realkrediten
väsentliga regler; förslaget har ännu ej lett till lagstiftning.
Under 1964 avgavs det betänkande, som legat till grund för den
ovan anmärkta lagstiftningen om förlagsinteckning (SOU 1964:
49); samma år slutfördes utredningar om rätten till arbetstagares
uppfinningar (SOU 1964:49) och om vissa skadeståndsrättsliga
frågor (SOU 1964:31). Från 1965 äro att anteckna förslag till
lagar om godtrosförvärv av lösöre (SOU 1965:14), om pensions-
stiftelser (SOU 1965:41) och om mönsterskydd (SOU 1965:61).
Under 1966, slutligen, framlades betänkanden om illojal konkur-
rens (SOU 1966:71) och pensionsstiftelser (stencilerad prome-
moria Ju 1966:14). Bland år 1967 verksamma kommittér skola
nämnas firmautredningen10), tillkallad 1949 (omorganiserad 1960),
sjölagskommittén av 1958, 1960 års aktiebolagsutredning, den
samma år tillsatta utredningen angående fraktavtalet vid gods-
befordran på väg, de år 1962 utnämnda sakkunniga rörande lag-
stiftning om köp av lös egendom, vilkas uppdrag emellertid var
att följa lagstiftningsarbetet i Finland, det internationella arbetet
för att åstadkomma en internationell köplag samt att överväga
den förberedande frågan om anledning föreligger att föreslå
ändringar i den svenska köplagen; samma sakkunniga erhöllo
samtidigt ett likartat uppdrag avseende lagstiftningen om kom-
mission, handelsagentur och handelsresande. Uppdraget har nu-
mera utvidgats. Nämnas må också en utredning rörande lagstift-
ning om skiljedom, som arbetar sedan 1962 och en 1966 tillsatt
utredning angående skadestånd för förlust av arbetsinkomst m. m.

2.2.2. Sammanfattar man de spridda uppgifter om lagstiftnings-
verksamheten som lämnats härovan, synes det knappast finnas
fog för påståendet, att lagstiftarens passivitet eller bristande

10) Uppdraget numera slutfört och redovisat i SOU 1967: 35.
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intresse skulle utgöra en väsentlig orsak till förekomsten av en
omfattande privat rättsbildning. En slutsats som synes berättigad
även i belysning av det knappa material vi framlagt är att stats-
makterna med uppmärksamhet följa utvecklingen på näringslivets
alla områden. Resultaten av denna bevakning synas emellertid
i första hand vara att finna i offentligrättslig lagstiftning, som
på många sätt, direkt och indirekt, beskär det område där privat
rättsbildning är möjlig11). Lagstiftarens bidrag till en kontinu-
erlig förnyelse av de juridiska instrument — i första hand dis-
positiva regler — med vilka parterna i näringslivet själva arbeta
äro däremot väsentligt blygsammare.

Ytterligare en iakttagelse synes vara motiverad. Några berät-
tigade klagomål på kvaliteten i lagstiftningsprodukterna inom det
förmögenhetsrättsliga området lära icke ha framförts. Däremot
belysa de lämnade uppgifterna en ur näringslivets synpunkt
väsentlig nackdel: lagstiftningsarbetets långsamhet. Lägger man
samman alla förslag och alla pågående utredningar på förmögen-
hetsrättens fält, kan man tycka sig stå inför bilden av ett kon-
tinuerligt och tämligen omfattande revisionsarbete. Med en ut-
veckling, betingad av tekniska och ekonomiska faktorer med ofta
ögonblicklig genomslagskraft och med nya behov och nya intresse-
konstellationer i släptåg kan lagstiftningen tydligen icke hålla
jämna steg, i varje fall försåvitt denna lagstiftning skall till-
handahålla en någorlunda precis och detaljrik reglering, vilket ju
som ovan framhållits i och för sig torde vara mest välkommet
ur näringslivets synpunkt.

2.2.3. Även om det vore tekniskt möjligt att uppnå en lagstift-
ningstakt, som skulle sätta lagstiftaren i stånd att tillgodose
näringslivets behov av snabb anpassning till ändrade förhållanden,
kan det ifrågasättas om en sådan utveckling vore önskvärd.

Lagstiftaren har åtskilliga andra hänsyn att taga än dem som
önskan att ge näringslivet «samhällsservice» genom snabb pro-
duktion av för stunden adekvata rättsregler må motivera. Den
«gällande rätten» i härovan antydd mening är ett omfattande
system, som ingriper på talrika livsområden. Många skäl, såsom
medborgarnas behov av trygghet liksom hänsyn till förhärskande
föreställningar om rättsordningen såsom åtminstone relativt per-
manent, ställa krav på ett visst mått av samordning, beaktande
av på andra rättsområden gällande väletablerade principer och

11) Om det ökade bruket av tvingande rättsregler, se Grönfors i Fest-
skrift till Nial (1966), s, 204 ff.
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inre harmoni i rättssystemet. Snabba ändringar även på ett be-
gränsat fält äventyra denna harmoni.

Det är vidare klart, att kravet på snabb anpassning aktuali-
serar frågan om själva lagstiftningstekniken, närmare bestämt
problemet hur abstrakta och generella eller konkreta och begrän-
sade lagreglerna böra vara. Det är visserligen en för den moderna
debatten på den allmänna rättslärans område grundläggande iakt-
tagelse, att även skenbart klara regler i den konkreta tillämp-
ningssituationen visa sig mångtydiga, men det är likväl — bl. a.
med hjälp av någorlunda väldefinierade tekniska termer — möj-
ligt att uppnå en relativt hög grad av precision12). Nyare lag-
stiftning på förmögenhetsrättens område synes nu snarast ut-
vecklas mot mer abstrakta och generella formuleringar13). Helt
allmänt synes förhållandet mellan lagreglernas abstraktionsgrad
och behovet av precision och anpassning kunna uttryckas på föl-
jande sätt. Ju mer detaljerade och precisa rättsreglerna äro,
desto snabbare torde de åldras och desto starkare blir kravet på
kontinuerlig översyn. Generellt hållna regler tillgodose i mindre
hög grad kravet på förutsebarhet men ha i gengäld större livs-
längd. Avgörande för frågan hur generellt avfattade bestämmelser
faktiskt fungera är tydligen framför allt det sätt på vilket de
tillämpas av domstolarna. Är frekvensen av avgöranden i högsta
instans stor och äro domstolarna medvetna om och villiga att
acceptera en prejudikatbildande funktion, kan inom ramen för
de generella reglerna relativt snabbt uppbyggas ett mer förfinat
och efter olika ifrågakommande livsförhållanden nyanserat regel-
system som åtminstone principiellt fungerar smidigare, innefattar
större anpassningsmöjligheter, än en motsvarande detaljerad lag-
reglering. Föreligga icke de angivna förutsättningarna för judi-
ciell rättsbildning — t. ex. av det skälet, att stora kategorier av
viktiga tvister regelmässigt avgöras utanför domstol — riskerar
en generaliserande lagteknik att medföra rättsosäkerhet. Detta
förhållande kan tydligen ge upphäv till en ändlös cirkel, i det
parternas ovilja att få sina tvister bedömda enligt regler vilkas
effekt de icke kunna överblicka förstärker tendensen att undvika
domstolarna och därmed ytterligare reducerar möjligheten till
prejudikatbildning. Ytterligare en — ovan delvis berörd — konse-
kvens av en generaliserande lagstil är att ju allmännare reglerna

12) Se härom bl. a. Agge i Festskrift till Eberstein (1950), s. 7 ff.
13) j fr om de s.k. generalklausulerna Hult i Festskrift till St Jernberg

(1940), s. 128 ff. och Persson i Festskrift till Olivecrona (1964),
s. 508 ff.
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äro hållna, desto mer omfattande blir deras tillämpningsområde;
de komma att gälla icke blott på de domäner där intresset av
snabb anpassning är framträdande utan också på områden där
intresset av permanens är starkt.

Även andra synpunkter göra sig gällande, om den förmögen-
hetsrättsliga regleringen har giltighet för så skilda områden som
det moderna näringslivet och det «civila» avtalsväsendet. Form-
krav, som kunna vara önskvärda och lämpliga i det förra, te sig
ofta tyngande för det senare; det kan dock å andra sidan hävdas
att formkrav ha betydelse som skydd mot ogenomtänkta disposi-
tioner på det «civila» området men äro överflödiga på det handels-
rättsliga, där skriftlighet m. m. ändock av praktiska skäl är vanlig.
Det bör slutligen anmärkas, att det här gjorda uttalandet, att
precisa och detaljerade regler tillgodose rättssäkerheten, torde
ha endast relativ giltighet. Redan det behov av täta ändringar
som en sådan lagteknik medför utgör en negativ faktor ur rätts-
säkerhetssynpunkt, f örsåvitt angår de livsområden där det organi-
serade näringslivets resurser och möjligheter till överblick icke
föreligga. Även i själva «atomiseringen» av rättsordningen — för
att nyttja en av Schmidt lanserad term — ligger en risk för
rättssäkerheten.

En sista principiell synpunkt förtjänar anläggas. Vilken möda
som än nedlägges på lagreglernas utformning, kan man inte undgå
det dilemma som följer därav att de i själva verket ha en dubbel
samhällelig funktion. Ur juristens synvinkel böra de vara i möj-
ligaste mån precisa instrument för avgörandet av tvister, d.v.s.
«abnormfallen» i samhällslivet. Anlägger man ett sociologiskt
perspektiv ha de emellertid härutöver uppgiften att för medbor-
garna i gemen utstaka handlingslinjer för den normala levnaden;
för att fylla sistnämnda funktion böra de vara lättillgängliga men
kunna samtidigt hållas relativt approximativa. Det torde nu icke
råda tvekan om att de faktiska läsarna av lagtext äro juristerna,
och att dennas utformning i realiteten också är betingad härav.
Flertalet lagar ta sikte på en mer eller mindre praktisk selektion
av viktiga konfliktfall. De röra sig med en teknisk nomenklatur
som för lekmannen ofta är direkt intetsägande. För ett sådant
tillvägagångsätt tala också starka framställningsekonomiska skäl.
Säkert hamnar lagstiftaren lätt i ett olyckligt mellanläge, om han
i beskäftig strävan att «popularisera» lagtexten ger avkall på den
av språklig disciplin och nyttjande av väl analyserade tekniska
termer betingade precisionen, dymedelst skapande ett falskt in-
tryck av större begriplighet för lekmannen. Strävan att göra lag-
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stiftningens innehåll allmänt tillgängligt bör säkerligen realiseras
genom upplysningsverksamhet vid sidan av lagstiftningen, icke
genom att man söker förvandla den senare till en slappt skriven
allmän medborgerlig katekes — ett försök som under alla för-
hållanden torde vara otjänligt redan av arbets- och framställ-
ningsekonomiska skäl och vars skenbara framgång endast går ut
över lagstiftningens förmåga att fylla sin uppgift som ett exakt
instrument i juristernas händer och därmed över rättssäker-
heten. Det praktiska och även principiellt välmotiverade tvånget
att vid lagtextens utformning i första hand tillgodose sistnämnda
uppgift skapar tydligen ett behov av information om eller vidare-
utveckling av lagreglerna som den privata rättsbildningen kan
bidraga till att tillfredsställa.

Till en del torde de problem som här antytts vara olösliga. En
viss grad av abstraktion måste tas på köpet om man överhuvud-
taget vill uppställa regler; det ligger i «regelns», den generella
förhållningsnormens, begrepp. Språkets förmåga till precision är
begränsad. Vissa tänkbara lösningar kunna emellertid föreslås.

Om man utgår från att den omfattande privata rättsbildningen
på förmögenhetsrättens område åtminstone till någon del beror
på att lagstiftaren icke kan tillhandahålla den rättsbildning som
näringslivet anser sig behöva — den nödvändiga kompletterande
frågan om domstolarnas roll vid en sådan bedömning skall strax
upptagas — är det tydligen först och främst anledning att spörja
sig om detta förhållande nu överhuvudtaget är att beklaga. Det
gäller därvid icke blott huruvida organisationer och företag över-
huvudtaget lyckas att fylla de eventuella luckorna utan självfallet
också huruvida den privata rättsbildningen till sitt innehåll står
i samklang med de grundläggande värderingar som lagstiftaren
är målsman för. Av diskussionen av organisationsväsendet torde
ha framgått att ett centralt problem härvidlag är organisations-
graden på olika områden; en genomorganiserad marknad inne-
fattar garantier för en rimlig intressebalans som eljest icke kan
förväntas föreligga. Frågan huruvida den privata rättsbildningen
kan anses hålla måttet är uppenbarligen ur många synpunkter
och på många områden i sista hand en politisk värderingsfråga.
De minimikrav om vilka enighet kan råda torde väl vara, att
elementära rättvise- och praktikabilitetskrav icke åsidosättas och
att icke alltför markanta skillnader mellan gynnade organiserade
och missgynnade oorganiserade gruppers ställning äro för handen.
Bedömes det nödvändigt eller önskvärt, att t. ex. sociala över-
väganden komma till uttryck eller att det på en fri marknad

31
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oundvikliga nyttjandet av faktiska maktpositioner stävjas, då
torde lagstiftaren icke kunna undgå att ingripa än mer aktivt
än som nu faktiskt sker dels genom tvingande regler på socialt
viktiga områden (t. ex. genom arbets-, hyres-, avbetalningslag-
stiftning), dels genom olika former av kontroll genom admini-
strativa myndigheter (t. ex. genom pris- och kartellövervakning).
I själva verket torde emellertid en ganska stor del av den privata
rättsbildningen ske på vad man skulle kunna kalla värdeneutral
mark; det är ett sätt att förbättra och förfina de rent tekniska
instrument som rättsreglerna utgöra ur den industriella och mer-
kantila planeringens och hanteringens synpunkt.

Kan man räkna med, att den privata rättsbildningen i betydande
omfattning fyller en rent teknisk funktion men bedömes det ändå
lämpligt att lagstiftaren icke förblir passiv, synes det vara svårt
att undgå åtminstone frågeställningen, om den svenska — och
nordiska — traditionen för en enhetlig förmögenhetsrätt låter
sig upprätthållas. Redan i 1905 års köplag göres ju på vissa
punkter en distinktion mellan handelsköp och civilköp. I de stora
kontinentala rättsordningarna är åtskillnaden mellan civil- och
handelsrätt väletablerad. Även på anglo-amerikanskt område kom-
mer en sådan åtskillnad till synes bl. a. i vissa lagar och i upp-
delningen på akademiska läroämnen. Frågan är en av dem som
denna översikt synes ge anledning diskutera. Härovan ha en rad
punkter berörts, på vilka motstridiga hänsyn peka på svårigheten
att finna lagtekniska lösningar som tillgodose på en gång närings-
livets och de enskildas intressen.

Området för en självständig handelsrättslig reglering torde —
om man skulle hålla sig till de kontinentala mönstren — omfatta
just de frågor som här betecknats som «tekniska» eller «värde-
neutrala». Det skulle vara en reglering för «marknaden» i in-
skränkt mening. Lämnar man åsido, eller besvarar man nekande,
frågan om det önskvärda i att lagstiftaren ikläder sig ansvaret
för en någorlunda komplett dylik reglering — med de krav på
detaljrikedom och kontinuerlig anpassning som då måste upp-
fyllas — för att i stället betrakta spörsmålet huruvida en mer
omfattande legislativ aktivitet kan vara lämplig för att genom-
driva vissa samhälleliga värderingar, t. ex. av social art, åtmin-
stone inom delar av de områden som idag kännetecknas av om-
fattande privat rättsbildning, synas tre grupper av överväganden
förtjäna beaktande.

För det första torde man kunna utgå ifrån att den lagstift-
ning som faktiskt existerar har en betydande mönsterbildande
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effekt även utanför sitt egentliga tillämpningsområde, och detta
även om det i grundläggande frågor råder motsättningar mellan
politiska makthavare och näringslivets företrädare. De jurister
som i stor utsträckning utforma den privata rättsbildningen ha
redan genom sin utbildning tagit intryck av samma värderingar
som t. ex. rättstillämpande myndigheter anse sig förpliktade att
lägga till grund för sina beslut. Det torde betyda en del att den
juridiska begreppsapparaten är lånad från den «officiella» rätten;
rent arbetsekonomiska skäl tala för omfattande lån från denna.
På specialområden är det åtminstone plausibelt att rättsveten-
skapen, vars företrädare spela en viss roll både i privat och statlig
rättsbildning, kan utgöra en förenande länk. Det är vidare knap-
past möjligt att åstadkomma en privat reglering som är s.a.s.
vattentätt skild från de statliga reglerna. Man måste alltid räkna
med möjligheten att en sådan privat rättsbildning kan komma
under domstols prövning i någon form. Det torde vara anledning
förmoda att åtminstone den privata rättsbildning som sker på
någorlunda hög nivå i väsentliga stycken utformas i lagens anda.

För det andra är i dagens samhälle förmögenhetsrättslig lag-
stiftning blott ett, och visst icke det självklart effektivaste, sättet
att påverka rättsläget inom ett visst område på det sätt som
befinnes önskvärt. Vid en realistisk samhällsanalys, som tar sikte
på att bedöma totaleffekten av statsmakternas agerande, kan det
rentav te sig som en både obekväm och ineffektiv metod. Staten
torde vara landets i särklass största företagare över ett brett
bälte av näringsgrenar. Lägger man härtill de handlingsmöjlig-
heter som administrativa kontrollmyndigheter, nämnder av olika
slag m. m. lägga i statsmaktens händer, finner man att dess före-
trädare genom deltagande i organisationernas arbete, genom
överenskommelser med berörda parter, genom administrativa före-
skrifter (t. ex. för upphandling o. d.) och genom villkor i sam-
band med lån och anslag ha mycket långtgående möjligheter att
i friare former än dem lagstiftningen medger inverka på det fak-
tiska rättsläget. Lägger man härtill möjligheten av punktvis insatt
tvingande lagstiftning på områden som äro svåra att behärska på
annat sätt (t. ex. avbetalningshandeln), kan det rentav hävdas att
situationen ur statsmakternas synpunkt är gynnsammare än om
dessa iklätt sig det tunga åtagandet att tillhandahålla en kom-
plett och aktuell legislativ reglering.

