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ALLMÄNNA DOMSTOLAR

OCH SPECIALDOMSTOLAR

Av hovrättslagman LENNART PERSSON,
Svea hovrätt, Stockholm

1. INLEDNING

I vanligt språkbruk torde specialdomstol närmast användas som
beteckning för en organisatoriskt fristående domstol för särskilda
måltyper. För svensk rätts del kan som typfall nämnas arbetsdom-
stolen och vattendomstolarna före 1. 1. 1972. Beteckningen finns
inte i svenskt lagspråk. Däremot förekommer termen ''särskilda
domstolar'', se 10 kap 17 § 1 rättegångsbalken (RB) och 4 § lagen
om införande av nya rättegångsbalken (RP). Som särskilda dom-
stolar enligt 4 § RP nämner processlagberedningen (PLB) krigs-
domstolar, vattendomstolar, ägodelningsrätter och arbetsdomstolen.1

Av dessa finns numera bara arbetsdomstolen kvar som självständig
enhet. Vattendomstolarna har integrerats i tingsrättsorganisationen
och ägodelningsrätterna har ersatts av fastighetsdomstolar, som ock-
så är integrerade i tingsrättsorganisationen. Särskilda krigsdomstolar
finns inte längre.

De allmänna domstolarna är behöriga att handlägga alla typer av
mål och ärenden som icke uttryckligen undantagits från deras kom-
petens. De särskilda domstolarnas behörighet däremot är positivt
bestämd till särskilt angivna delar av den materiella rätten. Om
man så vill kan man med denna distinktion föra också förvaltnings-
domstolarna till gruppen särskilda domstolar. Förvaltningsdomsto-
larna behandlas emellertid inte i denna artikel. Inte heller be-
handlas skiljeförfarandet här.
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När lagstiftaren står inför uppgiften att passa in en viss grupp
av mål i rättegångssystemet, behöver han emellertid inte begränsa
blickfältet till ett val mellan allmän domstol och specialdomstol
i meningen av en fullt fristående organisation. Han har snarast ett
spektrum av olika rättegångsformer att handskas med, där allmän
domstol utgör det ena ytterfältet och en för ändamålet inrättad fri-
stående domstol eller ett domstolsliknande organ med judiciella
uppgifter av typen hyresnämnd det andra. Däremellan finns olika
former, som representerar en gradvis ökande specialisering.2 I
stället för allmän domstol — specialdomstol kan man därför la-
borera med olika arter av process: å ena sidan ordinär process som
bedrivs vid de allmänna domstolarna enligt RB:s regler och å
andra sidan skilda former av specialprocess.3 Man talar ibland ock-
så om extraordinär process och avser då sådan rättegång som förs
vid de allmänna domstolarna efter regler som delvis avviker från
RB:s. Här skall emellertid termen specialprocess användas för alla
rättegångsformer som avviker — i lägre eller högre grad — från
regleringen i RB.4 Den s.k. summariska processen, t. ex. lagsök-
ning och betalningsföreläggande, kommer dock inte att behandlas.

Vad angår termen specialdomstol ges den icke någon enhetlig
innebörd i rättslitteraturen. Som exempel kan nämnas att Bolding
använder termen i en mycket allmän betydelse för att få överens-
stämmelse med vad han betecknar som specialmål.5 Ekelöf har en
något snävare definition men begagnar beteckningen — utom för
fristående organisatoriska enheter med speciell kompetens, såsom
arbetsdomstolen — också i viss utsträckning i fråga om allmän dom-
stol när den i särskild sammansättning och med tillämpning av
speciella processregler handlägger vissa måltyper. Som exempel här-
på nämner Ekelöf fastighetsdomstol som han betraktar som en i
allmän domstol "inbyggd" specialdomstol, organiserad som en
specialavdelning.6

I denna artikel kommer beteckningen specialdomstol att använ-
das endast för fullt fristående specialfora av typen arbetsdom-
stolen. De huvudsakliga skälen härför är — förutom att det före-
faller språkligt riktigast — att det överensstämmer bäst med de i
fortsättningen närmare berörda intentionerna bakom den under-
rättsreform som genomförts i Sverige på senare år.
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2. SPECIALPROCESS I SVERIGE

2.1. Historik 7

Intresset