Sistnämnda överväganden leda över till den tredje synpunkt
som här förtjänar att framhållas. Lagstiftningsapparaten är tung-
rodd ; dess effektivitet, framför allt på svårkontrollerade områden,
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beror i stor utsträckning på medborgarnas beredvillighet att lojalt
följa statsmakternas bud; det kapital av laglydnad och vördnad
för lagen som ännu torde finnas förskingras lätt, om apparaten
sättes in i oträngt mål; täta ändringar verka irriterande. Som
ofta framhållits i debatten om möjligheterna för empirisk forsk-
ning angående lagarnas faktiska funktion och verkningssätt äro
experiment med lagstiftning av dessa skäl omöjliga. I annat sam-
manhang har förf. av denna översikt framkastat tanken, att den
privata rättsbildningen kunde uppfattas som tentativ i förhållandee
till lagstiftningen. Medborgarnas försök att reglera sina mellan-
havanden privat kunna sägas ske på ett experimentalfält med lag-
stiftaren som observatör. När en lösning visat sig tekniskt hålla
måttet, när det blivit klart att den av de berörda uppfattas som
rimlig och har utsikter att stå sig under viss tid, då föreligga
tydligen väsentligt gynnsammare möjligheter för lagstiftaren att
träda in än om den tunga apparaten satts i rörelse innan läget
klarnat; det blir då fråga om en kodifikation av sedvanor, ev. med
vissa justeringar och kompletteringar.

3. Domstolarna.
3.1. I det föregående ha vi stött på en rad frågor — som sam-

manfattningsvis kunna sägas hänföra sig till problemet om lag-
stiftningens totala faktiska effekt — som vi endast kunna besvara
genom antaganden. Något liknande gäller spörsmålet i vilken
omfattning domstolarnas verksamhet bidrager till rättsbildningen.
Det tryckta material som står till förfogande ger ju en synner-
ligen ofullständig bild av domstolarnas roll i samhället, låt vara
att detta material just avser den del av den judiciella aktiviteten
som kan förväntas vara av särskilt intresse i detta sammanhang:
rättsreglernas fortbildning på riksplanet. Från de teoretiska frå-
gorna om domstolarna faktiskt kunna «skapa rätt» och om gräns-
dragningen mellan tolkning och nyskapelse skall här bortses. Vi
utgå — under hänvisning till vad ovan sagts om den moderna
lagtekniken — från att domstolarna ha en betydande möjlighet
att precisera det närmare innehållet i gällande regler och där-
igenom utveckla dessa.

Två huvudfrågor måste besvaras. Domstolarnas möjligheter att
vidareutveckla rättsreglerna på ett givet område bero uppenbar-
ligen på i vilken utsträckning de överhuvudtaget få tillfälle att
uttala sig om dessa regler. Inom denna ram inställer sig vidare
spörsmålet huruvida och i vilken omfattning domstolarna äro
medvetna om och beredda att fylla en prejudikatbildande funk-
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tion. Underlag för besvarande av den senare frågan är någor-
lunda lätt att erhålla, om man håller sig till Högsta domstolen.
Den förra ställer svårare dokumentationsproblem. Försåvitt angår
den högsta instansen, kan en tämligen säker bedömning grundas
på genomgång av Nytt juridiskt arkiv, del I, men härur kunna
inga generella slutsatser dragas om arten av de rättsfrågor som
underställas domstolarna. Det är åtminstone inte självklart, att
fördelningen mellan olika typer av mål i högsta instans är typisk
för det totala material som kommer under domstols prövning.
Det kan icke ens anses självklart, att det är just de frågor som
i särskilt hög grad skulle kunna ställa krav på en aktivt rätts-
utvecklande insats som bli föremål för fullföljd, även om det
borde föreligga en viss sannolikhet för att proportionen av så-
dana frågor är högre i de mål som genomgå tre instanser än i
dem som stanna i den första. Det är ju t. ex. icke uteslutet att
parter i sådana ekonomiska mellanhavanden, som enligt vad man
torde våga påstå särskilt ofta regleras genom en skiljedom utan
fullföljdsmöjlighet, med eller utan föregående överenskommelse
åtnöjas med ett avgörande av en särskilt kvalificerad underrätt,
t. ex. en avdelning inom någon av de största rådhusrätterna. De
reservationer som sålunda måste göras till den följande fram-
ställningen — som av praktiska skäl helt bygger på material
från Högsta domstolen — äro så mycket mer betydelsefulla som
andelen i sista instans fullföljda civilmål i förhållande till det
totala antalet mål i första instans är kvantitativt ringa14).

!4) Visst underlag för en bedömning kan erhållas ur statistiken. Föl-
jande uppgifter må meddelas ur Domstolarna 1966 (Sveriges offi-
ciella statistik 1968). År 1966 avgjordes vid rikets allmänna under-
rätter (tab. 5) 35 708 tvistemål, varav 26 820 familjerättsliga (och
förmynderskapsrättsliga) mål, 5814 mål hänförliga till ämnesgrup-
perna «rättsförhållanden ang. fast egendom», «köp och byte av lös
egendom», «arbetsavtal» och «konkurstvister» samt 3074 andra,
icke familjerättsliga tvistemål (bland vilka skadeståndsmålen torde
intaga en betydande plats). Samma år avgjorde hovrätterna 641
familjerättsliga och 574 icke familjerättsliga tvistemål (tab. 7).
Procentsatsen mål avgjorda i andra instans fullföljda från härads-
rätt utgjorde för familjerättsmålen 2,2, för andra civilmål 6,2; mot-
svarande siffror för rådhusrätt voro 1,9 och 4,2 (tab. 9). Hela
antalet av Högsta domstolen som andra och tredje instans avgjorda
tvistemål år 1966 utgjorde 67, varav 44 icke familjerättsliga tvister
(tab. 12). Familjerättsmålens starkt sjunkande proportion ju högre
man kommer i instansordningen är tydlig. Däremot synes det publi-
cerade statistiska materialet — redan på grund av det ringa antalet
i högsta instans fullföljda mål — icke kunna användas för några
mer precisa slutsatser i den fråga som ställes i texten ovan.
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3.2. En översikt över de rättsområden som berörts i Högsta
domstolens refererade avgöranden från femårsperioden 1962—1966
lämnas i bilaga I15).

Följande kommentarer må göras till uppställningen, vars ämnes-
indelning som synes avviker från den i rättsstatistiken använda
och i stället — i huvudsaklig anslutning till den i referatsam-
lingen nyttjade — bygger på balkindelningen. Målen ha indelats
i fyra huvudgrupper. Den första omfattar rättsområden, där indis-
positiva regler inta en dominerande plats och där parterna i stor
utsträckning äro hänvisade till domstol för att överhuvudtaget
få sina tvister avgjorda. Detsamma gäller i än högre grad den
tredje gruppen; om den icke oväsentliga kategorien processrätts-
liga mål gäller ju dessutom att frågorna uppkommit som en direkt
följd av rättegångsförfarandet. Även den andra huvudgruppen av
mål innefattar till största delen tillämpning av offentligrättsliga
regler; bland jordabalkstvisterna spela hyres- och övriga nytt-
janderättstvister den ledande rollen. Tillsammans utgöra dessa
tre grupper, omfattande mål för vilkas handläggning parterna äro
direkt hänvisade till domstol, en mycket stor majoritet av alla
refererade avgöranden. År 1966 var relationen mellan dessa och
de «rena» förmögenhetsrättsliga målen 96 : 24, d.v.s. 4 : 1 ; under
tidigare år var den sistnämnda huvudgruppens andel något större,
dock utan att man kan tala om någon tendens under den korta
period som avses. Det förtjänar ytterligare framhållas, att inom
den förmögenhetsrättsliga huvudgruppen skadeståndsmålen regel-
mässigt utgjort cirka en tredjedel. Ehuru — som kommer att
framgå av det följande — en omfattande privat aktivitet genom
olika nämnder förekommer på den utomobligatoriska skadestånds-
rättens område, står tydligen denna kategori (liksom i viss mån
också sjörätten och den till vissa delar offentligrättsliga kon-
kursrätten) i en klass för sig inom förmögenhetsrätten; spel-
rummet för privat rättsbildning och rättstillämpning är störst
när det gäller att fastställa skadeståndsbelopp, medan frågan
om ersättningsskyldighet överhuvudtaget föreligger torde ligga
mindre väl till för utomrättsliga avgöranden; en s.a.s. profylaktisk
reglering avtalsvägen torde knappast vara tänkbar. Bortser man
från skadeståndsrätten, finner man att de förmögenhetsrättsliga
avgörandena snarast ha karaktären av ströfall. En sådan upp-

15) De uppgifter ur NJA 1962—1966 som lämnas här och i det följande
grundas på en genomgång av amanuensen Dag Victor vid Juridiska
institutionen i Uppsala.
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fattning vinner stöd även i det förhållandet, att antalet mål vari-
erar kraftigt från ett år till ett annat. Inom gruppen «obligations-
rätt» är maximum åtta fall (1964), minimum tre avgöranden
(1963).

En genomgång av de mål som här upptagits under «obligations-
rätt» ger knappast underlag för några generella omdömen om
denna kategori16). Vad som emellertid kännetecknar dessa tvister
är att de med få undantag röra rättsförhållanden mellan enskilda
eller — i ett mindre antal fall — enskilda å ena sidan och
affärsföretag å den andra. Mellanhavandena mellan företag eller
enskilda yrkesmässiga näringsidkare äro mycket få (NJA 1962,
s. 276, 1963, s. 136); endast i ett fåtal fall ha klausuler i s.k.
standardavtal bedömts av Högsta domstolen (t. ex. NJA 1964,
s. 152 och 239).

Inför det föreliggande materialet är det svårt att undgå slut-
satsen, att redan blygsamheten i antalet förmögenhetsrättsliga
och främst då obligationsrättsliga tvister som årligen komma
under den högsta instansens prövning måste göra det svårt för
denna att effektivt bidraga till rättsutvecklingen på detta område
genom en kontinuerlig och på områdets olika grenar fördelad
prejudikatbildning. Det återstår nu att något granska domstolens
inställning till den prejudikatbildande funktionen.

3.3.1. Inledningsvis skall erinras om rättegångsbalkens regler
angående fullföljd av tvistemål i högsta instans. Prövningstill-
stånd må jämlikt 54 kap. 10 § rättegångsbalken meddelas i tre
huvudgrupper av fall: om det för enhetlig lagtolkning eller rätts-
tillämpning är av synnerlig vikt att talan prövas av Högsta dom-
stolen (s.k. prejudikatdispens), om parten visar, att talans pröv-
ning eljest skulle ha synnerlig betydelse utöver det mål varom
är fråga (s.k. intressedispens), samt om anledning förekommer
till ändring i hovrättens slut eller eljest med hänsyn till omstän-
digheterna i målet skäl förekomma till talans prövning (s.k. änd-
ringsdispens). Ändringsdispens kräver att fullföljdsvärdet över-
stiger 1500 kronor.

Det är ej anledning att här söka närmare granska förhållandet
mellan grunderna för prövningstillstånd och judiciellt «rätts-
skapande». Mellan sistnämnda begrepp och en rättstillämpning

16) NJA 1962, s. 175, 270, 276, 641, 669; 1963, s. 105, 136, 184; 1964,
s. 80, 89, 99, 152, 239, 353, 454, 517 (det obligationsrättsliga fallet
1964, s. 375 har klassificerats under «hyresrätt»); 1965, s. 204, 217,
224, 427; 1966, s. 44, 97, 379, 489 (konkursmålet 1966, s. 350 inne-
håller också obligationsrättsliga aspekter).
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som är att betrakta allenast som en tolkning av gällande regler
är gränsen synnerligen vag. Generellt synes det emellertid rim-
ligt att antaga, att det väsentligen är i de fall, där 54 kap. 10 § 1
rättegångsbalken anses tillämplig och s.k. prejudikatdispens med-
delas, som Högsta domstolen betraktar sitt avgörande såsom en
nyskapelse åtminstone i förhållande till praxis inom de lägre
domstolarna. Där avvikelse anses föreligga från Högsta dom-
stolens egen praxis, må frågan jämlikt 3 kap. 4 § rättegångs-
balken med vissa undantag avgöras in pleno; antages därvid ny
rättsgrundsats, göres anteckning i Högsta domstolens minnesbok.
Under åren 1962—1966 gjordes endast två sådana anteckningar.

3.3.2. Det angives normalt icke i referaten av Högsta domstolens
avgöranden på vilken grund prövningstillstånd beviljas eller väg-
ras. I vissa grupper av fall förekomma emellertid uppgifter härom.
Sålunda angives, när förutsättningarna för ändringsdispens icke
äro för handen men tillstånd meddelats, att så kunnat ske endast
med tillämping av 54 kap. 10 § 1 rättegångsbalken. Sådana an-
teckningar förekomma under åren 1962—1966 i 18 fall17), var-
jämte det i ett fall då tillstånd ej lämnades upplyses, att endast
prejudikatdispens eller intressedispens kunde ifrågakomma18).
Innebörden i anteckningarna kan emellertid tydligen endast vara,
att fullföljdsvärdet i målet ej uppgick till 1500 kronor. Någon
omedelbar och lättillgänglig slutsats rörande den prejudikatbild-
ande verksamhetens omfattning medger materialet sålunda icke.
I vissa mål, framför allt då myndighet söker revision, hänvisas
i ansökan till behovet av prejudikat, men Högsta domstolen yttrar
sig icke i denna fråga19). Det finns emellertid anledning tro, att
prövningstillstånd i det stora flertalet fall lämnas på grund av
54 kap. 10 § 2 rättegångsbalken. I vissa fall, då rättsfrågor spela
en särskilt framträdande roll för avgörandet, är det vanligt att
referaten i anslutning till uppgiften, att prövningstillstånd med-
delats, innehålla litteraturhänvisningar20). Några slutsatser med-
ger emellertid icke detta förhållande. Ett likaledes vanligt för-
farande är att yttrande från myndighet eller organisation inhäm-

17) NJA 1962, s. 53, 125, 689; 1963, s. 125, 233, 290, 478; 1964, s. 139,
209, 437, 471, 478, 482; 1965, s. 116; 1966, s. 418, 441, 594.

18) NJA 1966, s. 457.
19) Se t. ex. N J A 1962, s. 650 (RÅ), 1963, s. 584 (advokatfiskal), 1966,

s. 594 (RÅ).
20) Så t. ex. i N J A 1962, s. 188 och 669; 1963, s. 125, 241, 243, 337, 345,

462, 507, 512, 526, 574, 595, 601 och 607; 1964, s. 97, 188, 380; 1965,
s. 157; 1966, s. 445, 469.
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tas innan frågan om prövningstillstånd avgöres21): det kan då
ibland vara möjligt att konstatera, att sådant utlåtande innehåller
faktiska uppgifter som ge anledning till ändring, men så är icke
alltid fallet. I notisavdelningarna — framför allt under C, där
beslut om vägrat prövningstillstånd återfinnas — lämnas inga
upplysningar om skälen. Vad slutligen beträffar de mål, där av-
slagen dispens refereras i Nytt juridiskt arkiv har Högsta dom-
stolens nuvarande ordförande i en artikel uppgivit, att målets
upptagande i referatavdelningen innebär att Högsta domstolen
gillar såväl motivering som slut i hovrättens avgörande22).

Det vore sannolikt möjligt att få en mer precis och nyanserad
bild av omfattningen i Högsta domstolens rättsskapande, i första
hand prejudikatbildande funktion genom en ingående undersök-
ning — som här icke kunnat företages — av målens beskaffenhet
och domskälens avfattning i enskilda mål (t. ex. beträffande före-
komsten av hänvisningar till «omständigheterna i övrigt» o.d.,
varigenom ett uttalande om en rättsregel förses med reservationer
av svårbedömd räckvidd, och beträffande formen för fastställelse
av hovrätts avgörande)23). En ytlig granskning av materialet ger
åtminstone fog för påståendet, att det är ytterst sällan domstolen
uttryckligen formulerar en generell regel. Det enda verkligt klara
exemplet under den här avsedda femårsperioden föreligger i pleni-
målet NJA 1964, s. 1, där en — låt vara tämligen speciell —
internationellt privaträttslig regel uppställes. Avgörandet är också
infört i Högsta domstolens minnesbok24).

Håller man i minnet det begränsade antal mål överhuvudtaget
och i synnerhet det obetydliga antal förmögenhetsrättsliga mål
som under den granskade perioden kommit under Högsta dom-
stolens prövning och sammanställer man detta förhållande med
den här konstaterade svårigheten att utan mer ingående studier
fastställa när domstolen faktiskt uppställt en ny eller modifierat
en tidigare gällande rättsprincip, synes det icke obefogat att på-

21) Så t. ex. i NJA 1962, s. 244; 1963, s. 455 och 481; 1964, s. 167; 1965,
s. 394.

22) Beckman i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 1962, s. 166.
23) Om prejudikattolkningens teknik, se bl. a. Welamson i Eek m. fl.,

Juridikens källmaterial samt Hjerner, Om rättsfallstolkning (stenc.
kompendium utg. av Juridiska föreningen vid Stockholms Univer-
sitet 1966). Om domskrivandets teknik se senast Wetter, The Style
of Appellate Judicial Opinions (Leyden 1960), där även utländskt
material behandlas.

24) Äldre fall, där Högsta domstolen intagit en fri hållning till lagtext,
redovisas av Schmidt i Festskrift till Herlitz (1955), s. 291 ff.
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stå, att den rättsskapande och prejudikatbildande funktionen
framstår såsom tämligen svagt utvecklad i förhållande till upp-
giften att övervaka den enhetliga och enligt Högsta domstolens
uppfattning riktiga tillämpningen av redan vedertagna regler. Det
bör emellertid tilläggas, att en femårsperiod troligen är i kortaste
laget för att ge en helt rättvisande bild av Högsta domstolens
verksamhet i nu berörda hänseenden. Omedelbart efter ett om-
fattande nytt lagverks tillkomst intensifieras prejudikatbildning-
en; förhållandet har varit särskilt markant under de första åren
efter brottsbalkens ikraftträdande. Även eljest brukar det ibland
framhållas, att Högsta domstolen gärna «prövar» en ny lösning
på ett föga uppseendeväckande sätt, innan den tillkännages i ett
avgörande med klar prejudikatkaraktär25). Dessa justeringar av
den bild vi ansett oss kunna teckna påverka emellertid icke slut-
satsen. Att Högsta domstolen förfar med stor försiktighet vid
införandet av klart nya principer torde vara oomtvistligt, och
härav följer, att det erfordras ett tämligen stort antal mål av
likartat slag innan klarhet nåtts om en rättsprincips innebörd.
Rinna tvisterna till i alltför ringa antal, kommer någon prejudi-
katbildning överhuvudtaget icke till stånd.

Slutsatsen vinner stöd i vissa uttalanden av Högsta domstolen
själv.

3.3.3. Högsta domstolen synes principiellt stå främmande för
tanken, att det skulle ankomma på den att radikalt förändra
gällande regler. Vid några tillfällen har denna inställning kommit
till klart uttryck. I målet NJA 1957, s. 279, som gällde frågan
om bindande verkan utav en av anställd undertecknad, för tiden
efter anställningens slut gällande s.k. konkurrensklausul, fram-
håller sålunda Högsta domstolens majoritet, att den inskränkning
i avtalsfrihetens princip som införts genom 38 § avtalslagen, där
giltigheten av dylika klausuler på visst sätt begränsas, «icke kan
föras över de gränser stadgandet i 38 § angiver. Skulle av national-
ekonomiska eller sociala skäl en utvidgning av undantagen anses
påkallad, är detta en angelägenhet för lagstiftningen, icke rätt-
skipningen; jämkningar kunna givetvis också ske genom avtal
mellan arbetsmarknadens parter.» Den bundenhet som Högsta
domstolen här ger uttryck åt är i själva verket mer långtgående
än som i förstone framgår. Stadgandet i 38 § avtalslagen är till
sin utformning en generalklausul, som ger betydande frihet i
tillämpningen. Det var icke på grund av någon lagbudets entydiga

25) Jfr Beckman, a.a., s. 167 och Schmidt, a.a., s. 268 f.



Rettsutvikling på annen måte enn gjennom lovgivning1 491

ordalydelse som domstolen ansåg sig förhindrad att tillämpa det
på det givna fallet, utan snarare på grund av dess principiella
karaktär som undantag från avtalsfrihetens princip och av vissa
uttalanden i förarbetena.

I NJA 1965, s. 33 ansåg sig en minoritet av två justitieråd för-
hindrad att tillämpa arvsskatteförordningens s.k. trotjänarregel
i fråga om en hushållerska som sammanbott med testator under
äktenskapsliknande former. Dissidenterna hänförde sig här till
det i förordningen använda begreppet «anställd»; ett s.k. samvets-
äktenskap kunde enligt deras uppfattning icke inpressas under
detta begrepp, vars kriterier vore klara26). I sina särskilda ytt-
randen framhöllo de båda överröstade justitieråden, att det måste
ankomma på lagstiftaren att åstadkomma en annan ordning än
den de betraktade som gällande. Majoriteten fann sig — under
hänvisning till «föreliggande omständigheter» — oförhindrad att
tillämpa den förmånligare skatteklassen och torde därmed i själva
verket ha uppställt en ny rättsprincip. Referatet anger ej på
vilken grund prövningstillstånd meddelats; fullföljdsvärdet över-
steg i målet 1500 kronor.

Slutligen må här hänvisas till Beckmans artikel om lagtillämp-
ning och prejudikat i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 1962.
Användningen av oförbindande uttryckssätt — «hatt» — för-
svaras där med intresset av att först pröva en lösning och låta
den framträda öppet först i fall, där den blir klart avgörande
för slutet. Det framhålles vidare, att domarna äro «i första hand
skrivna icke för prejudikatsökande jurister utan för parterna i
målet»27).

Det skall framhållas, att prejudikatbildningens ringa omfatt-
ning och relativa svåråtkomlighet naturligtvis icke hindrar, att
överrätternas avgöranden spela en betydande roll för lagtolkning
och därmed också för avtalsskrivning och annat ekonomiskt hand-
lande på de områden där avgörandena äro relevanta. Det torde
rentav kunna påstås, att praxis' roll i senare tid kommit att inses
klarare och beaktas i större utsträckning än som tidigare varit
vanligt. Metoderna för rättsfallstolkning ha utvecklats av dok-
trinen. I Högsta domstolens egna domskäl äro å andra sidan hän-

26) Ett exempel på större frihet gentemot den juridisk-tekniska inne-
börd lagstiftaren torde ha inlagt i ett begrepp är NJA 1952, s. 195,
diskuterat av Schmidt, a.a., s. 286 f. Lagtexten härrörde från 1883,
vilket torde förklara domstolens frihet.

27) Beckman, a.a., s. 167.
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visningar till tidigare avgöranden alltjämt mycket sällsynta28).
Jämför man detta förhållande med det väsentligt större antalet
hänvisningar till lagförarbeten29), skulle man möjligen kunna
komma till den uppfattningen, att den otillräckliga prejudikat-
bildningen ökar andra s.k. subsidiära rättskällors betydelse. Den
knappa avfattningen av domar i sista instans i vad rör rätts-
frågorna gör emellertid varje sådan slutsats osäker. Den regel-
mässiga förekomsten av ofta talrika hänvisningar till tidigare
avgöranden under rubriken till referat i Nytt juridiskt arkiv
medger heller icke några slutledningar, eftersom det ingalunda
är säkert att de mål till vilka hänvisning sker skulle vara av
prejudicerande betydelse och än mindre att de skulle innefatta
någon nyskapelse av rättsregler30). Däremot kan tydligen sådana
hänvisningars antal — och de angivna äldre avgörandenas ålder —
säga något om prejudikatbildningens praktiska betydelse på det
berörda området. Det kan ur denna synpunkt vara av intresse att
granska hänvisningarna vid de 24 mål från perioden 1962—1966
som här betecknats som obligationsrättsliga. Endast vid 9 av
fallen förekomma hänvisningar till tidigare avgöranden; hänvis-
ningarna avse 29 prejudikat (i två fall hänvisas till tidigare
referat jämte där anmärkta fall), av vilka 15 hänföra sig till
tiden före 1931, 2 till perioden 1931—1940, 6 till 1941—1950, 5 till
1951—1960 och 1 till tiden efter 1960. Av de 9 fallen svarar ett,
avseende fråga om gåva fullbordats (NJA 1962, s. 669), för 10
prejudikathänvisningar, samtliga från tiden före 1931; vid 2 refe-
rat förekomma vardera 4 hänvisningar. Påfallande är fattigdomen
på hänvisningar vid de fåtaliga köp- och avtalsrättsliga målen,
av vilka de flesta helt sakna hänvisningar; vid ett enda köprätts-
ligt mål (fråga om tillförsäkrad egenskap vid civilköp) förekom-
mer en hänvisning till avgörande från tiden efter 1950.

Kvantitativa uppgifter av den typ som här lämnas kunna uppen-
barligen endast tillskrivas symptomatiskt intresse. Frekvensen av
hänvisningar är icke särskilt stor på något civilrättsligt område.

28) Se NJA 1962, s. 201 och 574 samt 1963, s. 296, som samtliga rörde
ersättning för förlorad fiskerätt, samt sjörättsmålet NJA 1962,
s. 159. Äldre fall, se Welamson, a.a. (1 uppl. 1959), s. 103. Om
betydelsen av domstolens tystnad på denna punkt, se Hjerner, a.a.,
s. 27 f.

29) Se NJA 1962, s. 305, 820 och 840; 1963, s. 148 (refererat och av
HD gillat betänkande av rev.-sekr.), 706; 1964, s. 85, 122: 1965,
s. 259, 300, 394 samt 1966, s. 84, 565.

30) Om dessa hänvisningars betydelse som tolkningsdata se Welamson,
a.a., s. 102 f.
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För jämförelses skull kan nämnas att av de 6 i registret under
6 kap. strafflagen i NJA 1966 upptagna skadeståndsmålen före-
komma hänvisningar vid 3 referat till sammanlagt 11 tidigare
mål, varav intet efter 1960; av de 8 målen från giftermålsbalkens
område ha 9 tidigare domar, alla utom 2 från perioden 1941—
1960, anmärkts vid tre referat. Vad man torde våga utläsa ur
siffrorna är i varje fall att omfattande prejudikatkedjor icke före-
komma och att även på centrala förmögenhetsrättsliga områden
Högsta domstolen i anmärkningsvärt få fall synes kunna gripa
tillbaka på tidigare ställningstaganden.

Vid bedömningen av prejudikatbildningens och det judiciella
rättsskapandet omfattning och effektivitet är slutligen samspelet
mellan lagstiftningsteknik och prejudikatbildning att beakta. Som
redan påpekats ovan, torde en generaliserande lagteknik, och i
synnerhet en sådan som arbetar med s.k. generalklausuler, ställa
särskilda anspråk på en preciserande och inom lagstiftningens
ram regelbildande judiciell fortbildning för att icke rättssäker-
heten skall bli lidande och ekonomisk planering försvåras. Modern
svensk förmögenhetsrättslig lagstiftning arbetar ju i tämligen
hög grad med just den teknik som här åsyftas, och bristen på
prejudikat synes i motsvarande mån kännbar.

3.3.4. Innan vi lämna granskningen av domstolsväsendets rätts-
bildande roll, kan det vara anledning dröja något vid frågan i
vilken omfattning den högsta instansen fått tillfälla att bedöma
vad vi här kallat privat rättsbildning. Det är närmast på tre
punkter denna fråga synes vara av intresse. För det första vore
det av värde få belyst i vilken utsträckning privata regler i t. ex.
standardavtal kommit under bedömning och hur denna bedömning
utfallit. Det vore vidare, med hänsyn till skiljedomsväsendets ut-
bredning, värdefullt alt få underlag för en uppfattning om hur
ofta skiljedom klandras eller ev. på annat sätt kommer under
Högsta domstolens prövning. Slutligen synes det vara anledning
undersöka vilken betydelse som ev. tillmätts uttalanden av privata
eller halvoffentliga nämnder och liknande organ.

3.3.4.1. Om man överhuvudtaget anser, att en speciell ställ-
ning inom avtalsrätten tillkommer sådana avtal, som antingen
utformats av två eller flera företag eller organisationer i sam-
arbete och avses helt eller delvis reglera framtida transaktioner
mellan de avtalsslutande parterna och deras medlemmar eller som
ensidigt utformats av organisation eller företag för att nyttjas
vid framtida transaktioner med motparter som ha att godtaga
avtalet i föreliggande skick, kunna tydligen två diametralt mot-
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satta attityder intagas. Det kan å ena sidan göras gällande, att
en sådan avtalsreglering har en särskilt tyngd genom sin all-
männa spridning; en dylik inställning kan bli av betydelse vid
tolkning och utfyllnad eller då part påstår, att en från avtalet
avvikande överenskommelse träffats. Avtalet kan sägas ha en
betydelse påminnande om sedvanerättens. Det kan uppfattas som
en tentativ rättsregelbildning; det har ju förekommit, att stan-
dardavtalsklausuler överflyttats till lagstiftning31). Å andra sidan
kan standardavtalet betraktas med misstro; i tolkningstvister kan
det i särskilt hög grad aktualisera principen att oklarheter skola
falla den till last som formulerat avtalet, i synnerhet om t. ex.
viktiga klausuler fått en undanskymd plats eller svårtillgänglig
språkdräkt. Standardavtal kunna tänkas utsatta för en särskilt
sträng bedömning vid besvarandet av frågan om de innehålla
otillbörliga villkor. Det är tydligt, att den positiva attityden ter
sig mest naturlig vid ömsesidiga avtal, den negativa lätt kan
intagas om avtalet formulerats av en kompetent och ekonomiskt
stark part för att nyttjas vid transaktioner med enskilda32).
Standardavtalens särart kan slutligen i tolkningshänseende be-
aktas på det sättet, att de utläggas mer «objektivt» än indivi-
duella avtal, eftersom de subjektiva föreställningarna hos dem
som formulerade avtalet ju regelmässigt icke kunde avse för-
hållanden i enskilda fall, som uppkommit långt efter avtalets
formulering.

I NJA 1962, s. 159 hade Högsta domstolen att bedöma verkan
av ansvarsfriskrivning i tryckt konossement (om vars ursprung
inga närmare uppgifter lämnas). Sedan det konstaterats, att fri-
skrivningsklausulen icke stod i strid med konossementslagens
tvingande regler, uttalar majoriteten, att det förhållandet att om-
lastning skett «med stöd av en helt allmänt avfattad klausul i
konssementet kan under de föreliggande omständigheterna ej
anses föranleda till att friskrivningsklausulen icke skulle vinna
tillämpning». Rådhusrätten hade särskilt angivit, att ansvarsfri-
het icke kunde stödjas på «standardklausuler med generell av-
fattning». Ett uttryck för den ovan antydda stränga attityden
till ensidiga standardavtal finner man i försäkringsmålet NJA
1963, s. 683, där Högsta domstolen i en tolkningstvist finner

31) Se Sundberg i SvJT, 1961, s. 11 ff.
32) j f r JR Söderlund med instämmande av JR Karlgren i NJA 1962,

s. 722; de båda minoritetsledamöterna synas ha betraktat kom-
munalt pensionsreglemente som ett avtal, vars oklarhet borde gå
ut över kommunen hellre än de enskilda pensionstagarna.
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«beaktansvärda skäl kunna anföras till stöd för bägge parternas
uppfattning» men fäster avgörande vikt vid att de «i standard-
formulären ingående försäkringsvillkoren utformats ensidigt av
försäkringsbolagen, som vid tillkomsten av försäkringsavtals-
lagen hade särskild anledning att uppmärksamma det läge som
inträtt genom införandet i lagen av bestämmelsen i 19 § 1 st.,
vilken bestämmelse synes ha saknat motsvarighet i dittills gäl-
lande avtal». I NJA 1964, s. 517 lämnades en av resebyrå i bro-
schyrer och på annat sätt meddelad generell friskrivningsklausul
utan avseende vid det förhållandet att en reseledare vid ett till-
fälle inom ramen för sina uppgifter särskilt utfäst sig att ordna
bevakning av visst bagage. En av Motorbranschens riksförbund
formulerad blankett för bilförsäljning med bl. a. klausul av inne-
börd, att begagnade bilar såldes i befintligt skick och att ingen
garanti kunde lämnas för att sådana bilar ej körts längre än
vägmätaren visade, lades till grund för Högsta domstolens dom
i NJA 1964, s. 239; säljaren hade visserligen i annons angivit
mätarsträckan, som var för låg, men vid förhandlingarna uttalat,
att ingen garanti kunde lämnas. Delvis svårtolkade bestämmelser
i standardavtal mellan entreprenör och privat villabyggare be-
dömdes i NJA 1964, s. 152, utan att avtalets speciella karaktär
synes ha tillmätts någon betydelse.

Skadeståndsmålet NJA 1965, s. 124 avsåg anspråk på grund
av skada tillfogad beställare av gods vid deltagende i lossnings-
arbete som enligt medgivande åvilade fraktföraren. Denne hän-
visade till vissa friskrivningsklausuler i sina allmänna villkor och
befordringsbestämmelser; fraktavtalet hade träffats per telefon.
Högsta domstolen fann icke visat, att fraktföraren gjort något
förbehåll om inskränkning i sin förpliktelse att lossa godset, och
de angivna f riskrivningsklausulernas innebörd berördes överhuvud-
taget icke33).

Sammanfattningsvis torde kunna konstateras dels att antalet
refererade mål i vilka standardavtal prövats — ett drygt tiotal
under perioden 1962—1966 — är förhållandevis ringa, dels att
detta material icke synes ge underlag för bestämda påståenden
om Högsta domstolens inställning till sådana avtal i allmänhet.

33) Standardkontrakt och avtal på tryckta formulär förekomma även
i målen NJA 1965, s. 204, 224, 244 (allmänna försäkringsvillkor)
och 1966, s. 350. Uppkomst av handelsbruk berördes i NJA 1965,
s. 427. Vissa äldre fall och allmänna uttalanden finnas hos Grönfors
i arbetet Juridikens källmaterial samt hos Karlgren i TJF 1967,
s. 427 ff.
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Att oklarhet in dubio drabbar den som formulerat avtalet (NJA
1963, s. 683) är en allmän tolkningsgrundsats; någon prononcerad
misstro mot standardavtal synes svår att utläsa ur den genom-
gångna periodens praxis. Fallen NJA 1962, s. 159 och 1964, s. 239
synas snarare tyda på att principen om det skriftliga avtalets
bindande kraft upprätthålles tämligen strikt även i fall där beled-
sagande omständigheter kunna åberopas till stöd för ett från-
gående av villkor i sådana avtal.

3.3.4.2. Skiljeklausulernas mycket stora användning i förmögen-
hetsrättsliga avtalsförhållanden är för välkänd för att kräva någon
kommentar, ehuru det varken torde vara klarlagt i vilken om-
fattning skiljedomsklausuler faktiskt användas eller i vilken mån
man kan tala om ett «rättsskapande» genom skiljedom34). Över-
huvudtaget är institutet på viktiga punkter föga studerat. Skälen
varför skiljedom tillgripes så ofta som torde vara fallet ha i
litteraturen vanligen sökts i vissa egenheter hos domstolsproces-
sen: långsamhet, offentlighet, olämpliga sanktioner, med bransch-
förhållanden o.d. obekanta domare. Det bör kanske tilläggas, att
den oreflekterade vanan sedan den en gång etablerats säkert för-
stärker de eventuella rationella motiven eller rentav träder i deras
ställe; avtal torde i det stora flertalet fall formuleras efter före-
lägg, och förekomma i dessa skiljedomsklausuler, torde de med-
tagas i senare avtal även om de särskilda skäl som till äventyrs
förelegat i ett tidigare avtal ej äro förhanden då förelägget
nyttjas.

En förutsättning för att skiljedomar verkligen skola fungera
enligt parternas avsikt — med den säkra effekten, att tvister
undandragas domstolarna, och den mer ovissa verkan, att en
«rättsbildning» kan uppstå åtminstone i vissa branscher, är tyd-
ligen att skiljedomarna icke genom klander komma under dom-
stols prövning. Denna granskning hänför sig ju visserligen endast
till formalia, men en betydande frekvens av klandertvister torde
indirekt få betydelse både för institutets användning och för

34) Utförlig diskussion av principerna för denna form av rättskipning
finnes i Bolding, Skiljeförfarande och rättegång (1956), s. 15 ff.
Se även s. förf., Skiljedom (1962), där framför allt frågor rörande
skiljedoms ogiltighet beröras. En undersökning beträffande tenden-
serna inom organisations- och affärslivet att hänskjuta tvister till
skiljedom pågår f.n. med understöd av Riksbankens jubileumsfond.
Se Samhällsforskning. Rapporter från fem arbetsgrupper tillsatta
av forskningsberedningen (stenc. Lund, Studentlitteratur 1968),
s. B 20.
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skiljemännens agerande, sannolikt också vid tillämpningen av
materiell rätt.

Bland Högsta domstolens refererade avgöranden från åren
1962—1966 förekomma endast två mål om klander av skiljedom.
I NJA 1963, s. 658 ogillades klandertalan, som grundades på att
skiljemännen skulle ha överskridit sin behörighet; i NJA 1965,
s. 389 hävdes den klandrade skiljedomen på grund av felaktigheter
i förfarandet inför skiljemännen. Även i relation till det begrän-
sade antalet förmögenhetsrättsliga mål överhuvudtaget måste
klanderfallen med hänsyn till skiljedomsinstitutets sannolika
spridning anses vara få. I ett fall ha domstolarna prövat frågan
om skiljeklausul utgjorde rättegångshinder (NJA 1964, s. 2) och
likaledes i ett fall har fråga om säkerhetsåtgärd till säkerstäl-
lande av skiljedom upptagits (NJA 1964, s. 422). I sistnämnda
mål meddelades vid vite förbud för part att överlåta vissa aktier,
intill dess lagakraftägande skiljedom förelåg. Avgörandet måste
anses innebära en icke oväsentlig förstärkning av skiljedoms-
institutets effektivitet.

3.3.4.3. Det har ovan sagts, att den privata rättsbildning som
sker genom nämnder eller andra särskilt tillskapade organ kan
utöva inflytande på gällande rätt i den mån dylika organisationers
ståndpunkt tillerkännes betydelse av domstolarna. De refererade
avgöranden av Högsta domstolen under femårsperioden 1962—
1966 där ett sådant inflytande direkt kunnat påvisas äro emeller-
tid mycket fåtaliga och hänföra sig nästan uteslutande till två
rättsområden: immaterialrätten och försäkringsrätten. I NJA
1962, s. 750 (det s.k. Stringmålet) hade slöjdföreningens opinions-
nämnd uttalat, att kärandens produkt, Stringhyllan, måste be-
traktas såsom ett skyddat konstverk och att svaranden gjort
intrång i rätten till detta. Rådhusrätten granskade kritiskt nämn-
dens utlåtande, och detsamma skedde i hovrätten. Högsta dom-
stolen pekade blott i allmänna ordalag på den betydelse som i
målet måste tillerkännas «personer med framstående sakkunskap»
men följde i sak opinionsnämndens linje. Det är naturligtvis
omöjligt att säga, vilken utgång tvisten skulle ha fått om icke
nämndens utlåtande förelegat, men det synes åtminstone tillåtet
att påstå, att uppfattningen inom vissa intressekretsar säkert
aldrig fått samma möjlighet att slå igenom om icke ett opinions-
organ funnits, som avgivit utlåtande i en form och med argument
som direkt ansluta sig till den judiciella argumentationstekniken.
Ett liknande mål, där slöjdföreningens opinionsnämnd avgivit
yttrande — som bl. a. kritiserades i ett minoritetsvotum i Högsta

32
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domstolen — var NJA 1964, s. 532. Från försäkringsrättens om-
råde må antecknas NJA 1963, s. 155, där yttrande av sjuk- och
olycksfallsförsäkringsnämnden inhämtades innan prövningstill-
stånd meddelades. Samma nämnd konsulterades av hovrätten i
NJA 1966, s. 314; på parts yrkande inhämtade hovrätten yttrande
av Svenska försäkringsbolags riksförbund i NJA 1966, 210; i
NJA 1963, s. 683 hänvisade underrätten till offentliggjorda ut-
talanden från nämnda riksförbund och Skadeförsäkringens vill-
korsnämnd. I några fall har part hänvisat till uttalanden från
branschorganisationer — t. ex. Motorbranschens riksförbund i mål
angående undersökningsplikt vid förvärv av begagnad bil (NJA
1963, s. 313) och ombudsmannen i Sveriges skeppsklarerare- och
skeppsmäklareförening i sjörättsmål (NJA 1964, s. 380).

Självfallet är det icke möjligt att med stöd av det här redo-
visade materialet göra sig en bild av det totala inflytande som
nämnder och liknande organ utöva på domstolarna bl. a. genom
offentliggjorda avgöranden eller allmänna uttalanden i publika-
tioner; det material av sådan typ som använts av domstolarna
redovisas ju ofta icke fullständigt. Ett par antaganden synas
emellertid möjliga att uppställa. För det första torde privat rätts-
bildning av det slag som här avses ha väsentligt större möjlig-
heter att påverka den gällande rätten inom utpräglade special-
områden, såsom försäkringsrätten eller immaterialrätten, än i
fråga om områden som traditionellt uppfattas som mer «centrala».
För det andra tyder det mycket blygsamma antalet refererade
fall, i vilka nämnd tidigare uttalat sig i mål anhängigt vid dom-
stol — på samma sätt som det ringa antalet fall där skiljedom
klandrats — på att privaträttskipningen, vars omfång torde vara
utomordentligt betydande, i det övervägande flertalet fall lyckas
lösa sin uppgift och hålla tvisterna utanför domstolsväsendet.

3.4. På var och en av de punkter som upptagits i det före-
gående ha vi nödgats framställa reservationer beträffande resul-
tatets signifikans. Sammanför man slutsatserna framträder emel-
lertid en omisskännlig tendens. Proportionen förmögenhetsrätts-
liga mål bland de tvister som överhuvudtaget avgöras av dom-
stolarna är ringa; i högsta instans är antalet sådana mål obetyd-
ligt. Den prejudikatbildning som faktiskt förekommer har följ-
aktligen ringa omfång; den är vidare för det mesta svår att
klarlägga utan ingående studier av de enskilda fallen. Även som
kontrollorgan i förhållande till privat rättsbildning och rätt-
skipning utöva domstolarna en verksamhet av kvantitativt ringa
omfång.
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Vid bedömningen av detta förhållande må först erinras om vad
ovan sagts om den mönsterbildande och — åtminstone hypote-
tiskt — kontrollerande funktion som domstolarna fylla. Det bör
kanske tilläggas, att domare i obekant men sannolikt icke obe-
tydlig omfattning verka i skiljenämnder av olika slag. Mellan
denna domstolarnas indirekta funktion och en mer eller mindre
intensiv rättsskapande verksamhet synes föreligga ett samband
som det är anledning uppmärksamma innan något omdöme fälles
om domstolarnas roll.

Grundförutsättningen för att domstolsväsendet skall kunna
fungera såsom mönsterbildande torde vara att det åtnjuter någor-
lunda allmänt förtroende såsom opartiskt och kompetent. Viktigt
— framför allt på det förmögenhetsrättsliga området — torde
också vara, att den i domstolarna använda argumentationstek-
niken är någorlunda enhetlig, regelbunden och därmed möjlig att
förutse och efterlikna. Sistnämnda krav torde tala för en viss
formalisering av det judiciella resonemanget. Ett öppet och aktivt
rättsskapande vid sidan av eller rentav i strid mot lagen innebär
definitionsmässigt att domstolarna lösa uppdykande intressekon-
flikter på grundval av egna värderingar som lätt kunna vara eller
bli kontroversiella. Rättsväsendet dras lättare in i den politiska
debatten, uppfattas som politiserande och förlorar än den ena än
den andra medborgargruppens förtroende. I dagens situation torde
detta gälla även de relativt tekniska och värdeneutrala områden
där privat rättsbildning är särskilt framträdande. Det synes långt-
ifrån självklart, att en aktivare och mer öppen prejudikatbildning
skulle återge domstolarna en del av de tillfällen till rättsbildande
insatser som idag i stor utsträckning fullgöras av privata subjekt
— den «flykt från domstolarna» som kan konstateras på det för-
mögenhétsrättsliga området skulle fortsätta, nu med andra motiv
— och ået förefaller sannolikt, att det indirekta, mönsterbildande
inflytandet skulle gå förlorat i viss omfattning. Det låter sig
hävdas — enligt min uppfattning med fog — att utpräglad för-
siktighet och en viss formalism äro garantier för att domstolarna
skola kunna behålla ett inflytande på rättsutvecklingen som ännu
totalt sett (bl. a. om man beaktar domarnas verksamhet inom
lagstiftningsapparaten, praxis' betydelse för rättsvetenskapen,
som i kin tur kan under friare former föra detta inflytande
vidare in i den privata rättsbildningen, samt domares deltagande
i privat rättskipning av olika slag) är avsevärt. Framför allt i
ett minflre kompromissvänligt och försonligt politiskt och ekono-
miskt Mlimat än det som varit förhärskande under de senaste
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trettio åren torde ett kapital av förtroende, som lätt förskingras
genom alltför livligt rättspolitiskt agerande, vara nödvändigt.
Redan den frihet som modern lagstiftningsteknik med generali-
serande uttryck och t. ex. valmöjligheter mellan straffrättsliga
påföljder ger domstolarna — och ålägger dem att utnyttja —
torde innebära vissa risker, som framgår inte minst av det sätt
på vilket vissa delar av dagspressen numera anse sig kunna
diskutera rättsliga avgöranden.

Uppgiften att tillhandahålla «samhällsservice» åt näringslivet
i form av snabba, rationella och inför uppdykande behov ny-
skapade lösningar är, för att sammanfatta, blott en av dom-
stolarnas uppgifter; enligt min uppfattning är det icke den vik-
tigaste. Om man sålunda i stället för att beklaga domstolarnas
förhållandevis passiva roll såsom rättsskapare finner denna håll-
ning välbetänkt — liksom vi funnit att lagstiftarens återhåll-
samhet kan ha goda skäl för sig — måste man å andra sidan
härav dra slutsatsen, att den privata rättsbildningen fyller en
verklig samhällsfunktion, att den icke blott är att betrakta som
ett mer eller mindre suspekt och beklagligt övergående fenomen
och att det är all anledning att icke blott studera den med klar
insikt om dess betydelse och självklara hemortsrätt inom rätts-
vetenskapens gränser utan även ställa krav på den och kontinuer-
ligt övervaka den.

En fråga, som här till slut skall ställas utan att något försök
göres till att besvara den är huruvida det skulle vara möjligt
att återföra vissa grupper av mål till den statliga rättskipningen
genom inrättande av specialdomstolar, ev. satta att tillämpa
speciellt handelsrättsliga regler och arbetande med andra process-
former än de allmänna domstolarnas. Frågan synes i varje fall
värd ett studium.

3.5. Närmast som en exkurs till behandlingen av domstolarnas
roll som rättsskapare må några ord tilläggas om rättsvetenskapens
faktiska och möjliga insatser. Som bekant råder i nordisk debatt
ingen enighet vare sig i frågan om det är lämpligt att betrakta
den juridiska doktrinen såsom en «subsidiär rättskälla» eller ens
beträffande problemet huruvida det ankommer på rättsveten-
skapen att ge rekommendationer för lagstiftning och rättskip-
ning. Från dessa båda principfrågor kan emellertid här bortses:
spörsmålet om doktrinen är en rättskälla blir tydligen rent ter-
minologiskt, om det kan konstateras att rättsvetenskapsmän fak-
tiskt lämna rekommendationer och vinna gehör för dem, och
frågan om rättsvetenskapens uppgift torde i allt fall ännu av
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flertalet rättsvetenskapsmän uttryckligen eller konkludent be-
svaras så att uppställandet av rekommendationer de lege ferenda
och de sententia ferenda åtminstone bör stå teoretikerna fritt.
En annan sak är att det heller icke råder enighet om de prin-
ciper efter vilka rekommendationer inom ramen för gällande lag
skola utformas; diskussionen härom kan med någon förenkling
sägas sammanfalla med debatten om den lämpliga rättstillämp-
nings- och lagtolkningsmetoden i domstolarna.

Det är ytterligt svårt, för att inte säga omöjligt, att bilda sig
en välgrundad uppfattning om doktrinens inflytande i här angivna
hänseenden. Generellt kunna ett par oundgängliga förutsättningar
för ett sådant inflytande först konstateras vara för handen: fler-
talet företrädare för rättsvetenskapen talar samma språk som
lagstiftare och domare, använder samma källor och argumen-
terar efter samma linjer. Det kan likaledes på ett mycket allmänt
plan påstås, att doktrinens män spela en viss roll, låt vara genom-
snittligt mindre framträdande än domarnas, i lagstiftningsarbetet
och i privata rättskipningsorgan. Härtill kommer ett par verk-
samhetsgrenar som åtminstone i stor utsträckning äro stängda
för domarna: uppgifter som rådgivare åt organisationer och före-
tag, som författare av remissyttranden i lagstiftningsfrågor och
slutligen som författare av utlåtanden i tvister. Slutligen kan det
åtminstone antagas, att det judiciella rättsskapandet blygsamma
omfång på en rad områden ger ett ökat inflytande åt rättsveten-
skapliga författares åsikter och tolkningsförslag i böcker och
artiklar. Att fastställa graden av detta inflytande är emellertid
i regel omöjligt. På samma sätt är det i stor utsträckning omöj-
ligt att fastställa vilken roll rättsvetenskapsmän spela för den
privata rättsbildningen; till stor del redovisas sädana aktiviteter
icke offentligt. Min uppfattning, för vilken intet annat stöd kan
lämnas än personliga intryck och erfarenheter, är att doktrinens
totala betydelse något ökat under de senaste tjugu—trettio åren,
framför allt på specialområdena och i synnerhet genom rätts-
vetenskapsmäns engagemang i den privata rättsbildningen och
genom produktion av monografier med bidrag i rättskipnings-
frågor. Det bör måhända tilläggas att jämfört med förhållandet
i framför allt Danmark den svenska rättsvetenskapens ställning
i relation till domarkårens likväl är väsentligt mindre fram-
trädande.

Några sifferuppgifter, som givetvis endast kunna göra anspråk
på symptomatiskt intresse, må slutligen anföras. Beträffande
utrednings- och lagstiftningsarbetet äro de — för övrigt av



502 Stig Strömholm

tradition mycket sparsamt förekommande — hänvisningarna till
doktrinen föga upplysande35). År 1966 utgåvos i serien Statens
offentliga utredningar sammanlagt 73 nummer, bland vilka 12
(några omfattande ett par nummer) härrörde från justitiede-
partementet. I endast två fall hade rättsvetenskapsmän deltagit
som utredningsmän (SOU 1966:65 och 1966:71, båda från
justitiedepartementet); i tre fall hade utredningar rådgjort med
(SOU 1966:7, justitiedepartementet) eller som expert anlitat
(SOU 1966: 67—68 från ecklesiastikdepartementet och SOU 1966:
72 från inrikesdepartementet) företrädare för rättsvetenskapen.
Bland de betänkanden som tillkommit utan någon medverkan
från rättsvetenskapligt håll märkas ett om ny hyreslagstiftning
och ett om vägfraktavtalet.

Om doktrinens inflytande i domstolarna är det ännu vansk-
ligare att uttala sig. Referaten i Nytt juridiskt arkiv innehålla
regelmässigt tämligen fylliga litteraturhänvisningar men om den
vikt som tillmätts där avsedda uttalanden är det omöjligt att
yttra sig utan ingående undersökningar av varje enskilt fall.
Några uttryckliga hänvisningar till doktrinen förekomma såvitt
bekant aldrig i Högsta domstolens domskäl och ytterst sällan i
de lägre instansernas. Frekvensen av rättsvetenskapliga utlåtanden
i tvistemål är förhållandevis hög36) men torde vittna mer om
parternas tilltro till doktrinen än om något dennas inflytande på
rättskipningen. Har en part inskaffat utlåtande, plägar motparten
regelmässigt upphandla minst lika mycket rättsvetenskap.

4. Rättsbildning genom andra myndigheter än de
allmänna domstolarna.

4.1. Att förvaltningsmyndigheter, förvaltningsdomstolar och
specialdomstolar var och en inom sitt kompetensområde utövar
en rättsskapande verksamhet, framför allt genom en prejudikat-
bildning, vilken principiellt är likartad med domstolarnas, torde
utan vidare vara klart. På det rättsområde som här i första hand
uppmärksammas, nämligen förmögenhetsrätten, är detta rätts-
skapande emellertid tydligen av underordnat intresse och vi

35) I de 73 betänkanden som år 1966 utgåvos i serien Statens offent-
liga utredningar innehålla 15 hänvisningar till rättsvetenskapliga
arbeten; 12 av dessa hörde hemma inom justitiedepartementet. Det
är här tydligen mest en fråga om redigeringsteknik; där hänvis-
ningar förekomma, äro de ofta ganska talrika.

36) i NJA 1962 i 6 mål; 1963: 7; 1964: 4; 1965: 7; 1966: 1.
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kunna därför lämna denna aspekt av rättsutveckling genom rätts-
tillämpning — som f.ö. torde vara ännu mindre utforskad än
domstolarnas motsvarande verksamhet — därhän i denna fram-
ställning.

4.2. Av större intresse är däremot den verksamhet som utövas,
delvis inom områden som sammanfalla med domstolarnas, av vissa
administrativa kontrollorgan37). Specialfall äro riksdagens justitie-
ombudsmän och justitiekanslern. Det har på senare tid påståtts,
att parter som ej vilja åtnöjas med domstols eller myndighets
avgörande visat en benägenhet att söka använda justitieombuds-
männen som ett slags «sista instans», inför vilken missnöjd part
söker göra gällande att ett avgörande som gått vederbörande emot
vidlådes av felaktighet som påkallar ombudsmännens (eller JK:s)
ingripande. Även bortsett från sådana extrema fall som ha ringa
betydelse på förmögenhetsrättens område och som att döma av
ombudsmännens årsredogörelser torde vara sällsynta, är det tyd-
ligt, att justitiekanslerns och ombudsmännens uttalanden i lag-
tolkningsfrågor de facto kunna uppfattas som auktoritativa ut-
talanden av väsentligen samma art som prejudikat. Med hänsyn
till ombudsmännens och justitiekanslerns kompetensområden är
denna rättsutveckling emellertid av mindre intresse på det för-
mögenhetsrättsliga fältet. Ett fenomen som också förtjänar
nämnas — ehuru det är svårt att få en klar bild av dess omfatt-
ning — är det «preliminära processande» som kan förekomma,
då part hos statsåklagare och i sista hand riksåklagaren besvärar
sig över distriktsåklagares beslut, t. ex. att ej väcka åtal.

Likartade funktioner fylla t. ex. näringsfrihetsombudsmannen,
till vars verksamhet det blir anledning återkomma i det följande
— i detta fall är ett system med verkliga förhandsbesked, som
ju icke förekommer hos riksdagens ombudsmän, genomfört —
samt försäkringsinspektionen, som utövar kontroll över t. ex. inne-
hållet i allmänna försäkringsvillkor38).

Som påpekats av Hellner (jfr not 37) skilja sig vissa av de
kontrollformer varom här är fråga från domstolarnas bl. a. där-
igenom att kontrollen åtminstone kan sätta in på förhand, innan
en tvist aktualiserats. Uttalanden av t. ex. ombudsmännen (även

37) Till vissa delar bygga de följande uppgifterna på en otryckt artikel
av professor Jan Hellner, som godhetsfullt ställt materialet till
förf:s förfogande.

38) Se härom U. Persson i Bör försäkringsavtalsrätten reformeras?
(Uppsatser utgivna med anledning av Allmänna Brands 125-års-
jubileum 1968, Jönköping 1968), s. 36 f.
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näringsfrihetsombudsmannen) kunna också avse en konkret tvist
men få till effekt att tvisteämnet undanröjes. I båda fallen rör
det sig tydligen om en förebyggande verksamhet, som bl. a. har
effekten att undandraga domstolarna mål. I den mån beslut och ut-
talanden av kontrollorgan bli någorlunda allmänt kända och lända
till efterrättelse, skapas sålunda normer, som självfallet måste
beaktas vid en deskription av rättsläget men som i en normativ
analys av gällande rätt ha karaktären av «tentativa». Blir efter-
levnaden i det närmaste total, som fallet icke sällan torde vara
t. ex. där någon av riksdagens justitieombudsmän uttalar sig i
en lagtolkningsfråga, innebär den kontrollerande myndighetens
verksamhet å ena sidan, att någon «definitiv rättsregel» — i be-
tydelsen «av domstol tillämpad norm» — överhuvudtaget aldrig
kommer att utvecklas, å andra sidan att den av kontrollorganet
lanserade principen mycket snabbt får en sådan ställning, att den
uppfyller de krav som vanligen uppställas på en sedvanerättslig
regel (faktisk utövning och opinio necessitate hos de berörda).

4.3. Vi ha här inskränkt oss till att tala om rättsbildning genom
kontrollerande myndigheter. Gränsen mellan denna och den rätts-
skapande verksamhet som utövas av hel- eller halvoffentliga
nämnder, branschorganisationer o.d. är flytande. Principiellt synes
emellertid myndigheternas verksamhet böra ställas i särklass,
emedan såväl kontrollorganets oberoende gentemot intresserade
parter som dess kvalifikationer och ämbetsansvar (och ev. möj-
ligheter till överklagande) synas innefatta speciella garantier för
rättstillämpningens opartiskhet och överensstämmelse med gäl-
lande rätt. Vilken omfattning den av offentliga myndigheter
bedrivna förhandskontrollen och processförebyggande verksam-
heten har är vanskligt att säga. Bortsett från justitieombuds-
männen och justitiekanslern, som ju ha en allsidig kompetens att
övervaka domstolarna och förvaltningsapparaten, rör det sig
tydligen om specialområden. Kvantitativt täcker sannolikt den
rättskipning som handhas av privata organisationer och nämnder
med parts- eller intresserepresentation väsentligt större fält, sam-
tidigt som det torde vara anledning antaga att det rent ämbets-
mannamässiga rättsskapandet både håller sig närmare den av
domstolarna tillämpade rätten — och därmed innefattar mindre
reellt nyskapande — och tar sig uttryck i mer precisa regler.
Utrymmet för skönsmässiga avgöranden torde här regelmässigt
vara starkt begränsat.

En fråga som här blott kan avslutningsvis antydas men som
otvivelaktigt vore värd ett studium är om och i vilken utsträck-
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ning förvaltningsmyndigheter i samband med beviljandet av till-
stånd, krediter eller bidrag, vilka icke lämnas efter rent formella
kriterier, ha möjlighet och äro beredda att uppställa villkor som
för de berörda ha verkan av generella handlingsnormer. Klart
synes vara, att med den omfattning offentlig aktivitet i dessa
former fått, t. ex. på byggnadsmarknaden, förutsättningar kunna
föreligga för en regelbildning som kan slå igenom även på det
privaträttsliga avtalsområdet. Vissa av de i det följande anförda
exemplen på rättsskapande genom avtal torde belysa frågan
närmare39).

5. Avtalet som rättsskapande mekanism.
5.1. Gränsen mellan partsöverenskommelse och generell regle-

ring i författningsform är både ur historiskt perspektiv och med
hänsyn till funktionen långtifrån knivskarp40), hur klar den än
ter sig om strikt formella kriterier komma till användning. Som
framhållits under 1.3. ovan avse vi att i förevarande avsnitt be-
handla sådana överenskommelser som slutas mellan det allmänna,
organisationer och företag och avses direkt tillämpas av avtals-
parterna eller, där dessa äro organisationer, av deras medlemmar
— till skillnad från sådana av en intressegrupp formulerade av-
talsutkast som sedan föreläggas enskilda motparter för gillande
i varje konkret fall.

Tre typer av överenskommelser synas böra särhållas: först så-
dana där staten, direkt eller företrädd av myndighet, uppträder
som ensam motpart till företag eller organisation, därnäst sådana
där det allmänna agerar såsom en av flera parter och slutligen
sådana som slutas mellan organisationer (företag).

5.2.1. I ett fåtal fall ha statsmakterna valt avtalsformen såsom
ersättning för en författningsreglering. Ett par sådana avtal synas
förtjäna särskilt beaktande.

Radioavtalet*1), slutet melan Kungl. Maj:t och Sveriges Radio
(senast den 30 juni 1967), är märkligt i flera hänseenden. 6 §

39) Se Foyer i SOU 1961: 21, s. 69 ff.
40) Se Sundberg i SvJT 1961, s. 13 f., och Strömholm i Scandinavian

Studies in Law 1966, s. 177, not 4. I rättssystem med svagt utveck-
lad rättskälledisciplin kan en veritabel reception av främmande rätt
ske genom ett anammande av tekniskt överlägsna formulär. Så
skedde t. ex. i viss utsträckning med den grekiska rätten i Medel-
havsområdet under klassisk och hellenistisk tid. Se Pringsheim i
Sitzungsberichte der Heidelberger Ak. der Wiss., phil.-hist. Klasse
1952, 1, s. 9 ff.

41) Se närmare Strömholm i SvJT 1968, s. 5, 8 och 15 ff.



506 Stig Strömholm

radiolagen den 30 dec. 1966 innehåller en generell regel om hur
den ensamrätt till sändning av rundradioprogram som 5 § samma
lag tillerkänner det företag Konungen bestämmer skall utövas
men hänvisar härutöver till riktlinjer fastställda genom avtal
mellan Kronan och monopolföretaget. Detta har ju aktiebolags
form men fördelningen av såväl aktier som styrelseposter beslutas
i realiteten av statsmakterna. Radioavtalet innehåller dels vissa
tekniska bestämmelser dels en rad klausuler om själva program-
verksamheten. Avtalet är försett med skiljedomsklausul. Det synes
vanskligt att ange några klara grunder till att avtalsformen valts.
Det förhållandet att sändning av rundradioprogram handhas av
ett enda företag kan ju vara ett praktiskt skäl; man kan emeller-
tid också se radioavtalet — vars tillämpning övervakas av radio-
nämnden (se nedan) — just som en tentativ reglering av ett
område som ännu befinner sig i stark utveckling.

I vissa fall har statlig myndighet träffat avtal med organisa-
tioner i syfte att påverka det ekonomiska läget. Så synes ha varit
fallet med den överenskommelse mellan riksbanken och affärs-
bankerna om de senares likviditetsreserver och därmed kredit-
givningspolitik som träffades år 1952 och sedermera förlängts
och modifierats ävensom med riksbankens och affärsbankernas
s.k. valutakontrakt, ursprungligen slutna 1940 och sedermera flera
gånger modifierade. Numera har den skriftliga avtalsformen er-
satts av muntliga rekommendationer från riksbanken, som regel-
mässigt efterlevas. Parterna sammanträda å andra sidan månat-
ligen för överläggningar42). Liknande avtal och samarbetsformer
ha förekommit mellan riksbanken och Svenska försäkringsbolags
riksförbund samt sparbankerna43).

Relationen mellan de nu angivna avtalen och lagstiftningen
synes uppenbar. Överenskommelserna ha träffats under hot om
en strängare lagstiftning; att sistnämnda utväg icke valts torde
ha berott på att avtalsformen bedömts väsentligt smidigare. En
grundförutsättning har givetvis varit att organisationerna behärs-
kade sina medlemmar och kunde förväntas samarbeta lojalt44).

Ett avtal som likaledes synes ha klar ekonomisk-politisk moti-
vering och på samma sätt som de nu nämnda slutits såsom ersätt-

42) Elvander, a.a., s. 188 ff. Foyer i SOU 1961: 21, s. 36 ff. och upp-
gifter som benäget lämnats av bankdirektör U. Lignell, Stockholm.

43) Elvander, a.st.
44) Elvander, a.st. Kritik mot de «frivilliga» överenskommelserna bl. a.

av Holmberg i Arbetsgivaren 1956, nr 21, och av Fürst i Ekonomen
1958, nr 18.
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ning för lagstiftning är den år 1959 träffade överenskommelsen
mellan Kungl. Maj:t, representerat av Kungl. kommerskollegium,
och Sveriges Automobilhandlareförbund angående den lägsta kon-
tantinsats som må förekomma vid försäljning av bilar på avbe-
talning. Till avtalet äro fogade anvisningar utfärdade i maj 1963
av Automobilhandlareförbundets efterträdare, Motorbranschens
riksförbund, efter kommerskolegii hörande. Avtalets efterlevnad,
som inom förbundet säkrades genom individuella förbindelser från
medlemmarna, sanktioneras genom vitesklausul. Vite skall jäm-
likt avtalets 6 § utdömas av en särskild nämnd om tre personer,
av vilka en — tillika ordförande — utses av Kungl. Maj:t, en av
förbundet och en av Sveriges automobilindustriforening, överens-
kommelsens karaktär av generell reglering framhäves icke minst
av att Kungl. Maj:t den 11 dec. 1959 utfärdade en förordning
(SFS 575) med enahanda innehåll som avtalet och med böter som
påföljd för överträdelse. Förordningen är ej gällande för den som
biträtt överenskommelsen45). Tidigare hade överenskommelser
med en rad organisationer av avbetalningssäljare förekommit46).
Det kan tilläggas, att en sådan överenskommelse, som innebär
att motorbranschens organisationer skulle verka för insamling
av förbindelser från oorganiserade bilhandlare, väckt häftig kri-
tik i riksdagen47).

«Frivilliga överenskommelser» ha, förutom på de nu angivna
områdena, förekommit på bostadsmarknaden och mellan staten
och jordbruksorganisationerna. Sistnämnda avtal ha emellertid
haft rent ekonomisk innebörd. Ett system med frivilliga överens-
kommelser såsom komplement till regleringslagstiftning på bo-
stadsmarknaden blev kortlivat48).

Bland de avtal vid vilkas avfattning staten agerar ensam med
näringsorganisationer som motpart finnas vissa som icke ha
näringspolitiskt syfte utan avse att ge den omfattande statliga
upphandlingen en mer «affärsmässig» prägel. Hit höra de tre
genom förhandlingar mellan Riksrevisionsverket och vissa närings-
organisationer, främst Sveriges industriförbund, tillkomma all-
männa leveransbestämmelserna «SIG 60» (Allmänna bestämmelser
av år 1960 för leveranser till statsverkets myndigheter utom
försvarsväsendet av gods av beställningskaraktär), «Standard 61»

45) Se härom Foyer i SOU 1961: 21, s. 38 ff.

46) A.st. samt SOU 1966:42, Konsumtionskrediter i Sverige, s. 136 ff.,
164 ff.

47) Foyer, a.st.
48) Foyer, s. 42 ff.; Elvander, a.a., s. 189 f.
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(motsvarande bestämmelser för standardgods) och «Montage 64»
(se 2.2.1.). Bestämmelserna, som innefatta avvikelser från köp-
lagens dispositiva regler på en rad punkter, stå i nära överens-
stämmelse med vissa allmänna leveransbestämmelser inom den
mekaniska industrien men ge köparen — staten en starkare ställ-
ning på vissa punkter än som förutses i sagda bestämmelser
(MEKAB 1957)49).

Slutligen skall nämnas, att viktiga frågor rörande de statsan-
ställdas anställnings- och arbetsvillkor numera regleras genom
förhandlingar mellan staten, företrädd av avtalsverket, och veder-
börande organisationer. Med få undantag har här samma ordning
som länge varit gällande på den privata arbetsmarknaden kom-
mit att tillämpas50). Här är icke platsen att ingå på en närmare
redogörelse för och bedömning av detta system.

Mot avtalsformen som medel för reglering av de frågor som här
berörts kan riktas — och har riktats — principiell kritik. När det
gäller kreditmarknaden och avbetalningshandeln synas skälen för
en avtalsreglering — framför allt önskemålet om smidighet —
väga tungt. I fråga om statstjänstemännens förhållanden kan det
onekligen göras gällande, att staten — som samtidigt genom aktivt
agerande i näringspolitiska frågor övergivit rättssamhällets pas-
siva roll — frånsagt sig en stor del av ansvaret för den samhälle-
liga värderingen av tjänster: lönesättningen kan nu alltid moti-
veras med en hänvisning till förhandlingar, som dessutom till
skillnad från motsvarande uppgörelser på den privata marknaden
måste te sig artificiella, eftersom lönsamheten som ekonomiskt
regulativ icke kan åberopas som ultima ratio gentemot politiskt
betydelsefulla organisationers krav. Ur rättssäkerhetssynpunkt
framstå nu de stora organisationerna, med sina hetidsanställda
funktionärer, sina «policies» och sin för oinvigda obegripliga för-
handlingsjargong, som kollektiva oligarker, optimi regnig mot
vilkas avgöranden den enskilde oftast icke kan påkalla dom-
stolarnas skydd.

5.2.2. I vissa sammanhang — vanligen av mer teknisk art —
uppträder staten i sin egenskap av näringsdrivande såsom en av
flera intressenter i avtal mellan organisationer. En fullständigare
överblick över sådana fall skulle kräva en genomgång av bl. a. de
affärsdrivande verkens avtalsrelationer. Här skall blott pekas på
ett par exempel.

49) Se härom Vahlén i Festskrift till Nial 1966, s. 531 ff.
so) Se härom Elvander, a.a., s. 118 ff., 180 f.
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1966 tillkommo omfattande «allmänna bestämmelser för kon-
sultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 1966)»
såsom resultatet av förhandlingar mellan å ena sidan företrädare
för stora beställare, bland vilka må nämnas Kungl. byggnads-
styrelsen, Kungl. järnvägsstyrelsen, Kungl. telestyrelsen, Kungl.
vattenfallsstyrelsen, kommunernas gemensamma organisationer
samt byggnadsentreprenörföreningen och Sveriges industriför-
bund, å andra sidan arkitekternas och de konsulterande ingenjö-
rernas intresseorganisationer. Bestämmelserna innefatta en in-
gående reglering av konsultavtalet med kommentar, kontrakts-
formulär och anmärkningar till detta. Skiljeklausul i de individu-
ella avtalen rekommenderas.

Till skillnad från vad som är förhållandet med de ovan berörda
«frivilliga överenskommelserna» föreligger här vad man skulle
kunna kalla en «normal» privat rättsbildning, där staten agerat
som sidoställd med en grupp av organisationer.

Ett speciellt avtalsarbete av liknande typ är det som äger rum
inom Sveriges standardiseringskommission, som bildades år 1922
med stadgar fastställda av Kungl. Maj:t och med deltagande av
tekniskt verksamma myndigheter. Inom kommissionens ram fast-
ställes «svensk standard» på olika områden genom överenskom-
melser mellan berörda parter: myndigheter, vetenskapliga institu-
tioner, tillverkare m. fl. Kommissionen fastställer och utger all
svensk standard (den 1 dec. 1967 gällde 3592 svenska standards)
och samarbetar dessutom med motsvarande internationella och
europeiska organ51). Resultaten av kommissionens arbete kunna
sedan anbefallas myndigheterna genom generella bestämmelser
(jfr den ovan under 2.2.1. anmärkta SFS 558/1967).

Här synes föreligga ett fall, där avtalsformen ter sig som natur-
lig; bortsett från ekonomiska aspekter skulle det medföra utom-
ordentligt stora praktiska svårigheter för det allmänna att genom
lagstiftning eller på liknande sätt tillhandahålla en omfattande
teknisk normering. Det frivilliga samarbetet organisationer emel-
lan, där staten ingår som en bland många, torde även väsentligt
underlätta internationellt samarbete.

5.3. Det synes överhuvudtaget rimligt, att med statens allt
intensivare uppträdande som näringsidkare följer en anslutning

51) Om motsvarande verksamhet i andra länder och på det interna-
tionella planet, se Fünfzig Jahre Deutscher Normenausschuss, Ber-
lin och Köln 1967 och Measures for Progress. A History of the
National Bureau of Standards. U.S. Dept. of Commerce, Washing-
ton 1966.
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till det mönster för rättsfrågors reglering som de privata orga-
nisationerna sedan länge följt. Att ta lagstiftningsapparaten i
anspråk på områden där statlig ekonomisk aktivitet kompletterar
eller konkurrerar med enskild skulle kunna medföra både en sned-
vridning av det legislativa intressets inriktning inom det ekono-
miska fältet och risker för en sakligt omotiverad förmånsbehand-
ling av den statliga ekonomiska och tekniska aktiviteten. Över-
enskommelser av den typ som här berörts inge icke samma prin-
cipiella betänkligheter som de fall där en avtalsreglering uppen-
barligen trätt i stället för en lagreglering eller rentav framkom-
mit under hot om en sådan.

Det synes å andra sidan vara anledning att åtminstone ställa
frågan, om det är självklart att myndigheter — till skillnad från
statsägda företag som verka i helt privaträttsliga former — vid
uppgörandet av generella avtal av den typ som illustreras av
«ABK 1966» självklart böra agera såsom medparter till organisa-
tioner vilkas ekonomiska intressen i huvudsak sammanfalla med
de statliga. Att myndighet medverkat till en viss reglering torde
alltjämt lätt kunna uppfattas så att denna erhållit ett slags
offentlig sanktion, liksom myndighets uppträdande vid den ena
enskilda partens sida torde förstärka dennas förhandlingsposition
väsentligt. Frågan gäller m. a. o. huruvida myndigheterna böra
på grund av sin särställning medverka till att träffade upp-
görelser bli icke blott förmånliga utan också skäliga utifrån
hänsyn som det icke kan begäras att intresseorganisationer skola
beakta. Här saknas underlag för en bedömning av frågan om
sådana hänsyn påverkat myndigheternas handlande i enskilda
fall. Spörsmålet för emellertid över till en fråga som skall disku-
teras avslutningsvis i det följande (under 9): är någon form av
aktivare offentlig kontroll över den privata rättsbildningen på-
kallad?

5.4.1. En viktig grupp av generella överenskommelser äro de
avtal som träffas mellan enskilda organisationer. Flera av dessa
äro så välbekanta, att exemplifieringen kan hållas mycket kort-
fattad. Viktigast synes vara att något belysa förhållandet mellan
detta privatjustisens centralområde och lagstiftningen samt att
granska den generella avtalsregleringen ur rättssäkerhets- och
rättvisesynpunkt. Som redan antytts måste graden av organisa-
tion eller m. a. o. befintliga organisationers representativitet inom
de berörda intressegrupperna tillmätas en särskild betydelse vid
bedömningen av detta privata rättsskapande. Någon totalanalys
av organisationernas resurser och förhandlingspositioner kan
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självfallet icke försökas här. Vid en sådan måste t. ex. sådana
förhållanden som organisationernas politiska förankring — d.v.s.
möjligheter att hota med legislativa ingripanden — liksom deras
ekonomiska resurser och påtryckningsmedel beaktas. Vid den
kortfattade granskning som här företages måste som en utgångs-
punkt accepteras, att när nu regleringen av en fråga i stor ut-
sträckning lämnats åt enskilda organ, faktiska maktförhållanden
säkert spela en avgörande roll52). Den fråga som ur juristens
synpunkt står i centrum blir den väsentligt mindre omfattande
om systemet ger den enskilde en «fair trial», om systemet är
så anordnat att någorlunda beaktansvärda intressen överhuvud-
taget komma till tals. Det vore en illusion att tro, att juristen
kunde lösa samhällsfrågor eller påverka samhälleliga kraftmät-
ningar med hänvisningar till rätt och rättfärdighet, men hans
roll bör heller ej inskränkas till «samhällsteknikerns», som flinkt
förvandlar maktens bud till formellt korrekta texter och lös-
ningar. Han är vårdare av en tradition, som omfattar ej blott
form utan även substans och som kanske främst levandegöres i
domstolsprocessen: audiatur et altera pars.

5.4.2. Det område där en omfattande avtalsreglering utan vidare
kan sägas ha trätt i stället för lagstiftning är arbetsmarknaden.
Statsmakterna ha nöjt sig med vad man skulle kunna kalla ramlag-
stiftning: 1928 års lagstiftning om kollektivavtal och om arbets-
domstolen, 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt, 1965
års lagstiftning om statstjänstemännens arbetsrättsliga ställning
och lagstiftningen om semester och om medling i arbetstvister53).
Inom denna ram ha arbetsgivarföreningen å ena sidan och lands-
organisationen (samt i viss omfattning också tjänstemanna-
organisationerna) å den andra slutit flera generella och lång-
siktiga avtal: det s.k. huvudavtalet av den 20 dec. 1938, som ger
bl. a. en förhandlingsordning, regler till skydd för viktiga sam-
hällsintressen och tredje man vid stridsåtgärder — sistnämnda
regler voro f.ö. i stor utsträckning hämtade från en av politiska

52) Elvander (a.a.s. 59 ff.) söker analysera den reella maktstrukturen
inom vissa organisationer men framhåller samtidigt, att man här i
hög grad rör sig på outforskad mark. Exempel på hur maktförhål-
landena kunna påverka enskilda tvister lämnas bl. a. i Edlund,
Tvisteförhandlingar på arbetsmarknaden (1967). Den allmänna upp-
fattningen torde vara att i synnerhet inom arbetsmarknadens
intresseorganisationer maktkoncentrationen till ledningen är mycket
stark och på senare år tillväxt. Se även Elvander, s. 69 ff.

53) En översikt lämnas hos Elvander, s. 99 ff. Se även Schmidt, Kol-
lektiv arbetsrätt (5 uppl. 1966), s. 27 ff.
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skäl havererad proposition — samt senare tillkomna bestäm-
melser om uppsägning och permittering. Även sådana frågor som
arbetarskydd och företagsnämnder ha sedermera reglerats genom
avtal på högsta fackliga nivå.

Tvister om tolkning av kollektivavtal avgöras av Arbetsdom-
stolen. Under de senaste tio—femton åren ha parterna emellertid
i stor utsträckning intagit skiljeklausuler i sina avtal, varvid så-
som skiljenämnd anlitats den av arbetsgivareföreningen och lands-
organisationen bildade arbetsmarknadsnämnden, som tillagts ute-
slutande kompetens i en rad frågor54).

Redan arbetsdomstolens sammansättning — med tre ämbets-
män och övriga fyra ledamöter tillsatta på förslag av de båda
huvudorganisationerna på arbetsmarknaden (med visst undantag
för tjänstemannamål) — har som erfarenheten visat inneburit
vissa risker för enskilda arbetstagare som icke tillhört lands-
organisationen55). Inom organisationerna beror uppenbarligen en-
skilda medlemmars inflytande dels på stadgarnas utformning —
som regelmässigt innefattar demokratiska beslutsformer — dels
på den faktiska maktstrukturen. På en viktig punkt ha dom-
stolarna ingripit till enskildas skydd: allmän domstol har ansett
sig kunna överpröva fackföreningsbeslut varigenom medlem av
sådan förening uteslutits ur föreningen56).

Ser man till den rättsbildning, det skapande av generella nor-
mer, som förekommer på arbetsmarknaden, är det som framgått
vanskligt att bedöma enskilda medlemmars och atypiska intres-
sens möjligheter att påverka dess innehåll, men det synes å andra
sidan klart, att den mycket höga organisationsgraden på alla
håll, den reella representativitet som torde få tillerkännas orga-
nisationerna liksom den väldefinierade och någorlunda entydiga
intressemotsättningen mellan de jämnstarka parterna utgöra
garantier för att rättsreglerna få en i huvudsak adekvat utform-
ning. I vissa fall, t. ex. när det gäller skyddet för tredje man vid
arbetskonflikter, synas parterna ha agerat under lagstiftningshot,
vilket påverkat uppgörelsens innehåll. Det är svårt att tänka sig,
att den statliga lagstiftningen skulle på allvar rycka in på kol-
lektivavtalets domäner. Det förtjänar dock påpekas, att samtidigt
som avtalsmekanismen tillgodoser stora krav på smidighet, före-
komsten av stora och jämnstarka organisationer i hög grad låser
positionerna. Eftersom varje ändring av en gällande reglering lätt

54) Schmidt, a.a., s. 55.
55) Om de s.k. syndikalistmalen, se a.a. s. 172 ff.
se) A.a., s. 103 ff.
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uppfattas som en framstöt till den initiativtagande partens favör
och motparten därför betingar sig motprestationer, torde ofta
sådana sakligt motiverade justeringar av reglerna som icke kunna
uppskattas i ekonomiska termer ha svårt att tränga igenom. Om
man sålunda säkert har anledning betrakta den privata rätts-
bildningen på arbetsrättens fält som en godtagbar detaljreglering
inom en given samhällelig ram, torde man ej kunna räkna med
att någon mer långtgående förnyelse av rättsordningen på detta
område skulle kunna ske genom organisationerna.

5.4.3. Utanför det arbetsrättsliga fältet förekomma som redan
påpekats generella överenskommelser framför allt där någorlunda
jämbördiga organisationer stå mot varandra57). Till denna kate-
gori höra bl. a. de delvis internationellt giltiga certepartierna för
olika typer av sjöfraktavtal (Baltconcertepartiet m. fl.). Proble-
met är emellertid, som framhållits i det föregående, att konsu-
mentintressena sällan låta sig organiseras. Även på sådana om-
råden som bostadsmarknaden och motormarknaden, där hyres-
värdarnas och bilsäljarnas organisationer stå mot slagkraftiga
organisationer, synas förekommande standardavtal icke ha till-
kommit genom direkta förhandlingar utan utformats av «säljar-
sidan». Ett område där gällande normalavtal däremot framgått
ur sådana förhandlingar är immaterialrätten, där ett nordiskt
förlagsavtal redan tidigt tillkom och där sedermera flera likartade
kontrakt skapats, bl. a. mellan radion och olika grupper av intel-
lektuellt skapande58).

En instruktiv studie över ett omfattande, lagstiftningen kom-
pletterande avtalsverk är Selmers undersökning av de norska sjö-
försäkringsplanerna av 1964 och 1967, som tillkommo efter ingå-
ende överläggningar mellan «säljarna», d.v.s. försäkringsbolagen,
och sjöfartsnäringens organisationer59). Selmer ställer frågan om
på ett sådant område lagstiftning överhuvudtaget kan anses ha
någon funktion vid sidan av parternas privata normering.

Något generellt svar på denna fråga torde svårligen kunna
lämnas. Indikationer mot legislativt ingripande på ett fält som

57) Om standardavtal i allmänhet, se Grönfors i Juridikens källmate-
rial, Olsson i Förhandlingarna vid det 21 nordiska juristmötet 1957;
Rodhe i Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1957,
s. 6 ff.; Nial i Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Stock-
holm 1957, s. 190 ff.; Karlgren i TJF 1967, s. 415 ff.

s«) Om förlagsavtalet, se Saxen, Förlagsavtalet (Åbo 1955), s. 5 f.
59) I Bör försäkringsavtalsrätten reformeras? (utgiven av Allmänna

Brand, Jönköping, 1968), s. 144 ff.
33
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ingående reglerats av intressenterna torde vara organisations-
graden och organisationernas reella representativitet, områdets
utpräglat tekniska karaktär och de ekonomiska och tekniska
grundfaktorernas mer eller mindre snabba föränderlighet. Indika-
tioner för lagstiftning synas vara förekomsten av beaktansvärda
sociala eller liknande intressen, som icke kunna effektivt represen-
teras och regleringens ev. motsättning till etablerade rättsprin-
ciper på angränsande områden. Frågan om verkningarna av en
privatreglering som i och för sig kan vara skälig parterna emellan
torde ofta ej kunna besvaras utan tämligen ingående studier av
normeringens faktiska ekonomiska verkningar, t. ex. för orepre-
senterade kategorier vilkas intressen äro indirekt berörda. Möjlig-
heten av en «övervältring» av ekonomiska konsekvenser på sådana
grupper liksom av monopoltendenser hos ledande organisationer
måste tas i beaktande. Det bör emellertid observeras, att en
tvingande lagstiftning icke är det enda sättet att korrigera den
eventuella skevheten i bilaterala organisationsavtal. Tillskapandet
av nämnder och kontrollorgan med representation för det all-
männa kan vara ett lika effektivt korrektiv; på detta sätt kunna
även oorganiserade eller svagt organiserade grupper beredas ett
visst inflytande.

5.5. De hittills berörda formerna av privat rättsbildning förete
sinsemellan ganska stora olikheter. Statens agerande till åväga-
bringande av «frivilliga» överenskommelser kan regelmässigt ses
som ett direkt alternativ till en tvångslagstiftning; i de övriga
fallen sker en delvis nyskapande, delvis preciserande utveckling
inom ramen för dispositiva regler. Om den förra typen kan väcka
betänkligheter ur olika närmast konstitutionella synpunkter, är
den senare problematisk framför allt på grund av de risker för
orepresenterade eller svagt representerade intressen som förfaran-
det medför. En viss låsning av rättsläget, kanske väl så beaktans-
värd som då det tröga lagstiftningsmaskineriet tas i anspråk,
torde också lätt kunna uppkomma då starka organisationer stå
i utpräglad intressemotsättning mot varandra.

6. Ensidigt uppställda interna normer.
6.1. «Föreningsjustis» är ett uttryck med blandad klang. Ju

mer omfattande det nät av organisationer är som omspänner
samhället, desto betydelsefullare bli uppenbarligen den enskildes
relationer till den eller de organisationer han tillhör, och desto
viktigare bli också de normer för hans agerande som ev. upp-



Rettsutvikling på annen måte enn gjennom lovgivning 515

ställas av organisationerna. Den typ av avtal som berörts ovan
under 5. har även en «inre» sida: de förplikta regelmässigt orga-
nisationsmedlemmarna att följa avtalets riktlinjer i varje fall när
de ha medlem av den egna eller en annan avtalsslutande orga-
nisation såsom motpart. I synnerhet på arbetsmarknaden kom-
pletteras avtalssystemet med interna regler inom organisationerna
som förplikta dessa till att efterleva slutna avtal, ev. vid äventyr
av vite eller andra sanktioner60). Emellertid kunna föreningar
och andra organisationer även utfärda andra interna normer för
sina medlemmar, som kunna framstå såsom ett veritabelt rätts-
skapande på det område organisationens arbete omfattar. Den
vanliga sanktionen för underlåtenhet att ställa sig förenings stad-
ger eller beslut till efterrättelse torde vara uteslutning. I många
fall är detta en utomordentligt hårt verkande påföljd.

Organisationernas interna rättsbildning ställer utifrån de syn-
punkter som här äro av intresse vissa tämligen olikartade pro-
blem. Det är först och främst den allmänna frågan om önskvärd-
heten av att enskilda maktgrupperingar, inrättade för att främja
mer eller mindre ensidiga ekonomiska eller andra syften, kunna
uppnå en position som de faclo sätter dem i stånd att tvinga sina
medlemmar till ett agerande som ur allmän synpunkt måhända
är mindre önskvärt. Det är härnäst frågan hur den enskilde med-
lemmens rättssäkerhet skall kunna tryggas; problemet kan tyd-
ligen gälla både hans deltagande i beslutsprocessen och hans
bundenhet av interna normer. Det gäller slutligen i vilka former
offentlig myndighet kan ingripa mot olämpligt rättsskapande och
olämplig rättstillämpning inom organisationerna.

Alla dessa frågor ha tidigt uppmärksammats av juristerna. På
arbetsrättens område ha domstolarna tillerkänt sig själv behörig-
het att överpröva såväl generella beslut (stadgeändringar) som
uteslutningar av medlem61). Särskilt intensiv diskussion har stått
kring frågan i vilken omfattning föreningar böra kunna genom
i sina stadgar intagna skiljedomsklausuler undandraga tvister
mellan medlem och föreningen domstolarnas prövning. Hithörande
frågor diskuterades — utan att några klara riktlinjer de lege
ferenda eller ens någon preciserad uppfattning om situationen
de lege lata kunde uppnås — såväl vid det fjortonde nordiska
juristmötet i Köpenhamn 192862) som vid det adertonde mötet i

60) Se Schmidt, a.a., s. 97 ff., 103 ff.
ei) A.a., s. 104 ff.
62) Referent Højesteretssagfører K. Meyer, Köpenhamn.
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samma stad 194863). Även lagstiftaren har sökt lösa dessa frågor
utan framgång64). I svensk doktrin har en distinktion uppställts
mellan slitandet av tvister förening — medlem genom «skiljedom»,
som borde kunna accepteras som definitiv, och «självdom», d.v.s.
styrelses eller annat organs ensidiga beslut, som borde vara
underkastat domstolsprövning; åtskillnad har även — åtminstone
av vissa författare — gjorts mellan föreningar med ekonomisk
inriktning, i synnerhet om de ha monopolställning, och sådana
som ha ett rent sällskapligt eller ideellt syfte65).

Till de problem som nu endast antytts kan något ställnings-
tagande icke göras här. Det är tillräckligt att notera, att före-
ningsjustisen liksom de andra former av privat rättsbildning med
vilka vi kommit i beröring framför allt ställer de för rättsord-
ningen ansvariga inför problemet om de kunna förlita sig på att
ett rättsskapande som i allt väsentligt emanerar från organiserade
privatintressen tillgodoser enskild rätt på samma sätt som lag-
stiftningen ännu kan sägas göra.

6.2. Här skola lämnas några exempel på förekommande typer
av internt rättsskapande inom organisationer vid sidan av de all-
mänt kända och i litteraturen behandlade fallen från arbetsmark-
nads- och näringsorganisationerna.

En åtminstone principiellt betydelsefull reglering av denna typ
utgöres av publicistklubbens publiceringsregler. Dessa, senast an-
tagna efter revision den 1 juni 1967, innehålla principer för god
pressetik och äro direkt avsedda att komplettera den tryckfrihets-
rättsliga lagstiftningen. De omfatta regler om t. ex. nämnande av
namn på misstänkta i brottmål, publicering av enskildas porträtt
m. m. Sanktioneringen, som torde vara av diskutabel effektivitet,
består i att dagspressen publicerar uttalanden av pressens opinions-
nämnd (bildad 1916 av tidningsutgivarföreningen, journalistför-
bundet och publicistklubben); dessa uttalanden innehålla regel-
mässigt icke någon direkt hänvisning till publiceringsreglerna
utan fastslå blott om visst påtalat förfarande strider mot god
publicistsed eller ej. Än mer generella regler innehåller Svenska
läkarförbundets år 1951 antagna Codex ethicus, som Överhuvud-
taget icke är sanktionerad; läkarna äro å andra sidan under-

63) Referent Professor dr. jur. Kristen Andersen, Oslo.
64) Justitiedepartementets promemoria nr 1, 1938 (författad av presi-

denten Romberg).
65) Se H. Berglund i SvJT 1942, s. 193 ff. Se även Svennegård i SvJT

1950, s. 10 ff., 88 ff. samt Jägerskiöld i SvJT 1959, s. 157 ff. och
Malmberg i SvJT 1962, s. 449 ff.
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kastade offentligrättslig disciplinär jurisdiktion. Detsamma gäller
advokater; advokatsamfundets styrelse har disciplinära befogen-
heter, vilkas utövning emellertid kan genom besvär dragas under
Högsta domstolens prövning.

En tämligen omfattande normbildning med kompetensprövande
och yrkesetisk inriktning bedrives av organisationer som meddela
auktorisation för viss yrkesutövning. Sålunda auktoriserar Stock-
holms handelskammare revisorer och granskningsmän, som upp-
fylla vissa villkor och ställa sig vissa normer till efterrättelse;
det auktoriserande organet kan tilldela varning och återkalla
auktorisation66). Handelskamrarna auktorisera och kontrollera
på samma sätt speditörer67), fastighetsmäklare (sistnämnda verk-
samhet regleras även av Kunglig kungörelse den 30 juni 1947,
SFS nr 336) och reklamkonsulter68). De bestämmelser som gälla
dessa yrkesutövare äro emellertid oftast så allmänt hållna, att
de auktoriserande organens rättsskapande verksamhet måhända
rätteligen borde hänföras till framställningen under 8. nedan.
Betydligt mer utförliga äro de yrkesetiska regler som utfärdats
av Sveriges psykologförbund, veterligen den enda fackorganisa-
tion, som meddelar behörighet att utöva vetenskapligt yrke69).

Det må slutligen tilläggas, att när ett enda företag på mark-
naden intager en monopolställning jämförlig med den som känne-
tecknar de stora intresseorganisationerna, interna föreskrifter
inom företaget kunna sägas ha karaktären av rättsbildning på det
område verksamheten omfattar. Så är fallet med Sveriges Radio,
som — delvis i samarbete med övriga nordiska radioföretag —
utarbetat bl. a. publiceringsregler likartade med publicistklubbens
(de senare äro f.ö. direkt återgivna i radions bestämmelser).

6.3. De få exempel som ovan lämnats synas peka på att vid
sidan av de inledningsvis antydda frågor som «föreningsjustisen»
konfronterat juristerna med även en annan problematik förtjänar
beaktande vid granskningen av ensidigt utfärdade interna normer
inom organisationer. Kan man generellt lita på att de «rättsska-
pande» organen vid utformningen av regler som på grund av deras
faktiska monopolställning och makt över medlemmarna bli bestäm-

66) Stockholms handelskammares stadga angående auktoriserade revi-
sorer och godkända granskningsmän (antagen 1930 och sedermera
ändrad, senast 1965).

67) Normalstadga fastställd av Handelskamrarnas nämnd 1963.
68) Stadgar för Handelskamrarnas nämnds auktorisationsnämnd för

reklamkonsulter 1965.
69) Sveriges Psykologförbund 1968 (Stockholm 1968), s. 102 ff., 106 ff.
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mande för de senares uppträdande, vederbörligen beakta tredje
mans intressen? Normalt finnes det säkert anledning räkna med
att intresset av att upprätthålla organisationens anseende — och
ibland också av att undgå offentliga ingripanden — medför, att
organisationernas verksamhet innebär en reell «sanering». Fråga
är emellertid i hur stor omfattning organisationsintressena sam-
manfalla med dem som en lagstiftare skulle beakta om veder-
börande område skulle bli föremål för reglering. Att diskrepanser
kunna förekomma när sammanslutningarna ha karaktären av
kamporganisation med spetsen vänd mot en gruppering av mot-
intressen har ju länge uppmärksammats i debatten om lagstif-
tarens inställning till arbetsmarknadsorganisationer. Även eljest
synes det emellertid vara angeläget att hålla ett vaksamt öga på
de vägskäl där bransch- och föreningsintressen å ena sidan och
allmänna intressen kunna antagas gå isär.

7. Ensidigt utformade standardavtal och allmänna bestämmelser.
7.1. Behandlingen av den «formulärrätt»70) som i stigande om-

fattning trätt i de individuella avtalens ställe kan här hållas
mycket kort71). Problematiken har i stor utsträkning redan be-
lysts. Den mycket omfattande förekomsten av standardavtal är
väl känd; samtidigt ter det sig omöjligt att här eftersträva ens
en mycket bristfällig redovisning av den väldiga flora av formulär
som förekommer på marknaden och av de innehållsmässiga och
formella karakteristika som denna uppvisar. Några skola emeller-
tid nämnas i exemplifierande syfte i det följande.

Ur «farlighetssynpunkt», om en sådan term kan användas utan
missförstånd, ter det sig befogat att indela de ensidiga standard-
avtalen i tre grupper. Mest betryggande med hänsyn till oorgani-
serade motparters rätt te sig de avtal som i någon form godkänts
eller åtminstone granskats av myndighet. Det är svårt att uttala
sig om i vilken omfattning sådana avtal faktiskt förekomma. Inom
försäkringsbranschen lär det förekomma, att ändringar i allmänna
försäkringsvillkor informellt underställas försäkringsinspektionen
innan de utfärdas ävensom att inspektionen ställer frågor om
planerade ändringar (uppgift av professor Jan Hellner). Liknande
verksamhet lär någon gång bedrivas av bankinspektionen. En

70) Nial i Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Stockholm
1957, s. 195 ff.

71) Beträffande modern svensk litteratur på området, se not 57 vid
5.4.3. ovan.
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partiell granskning kan ju sägas ha förekommit i de fall där
myndighet — som fallet är i fråga om avbetalningsköp inom bil-
branschen — genom överenskommelse med en branschorganisa-
tion påverkat vissa villkor. På liknande sätt ha myndigheter åt-
minstone tagit del av t. ex. Sveriges Mekanf örbunds allmänna
leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan
mekanisk och elektrisk utrustning på de nordiska marknaderna;
sistnämnda bestämmelser, som ju utformats av säljarparten, ha
använts vid utarbetandet av det härovan nämnda avtalet «SIG 60».
Det är å andra sidan belysande, att Mekanförbundets bestäm-
melser anses mer «säljarvänliga» än «SIG 60»72). En särklass
inta de internationella leveransbestämmelser som utarbetats inom
Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE);
dessa ha direkt utformats av representanter för de deltagande
staterna. Det har å andra sidan i den internationella debatten
framhållits, att dessa väsentligen äro industrialiserade länder, som
gynna sin exportindustri, varför bestämmelsernas utformning
lämnar åtskilligt övrigt att önska ur typiska importörstaters
synvinkel (främst utvecklingsländerna). De senare kunna i gen-
gäld komma att förväntas utöva ett starkt inflytande inom FN:s
nytillskapade organ för bl. a. utformning av likartade regler,
UNCITRAL (se SvJT 1968, s. 535).

Som en andra grupp kan betraktas avtalsformulär och allmänna
avtalsvillkor fastställda av internationella, riksomfattande eller
lokalt verksamma organisationer. Ett mycket stort antal formu-
lär, bl. a. inom detaljhandeln med kapitalvaror och inom sådana
sektorer som t. ex. verkstadsindustrien (jfr ovan) äro av denna
typ. Man kan måhända generellt säga, att vissa omständigheter
torde göra sådana avtal mindre riskabla ur de enskilda mot-
parternas synpunkt. Expertis torde regelmässigt ha utformat dem;
branschetiska föreställningar, känslighet för kritik och reaktioner
från den allmänna opinionen och ev. från myndigheter ävensom
påverkan från gällande rätt kunna förmodas spela en större roll
än då ett enskilt företag utformar sina avtal. Å andra sidan saknas
ett element, som kan påverka företagens avtalspolitik: konkur-
rensen. Saknas dessutom en stark organisation, som uppfattas
representera motparternas intressen, kunna givetvis de egna intres-
sena tillvaratagas på ett hårdhänt sätt.

Garantierna för «anständiga» villkor te sig helt allmänt minst
i standardavtal formulerade av enskilda företag. Att skära dessa

?2) Vahlén i Festskrift till Nial (1966), s. 540.
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över en kam är naturligtvis orimligt; företagens «policy», all-
männa nivå och etik, konkurrenssituationen, förekomsten av kon-
trollerande myndigheter, vaksamma organisationer på avnämar-
sidan och branschorganisationer, de tilltänkta normala motpar-
ternas karaktär eller ådagalagt intresse i press och offentlig
debatt påverka naturligtvis agerandet. För företaget speciella
villkor och standardavtal (i närmare eller mindre framträdande
överensstämmelse med branschöverenskommelser, av organisa-
tioner utarbetade principer o.d.) torde vara vanliga inom för-
säkringsbranschen, på kreditmarknaden, hos vissa större enskilda
tillverkare av kapitalvaror som tillika driva detaljförsäljning och
hos större transportföretag.

7.2. De standardiserade avtalen förete typologiskt betydande
variationer. Om man även här söker gradera dem efter de vådor
de kunna medföra för en motpart kan man i skalans ena ända
finna sådana som utsätta alla relevanta villkor i enhetlig stil och
innehålla tomrum att ifyllas för varje individuellt fall — avtal
som äro avsedda att genomgås på ungefär samma sätt som en
efter förhandling i det enskilda fallet träffad överenskommelse —
och i den andra ändan sådana vilkas formella huvudtext endast
ger plats för några individualiserande uppgifter, medan flertalet
villkor inryckts i mer undanskymd text; det kan även förekomma
hänvisningar till omfattande villkor, som upptagits i fristående
dokument (företagets eller organisations «allmänna leveransbe-
stämmelser» o.d.)

De innehållsmässiga variationerna kunna icke överblickas. Mel-
lan de ingående regleringar som förekomma t. ex. i Mekanf ör-
bundets leveransbestämmelser och de tämligen torftiga bestäm-
melserna i vissa standardiserade avbetalningskontrakt ligga
många mellanfall. Bland de klausuler som tidigt uppmärksam-
mades såsom negativa inslag i ensidiga standardkontrakt spelade
olika typer av friskrivningsbestämmelser (i fråga om ansvar,
dröjsmål, varans beskaffenhet) till den formulerande partens
favör och hårda förfallo-, förverkande- och reklamationsregler till
motsidans nackdel en särskilt framträdande roll73). Huruvida
offentlig kritik, självsanering och tvingande lagstiftning gjort
sådana bestämmelser mer sällsynta är en svårbedömd fråga. En
granskning av ett antal moderna avtalsformulär från det område
där missförhållanden länge torde ha varit mest flagranta, näm-

73) Se Hole, Ansvarsfriskrivelse i massekontrakter. Norsk forsikrings-
juridisk forenings publ. 40 (1959).
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ligen avbetalningshandeln, utmynnar i slutsatsen, att man —
möjligen med undantag för vissa friskrivningsklausuler, vilkas
skälighet åtminstone kan diskuteras, och för betalningsarrange-
mang som, kanske inte utan goda erfarenhetsmässiga grunder,
ge säljaren dubbel säkerhet mot förluster (kundväxelsystemet i
bilhandeln) och tillföra honom betydande räntevinster — knap-
past kan finna några klausuler som i särskilt hög grad missgynna
köparsidan. De avtal jag kunnat granska ha emellertid ställts till
förfogande av väletablerade stora riksorganisationer. Förekomsten
av en undervegetation av mer suspekta formulär utanför dessas
verksamhetsfält torde vara mycket vansklig att kartlägga; en
genomgång av handlingar ingivna till lagsökningsdomare och
exekutionsmyndigheter synes vara det säkraste sättet att få en
uppfattning om sådana avtals frekvens och innehåll.

8. Uttalanden av nämnder o.d. organ.
8.1. Den sista typ av rättsbildning på utomlegislativ väg som

här skall något belysas är den som sker genom nämnder, före-
ningsstyrelser och liknande organ, tillskapade för att uteslutande
eller tillika med andra uppgifter antingen endast uttala sig om
visst förfarandes förenlighet med statliga eller privata rättsregler
eller tillämpa mer eller mindre precisa egna normer genom ut-
dömandet av sådana sanktioner som parterna genom avtal eller
medlemskap i organisation underkasta sig. En kategori av dylika
organ, nämligen ad hoc tillsatta skiljedomare, skall icke närmare
beröras; ehuru skiljemän torde svara för en kvantitativt utom-
ordentligt betydande del av det slitande av tvister som sker inom
den förmögenhetsrättsliga sektorn, kan man tydligen tala om
«rättsbildning» genom sådana organ endast när de verka med viss
kontinuitet, öppet tillkännage de grundsatser som tillämpats och
sörja för att deras avgöranden bli tillgängliga för åtminstone en
vidare krets än parterna. Då dessa förutsättningar endast i säll-
synta undantagsfall äro för handen, synes det privata skiljedoms-
väsendet, som något berörts i den föregående diskussionen av
domstolarnas verksamhet, här böra lämnas åsido.

Härovan ha redan flera nämnder och organ av den typ som nu
åsyftas skymtat i framställningen: radionämnden, som består av
sju ledamöter utsedda av Kungl. Maj:t och som jämlikt sin
instruktion (SFS 1967:449) har att granska radioprogram mot
vilka anmärkning förekommit samt att allmänt övervaka att
Sveriges radio utövar sin ensamrätt opartiskt och sakligt samt
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i enlighet med radioavtalet74); pressens opinionsnämnd, som på
förfördelad parts yrkande uttalar sig i frågan om visst offentlig-
görande i pressen står i enlighet med god pressetik; slöjdföre-
ningens opinionsnämnd, som uttalar sin uppfattning i frågan om
kränkning av upphovsrätt (ev. annan ensamrätt) förevarit;
advokatsamfundets styrelse, som i sitt upprätthållande av god
advokatsed äger tilldela erinran och besluta om advokats uteslut-
ning ur samfundet; handelskamrarna, som äga återkalla meddelad
auktorisation för vissa yrkesutövare; vissa nämnder inom för-
säkringsväsendet, som uttala sig bl. a. om ersättnings skälighet
samt i vissa andra grupper av frågor. Härutöver finnes emeller-
tid en rik flora av organ för tillämpning av statliga eller privata
normer.

En «typologisk» indelning av dessa organ kan ske efter olika
principer. Ett skiljemärke, som tar sikte på denna egenartade
rättskipnings effektivitet, är tydligen arten av de sanktioner över
vilka organen disponera. Mellan uteslutning ur advokatsamfundet
och ett ogillande uttalande av pressens opinionsnämnd föreligger
tydligen en betydande skillnad; när det gäller sanktioner som ligga
mellan ytterlighetsfallen (vite e.d.) beror tydligen effektiviteten
emellertid av en rad för det berörda livsområdet säregna om-
ständigheter. Ett ogillande uttalande kan vara lika ödesdigert som
en kraftig ekonomisk sanktion; i vissa fall kan t. ex. det latenta
hotet om lagstiftning säkra fullständig effektivitet för ett rent
principiellt fördömande. Sanktionernas art ter sig därför icke som
den lämpligaste indelningsgrunden. Icke heller ur frågan vilka
regler ett särskilt tillskapat organ tillämpar synes ett passande
klassifikationskriterium kunna utletas. Flertalet av de ovan
nämnda organen ha att tillämpa en speciell, mer eller mindre
utvecklad kodex, och det kunde ju hävdas att det är just i dessa
fall man kan tala om en verklig självständig rättsbildning; man
får emellertid icke glömma, att nämnder av det slag som här avses
också kunna vara satta att pröva visst förfarandes förenlighet
med allmänna, statliga rättsregler, att deras rättsuppfattning kan
faktiskt bestämma även dessas tillämpning under förutsättning
att tvisterna genom avtal eller eljest effektivt hållas borta från
domstolarna och att även där efterföljande domstolsprövning är
möjlig, en sakkunnig nämnds bedömningar kunna öva inflytande
på domstolen; i de båda sistnämnda fallen påverkas ju också den
allmänna rättsutvecklingen.

74) Se närmare SvJT 1968, s. 13 ff.
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Ser man nu i första hand de särskilda bedömningsorganen så-
som instrument just för utomlegislativ rättsutveckling och där-
med som i viss mån ersättare för både lagstiftare och domstolar,
ter det sig lämpligt att gruppera dem efter graden av deras
«offentlighet»: i en första kategori komma då sådana organ som
tillskapats av statsmakterna, i en andra grupp sådana som anting-
en auktoriserats (genom offentligt fastställande av stadga e.d.)
eller innefatta representanter för statsmakterna. Bland de övriga
kunna särskiljas sådana som uttala sig i tvister oberoende av
parternas organisationstillhörighet och — i en fjärde och sista
grupp — sådana som handha rent intern «föreningsjustis».

8.2.1. Bland nämnder som tillskapats av det offentliga åter-
finna vi radionämnden; den tillsättes av Kungl. Maj:t, ehuru
ledamöterna kunna sägas representera främst olika i den offent-
liga debatten företrädda åsiktsriktningar75). Nämnden kan efter
anmälan eller på eget initiativ upptaga program till granskning
och förfar i huvudsak i domstolsliknande former. Den enda sank-
tionen är ett yttrande om det bedömda programmet; nämnden
har emellertid härutöver rätt och skyldighet att hos Kungl. Maj :t
föreslå lämpliga åtgärder.

En säregen konstruktion kännetecknar näringsfrihetsrådets
sammansättning och verksamhet76). Rådet, som instiftades genom
1953 års lag om motverkande i vissa fall av konkurrensbegräns-
ning inom näringslivet, består av nio ledamöter, varav tre (inkl.
ordf.) äro opartiska, tre representanter för producent- och tre
företrädare för konsumentintressen; ledamöterna förordnas av
Kungl. Maj :t. Rådets uppgifter äro å ena sidan att meddela dispens
från vissa bestämda förbud mot konkurrensbegränsande hand-
lingar, å andra sidan att på begäran av näringsfrihetsombuds-
mannen (eller, om denne ej agerar, av berörd enskild part) «genom
förhandling söka undanröja skadlig verkan» av ej särskilt för-
bjudna konkurrensbegränsande åtgärder. Rådet utlåter sig i en
form som nära ansluter sig till traditionell domsstil men förfogar,

75) Om åsikts- och organisationsrepresentation i nämnder i allmänhet,
se Foyer, a.a., s. 50 ff.; Elvander, a.a., s. 223 f. Foyers framställ-
ning innefattar en tämligen fullständig redogörelse för offentliga
organ av den typ som här avses.

76) Se närmare Grönfors, Lagstiftningen mot konkurrensbegränsning
(Handelshögskolans i Göteborg skrifter 1962:4), s. 15 f., Martenius,
Lagstiftningen om konkurrensbegränsning (1965), passim. Om lag-
stiftningens förhistoria, se även Foyer, a.a., s. 44 ff., Elvander, a.a.,
s. 187 f.
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om förhandlingen ej leder till undanröjande av konkurrensbegräns-
ning som rådet bedömer vara skadlig, normalt icke över några
andra sanktioner är anmälan till Kungl. Maj:t; vid leverans-
vägran kan emellertid numera vite föreläggas. Den reella sank-
tionen är lagstiftningshotet. Som Grönfors framhållit, äro rådets
avgöranden — som publiceras i tidskriften Pris- och kartell-
frågor — svårbedömda såsom rättskällor. Ur här ifrågavarande
synpunkt förefaller det emellertid klart, att man har att göra med
en form av rättsutveckling. Detsamma torde kunna sägas gälla
de motiverade beslut och förhandsbesked som lämnas av ombuds-
mannen för näringsfrihetsfrågor, vilkens uppgift är att agera så-
som ett slags åklagare inför nämnden. Enligt muntliga uppgifter
från ombudsmannaämbetet och nämndens kansli pläga numera
det övervägande flertalet fall avgöras genom ombudsmannens
åtgärder, i det berörda parter ge efter för dennes ståndpunkt77).

Under den senaste tioårsperioden ha tillkommit flera statliga
organ med rådgivande, utredande och upplysande funktioner. Inom
ett av dessa — Statens konsumentråd — har år 1967 inrättats
en reklamationsnämnd med allmänt kompetensområde (vissa
branscher, där särskilda sådana nämnder redan tidigare upprät-
tats, äro dock undantagna). Reklamationsnämnden, som utses av
konsumentrådet, består av ordförande och 28 ledamöter; av dessa
utses emellertid 23 efter förslag av vissa närings- samt konsu-
ment- och löntagarorganisationer. Nämnden är uppdelad bransch-
vis på 5 avdelningar. Dess uppgift är att på talan av konsument
pröva huruvida grundad anledning till anmärkning föreligger mot
vara eller tjänst, som tillhandahållits i näringsverksamhet. Pris-
frågor som sådana falla utanför kompetensområdet, och en för-
utsättning för talans prövning är att konsumentens klagomål
avvisats av den som tillhandahållit varan eller tjänsten. Några
normer för bedömningen angiva icke nämndens stadgar eller
arbetsordning; principiellt kan därför antagas, att allmänna rätts-
regler och god branschsed skola följas. Bland nämndens ledamöter
behöver emellertid endast ordföranden ha domarkompetens78)

Som redan antytts ha vissa riksförbund av näringsidkare och
liknande organisationer redan upprättat egna reklamationsnämn-

™) Se även Grönfors, a.a., s. 16 ff.
78) Stadgar för allmänna reklamationsnämnden fastställda av Statens

konsumentråd den 13 déc. 1967 (stenc); Förslag till arbetsordning
för allmänna reklamationsnämnden (stenc. dat. 20.2. 1968). Doku-
ment och information ha ställts till förfogande av byrådirektör
G. Hedelius. Utlåtanden publiceras i tidskriften Råd och rön.
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der; specialiserade nämnder finnas nu för tvättfrågor, skodon,
pälsbranschen, automobilgummi, möbler och monteringsfärdiga
trähus. Vilken den samlade effekten av alla f.n. verksamma rekla-
mationsnämnders aktivitet kommer att bli är ovisst; den allmänna
reklamationsnämnden har ej varit verksam mer än något år och
ej tagits i anspråk i större skala. Sannolikt är väl emellertid, att
— vare sig rättsövertygelse föreligger hos de berörda eller ej —
en liberalisering av företagens attityd i reklamationsfrågor fram-
pressas under hot om oförmånlig publicitet.

8.2.2. De i ovan angiven mening «auktoriserade» eller på annat
sätt (genom fastställelse av stadgar o.d.) godkända organen kunna
här sammanföras med dem som upprättats av mer betydande
organisationer.

Följande nämnder synas förtjäna att något beröras: närings-
livets opinionsnämnd (och ett par närstående organ), slöjdföre-
ningens opinionsnämnd samt de inom försäkringsväsendet verk-
samma nämnderna.

Näringslivets opinionsnämnd (tillkommen år 1957) omfattar i
sin nuvarande sammansättning ordförande, två vice ordförande
samt 39 ledamöter; dessa utses av nämndens huvudmän, bland
vilka förutom en rad näringsidkarförbund också återfinnas Koope-
rativa förbundet samt (sedan 1963) LO, TCO, SACO, Sveriges
husmodersföreningars riksförbund och Statens konsumentråd.
Nämndens uppgift är att på begäran avge yttrande huruvida en
i näringsverksamhet vidtagen reklam- eller annan konkurrens-
åtgärd kan anses strida mot god affärssed. De därvid använda
normerna utgöra i första hand Internationella handelskammarens
grundregler för reklam. Nämndens utlåtanden äro i princip offent-
liga, och samlingar ha utgivits genom nämndens försorg79). Nämn-
den åtnjuter otvivelaktigt stor auktoritet; vilken inverkan en
moderniserad konkurrenslagstiftning, som sätter effektivare medel
i domstolarnas händer (se SOU 1966:71), kan få på nämndens
ställning är vanskligt att förutsäga. Några ytterligare inrätt-
ningar av liknande typ kunna här blott nämnas80). Den år 1941
bildade stiftelsen Reklamgranskningen för fria läkemedel, vars
huvudmän äro dels press- och annonsvärldens dels läkemedels-
industriens och de medicinska yrkenas organisationer, har till

79) Under rubriken Otillbörlig konkurrens och god affärssed. Ytter-
ligare dokument och muntliga uppgifter ha lämnats av direktör
Sten Tengelin, Stockholm.

so) Se skriften Rättskipning utan rättegång, utg. av Stockholms han-
delskammare 1968.
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uppgift att övervaka och även på begäran förhandsgranska läke-
medelsreklamen81). Enahanda funktion fyller nämnden för gransk-
ning av rusdrycksreklam, bildad av Stockholms handelskammare
år 196282). Genom sin nämnd för varumärkesärenden uttalar sig
handelskammaren också på begäran av parter såväl som myndig-
heter i varumärkesärenden83).

Svenska slöjdföreningens opinionsnämnd grundades år 1953; den
består av en ordförande med domarerfarenhet samt fyra ledamöter
representerande konstnärlig och affärsmässig sakkunskap samt
yttrar sig i tvistefrågor om kränkning av upphovsrätt på bruks-
konstens område men härutöver även om god affärssed och konst-
närlig hederskodex. Nämnden agerar i domstolsliknande former
och dess yttranden äro avfattade på sätt som påminner om dom-
stols dom; i prinsip äro dock såväl förhandlingar som yttranden
hemliga. Emellertid har nämnden på grund av tillstånd från de
berörda kunnat publicera sina yttranden i de 60 ärenden som den
handlagt under de första tio åren av sin verksamhet. I samtliga
de fall rörande olovlig efterbildning där tvist som bedömts av
nämnden sedermera förts inför domstol har den slutliga utgången
blivit densamma som i nämndens yttrande84).

Här må vidare blott nämnas Arbetsmarknadsnämnden, som
enligt det s.k. huvudavtalet mellan arbetsmarknadens viktigaste
parter har att slita vissa tvister och som i någon omfattning
anlitas i fall som eljest skulle falla inom Arbetsdomstolens kom-
petensområde85). Nämnden består av lika antal företrädare för
arbetsmarknadens båda huvudparter samt i vissa tvister dess-
utom av opartisk ordförande. Liknande nämnder finnes på tjänste-
mannaområdet.

En rikt utvecklad flora av specialiserade nämnder förekommer
slutligen på försäkringsrättens område86). Som framhållits av
Hellner, utgöra dessa nämnders uttalanden, som icke äro offent-
liga men i stencilerat skick utsändas till försäkringsbolagen, en
mycket rik praxis som emellertid icke nödvändigtvis uttrycker

81) Se skriften Reklamen för fria läkemedel. En orientering rörande
Stiftelsen Reklamgranskningen för fria läkemedel och dess verk-
samhet, Stockholm 1956.

82) Se ovan i not 80 a.a., s. 26 ff.
83) Ovan i not 80 a.a., s. 29 f.
84) Se Upphovsrättsligt skydd för brukskonst. Svenska slöjdföreningens

opinionsnämnds yttranden 1954—1963, Stockholm 1965.
85) Schmidt, Kollektiv arbetsrätt (5 uppl. 1966), s. 55, 244 ff., 249 ff.
«6) Se allmänt Hellner, Försäkringsrätt (1959), s. 20 f., 39, 104, 454 f.,

464.



Rettsutvikling på annen måte enn gjermom lovgivning 527

samma rättsprinciper som domstol i motsvarande fall skulle om-
fatta. Klart är emellertid, a t t bolagen i mycket stor utsträckning
låta sig åtnöjas med nämnds yt t rande; domstolspraxis är ju som
framgått av det föregående påfallande mager i förhållande till
försäkringsväsendets omfattning. Enligt uppgift från Ansvarig-
hetsförsäkringens personskadenämnd — som jämlikt reglemente
av år 1947 upprät ta ts av samtliga till Svenska försäkringsbolags
riksförbund anslutna bolag som meddela ansvarighetsförsäkring,
som består av åtta—tio av riksförbundets styrelse utsedda per-
soner med erfarenhet från branschen (varav ordf. och vice ordf.
skola vara rättsbildade) och som på begäran av bolag eller dom-
stol y t t ra r sig i vissa ärenden rörande personskadeersättning —
förekommer det endast rent undantagsvis, a t t ärende som prövats
av nämnden går vidare till domstol; under 1967 prövades 350
ärenden87). En bild av nämndverksamhetens omfattning ger viss
statistik från Trafikförsäkringsanstalternas nämnd8 8), vars regle-
mente fastställdes av Kungl. Maj:t 1936 (sedermera ändra t ) .
Nämnden är upprättad av samtliga de försäkringsanstalter som
bedriva trafikförsäkringsrörelse samt av trafikförsäkringsfören-
ingen och har a t t på begäran av dessa huvudmän samt av domstol
y t t ra sig i vissa ersättningsfrågor. Nämnden består av ordförande,
förordnad av Kungl. Maj:t, samt därutöver av sju—tretton leda-
möter valda av trafikförsäkringsföreningens styrelse och godkända
av försäkringsinspektionen. Ordföranden och en—tre ledamöter
skola vara rättsbildade och må ej vara anställda hos någon av
huvudmännen. Övriga ledamöter äro experter och f.n. samtliga
anställda hos försäkringsbolag eller föreningen, Antalet avgjorda
ärenden var 1961 1179 st, 1962 1342 st, 1963 1317 st, 1964 1373 st,
1965 1476 st, 1966 1687 st och 1967 1871 st. Under hela denna
period avgåvos 48 yttranden i mål anhängiga vid domstol. I den
övervägande majoriteten av fall godtogs nämndens yt trande av
båda parterna. Bland de år 1966 inkomna 1738 ärendena godtogs
sålunda 1644. Bland de i november 1967 slutbehandlade ärendena
från 1966 låg procenttalet icke godtagna omkring 1,4 %. Under
de närmast föregående åren var motsvarande procentsats ännu
lägre.

Ytterligare nämnder kunde uppräknas, men bilden torde icke
förändras härav.

8.2.3. Det är väsentligt vanskligare a t t skapa sig en föreställ-
87) Uppgift som lämnats av nämndens sekreterare, fru L. Perttu, Stock-

holm.
88) Uppgifterna lämnade av kanslichefen J. Land, Stockholm.
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ning om den rättsbildning som håndhaves av rent interna nämn-
der, föreningsstyrelser o.d. Förhållandena torde vara högst vari-
erande, framför allt beroende på variationer i de normer sådana
organ äro satta att tillämpa. Vi kunna därför här nöja oss med
en hänvisning till vad som anförts ovan under 6. om «förenings-
justisen» i allmänhet.

8.3. Hur ofullständig redogörelsen än må vara, synes den likväl
kunna tjäna som underlag för vissa slutsatser. Visserligen finnes
sannolikt ett icke ringa antal nämnder och liknande organ för
slitande av tvister utöver do här nämnda, men någon «rättsut-
veckling» av mer allmänt intresse torde man knappast ha anled-
ning att räkna med att mindre kvalificerade organ äro mäktiga
att genomföra. De nämnder vi här uppehållit oss vid kännetecknas
genomgående av hög kvalitet. Ett annat karakteristiskt drag är
intresserepresentationen och mer generellt anknytningen till vissa
organisationer. I vissa fall, t. ex. i fråga om nämnderna på för-
säkringsväsendets område, dominerar karaktären av expertorgan;
opartiskheten tillgodoses här genom juristrepresentanter, regel-
mässigt framstående domare, medan övriga ledamöter äro bransch-
män. I de statliga nämnderna liksom i näringslivets opinionsnämnd
tillgodoses kravet på opartiskhet genom att typiskt sett motstå-
ende intressen äro representerade. Karakteristiskt för samtliga
här behandlade nämnder är slutligen det förhållandet, att de
knappast förfoga över konkreta sanktioner. De utöva, kan man
kanske säga, inflytande antingen genom förebragta sakskäls tyngd
eller, negativt, genom berörda parters fruktan för reaktioner av
branschopinionen eller den allmänna opinionen; i näringsfrihets-
rådet skymtar i bakgrunden lagstiftningshotet. Arbetsformer lik-
som yttrandenas avfattning och tjänlighet som prejudikat variera,
men det synes generellt berättigat att påstå, att de kvalificerade
organ som här berörts äro väl medvetna om sin roll som «rätts-
skapare» ; båda de tendenser denna medvetenhet synes skapa hos
domarna — strävan att formulera generella regler och ängslan
för att binda sig vid sådana — synas företrädda bland nämn-
derna. Dessas genomgående höga kvalitet borgar otvivelaktigt för
en högtstående rättskipning, men detta omdöme synes böra förses
med vissa nyanseringar.

Det kan i förstone synas som om nämnder med allsidig intresse-
representation innefatta de bästa garantierna för opartiskhet. Här
föreligger emellertid också dels en allmän risk för att otypiska
intressen, som falla vid sidan av de deltagande organisationernas
arbetsfält, bli styvmoderligt behandlade, dels i vissa fall fara för
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att interna motsättningar inom någondera intressegruppen få kon-
sekvenser i bedömningarna; en oorganiserad eller oppositionell
näringsidkare kan sålunda tänkas bli missgynnad, emedan icke
blott konsumentrepresentanterna utan även de representanter som
i princip företräda hans intressen ogilla hans metoder o.d. Vidare
torde den praktiskt viktigaste sanktionen — ogillande hos en bred
opinion — slå tämligen ojämnt; i intressemotsättningen producent-
konsument är denna sanktion ojämförligt mycket farligare för
producentgruppen, som kan tänkas överge även en sakligt väl-
grundad ståndpunkt för att undgå ett förfarande som medför
denna risk. Det kan ifrågasättas, om icke nämnder med ett starkt
opartiskt juristinslag men i övrigt besatta med tekniska experter
från en viss bransch erbjuda väl så goda garantier för en verk-
ligt saklig prövning som organ med en varierande intresserepre-
sentation.

9. Avslutning.
9.1. Kritisk diskussion av för- och nackdelarna i den utveck-

ling vi här studera har företagits punkt för punkt i det föregående.
Det synes därför tillräckligt att här i största korthet samman-
fatta de slutsatser som formulerats i de olika avsnitten och av-
slutningsvis ställa frågan om några mer generella konklusioner
te sig berättigade.

Vi ha konstaterat, att lagstiftningen icke kan anses tillgodose
i första hand näringslivets behov av en på en gång detaljerad och
snabbt föränderlig reglering; på samma sätt ha vi trott oss kunna
fastslå, att domstolarnas rättsskapande verksamhet icke förmår
bota denna brist. Å andra sidan ha framhållits starka skäl för
denna statsmakternas och de rättsvårdande myndigheternas åter-
hållsamhet. Om, som vi tro, den legislativa och judiciella försik-
tigheten är i stort sett välgrundad, måste man å andra sidan
draga slutsatsen, att den privata (eller halvofficiella) regelbild-
ningen icke är att betrakta som ett ovälkommet och principiellt
suspekt ingrepp i statliga uppgifter utan snarare ur funktionell
synpunkt bör betraktas som en ofrånkomlig samhällsfunktion.

Granskningen av de olika typerna av utomlegislativ rättsbild-
ning — genom ömsesidiga överenskommelser, ensidiga normer och
ensidiga standardavtal samt nämndjustis — synes peka på ett
och samma problem. En särställning intaga de «frivilliga» över-
enskommelserna mellan staten och organisationerna; här erbjuder
sig ett kryphål för statliga ingripanden, som kunna ske utan den

34
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föregående debatt och kritik som komma legislativa ingripanden
till del. Bortser man från dessa fall, synes den allvarligaste frågan
ligga i organisationernas allt överskuggande roll som skapare och
tillämpare av den utomlegislativa rättsbildningen. «Boven i dra-
mat», om detta uttryck må passera, är idag knappast det hän-
synslösa storföretaget, som i ensidigt formulerade avtal tvingar
sina splittrade motparter till godkännande av orimliga villkor.
Att även sådant förekommer och kräver uppmärksamhet torde
icke kunna uteslutas. Större och samtidigt mindre uppenbara
faror synas ligga i organisationernas dominans. Utformningen och
tillämpningen av privata rättsregler kan lätt komma in i de
strömvirvlar som bildas av de mäktiga organisationernas yttre
och inre maktkamp. Det kan häremot invändas, att lagstiftningen
har politiska motiv, att organisationerna ha en utomordentligt
viktig roll som stötgrupper och under remissförfarandet och att
någon principiell skillnad därför ej föreligger mellan statlig och
privat rättsutveckling ur här anlagda synpunkter. Det finnes emel-
lertid tre väsentliga skillnader. Den första har redan antytts:
offentlig regelbildning sker under kontinuerlig öppen debatt. Med-
verkan av politiskt oengagerade jurister i lagstiftningen prisas icke
alltid men innebär trots allt viktiga garantier ur rättssäkerhets-
synpunkt; lagförslagen bedömas åtminstone någon gång på sin
väg av företrädare för juridisk tradition; självfallet kunna dessa
icke rida spärr mot makthavarnas vilja, men deras närvaro fram-
tvingar argumentation: man kan, enkelt uttryckt, ännu icke skriva
en lag hur man vill. Den tredje faktorn är att domstolar och andra
myndigheter tillämpa den statliga rätten. Privatjustisen präglas
ej principiellt av en maktdelning, som sätter reglernas tillämp-
ning i oberoende organs händer. Lagstiftare och domare äro där
mycket ofta samma personer.

9.2. Det är vanskligt att formulera konkreta förslag på det
underlag som här lämnats. Två synpunkter må dock anföras.

Det synes först och främst klart, att den privata rättsbildningen
— liksom den ovan framkastade frågan om nyttan av special-
domstolar — kräver fördjupade och allsidiga studier. Alltför
litet är bekant. En verklig kartläggning skulle lämpa sig väl som
forskningsprojekt, engagerande såväl jurister som företrädare för
statsvetenskapen och sociologien. Det vittförgrenade nätet är idag
oöverskådligt, och risk finnes för oenhetlig utveckling t. o. m. inom
den sektor som omfattas av offentliga nämnder. Det är överflödigt
att närmare utveckla nackdelarna i en situation där t. ex. den all-
männa reklamationsnämnden fördömer ett förfarande som skulle
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godkännas av de allmänna domstolarna. Åtminstone inom denna
sektor kan det påstås, att näringslivet och de enskilda, om de
också icke kunna göra anspråk på «samhällsservice» i form av
en omfattande lagstiftning, med fog kunna kräva, att offentliga
organ tillämpa enhetliga regler.

Betraktar man den privata rättsbildningen som en «delegerad»
samhällsfunktion, kan man emellertid utvidga nyssnämnda krav
och hävda, att statsmakterna böra svara åtminstone för en viss
samordning och ett minimum av rättssäkerhetsgarantier på privat-
justisens område.

Hur en sådan ordning kan åvägabringas är svårt att utan för-
djupade studier yttra sig om. Säkert kan varje form av ingripande
förväntas möta energiskt motstånd från organisationerna, som
ansett sig lösa sina problem på bästa sätt. Att generellt bryta
igenom de olika anordningar som träffats för att hålla privat-
justisen utanför domstolarna skulle både tekniskt och materiellt
stöta på allvarliga betänkligheter. En lösning som härmed fram-
kastas till diskussion, vore att upprätta ett statligt organ på
högsta nivå, bemannat med domare, som skulle ha till uppgift att
övervaka och på begäran pröva den privata rättsbildningen ut-
ifrån sådana principiella synpunkter som äro av särskilt intresse
för enskild rätt. Anmälningsskyldighet — vid äventyr av träffade
anordningars ogiltighet — skulle kunna tänkas införd för avtal
berörande ett visst minimiantal parter, för standardavtal upprät-
tade av företag med viss omsättning, för instruktioner o.d. av-
seende nämnder med generell kompetens att slita tvister eller
uttala sig i sådana. Det är här icke möjligt att ingå i enskild-
heter, som skulle kräva exakt kunskap både om privatjustisens
faktiska omfattning, om ev. utländska lösningar och om möjlig-
heterna att tekniskt utforma ett prövningsorgan av den typ som
här skisserats. Det förtjänar emellertid betonas, att den privata
rättsbildningens snabba framväxt är ett nytt och unikt fenomen,
som det traditionella rättskipnings- och förvaltningsmaskineriet
synes ha stora svårigheter att möta.

Förslaget kan förefalla utopiskt. Om behov och handlingsmöj-
ligheter kunna endast fördjupade studier lämna säkert besked.
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Bilaga 1.

I NJA I refererade avgöranden av Högsta domstolen.


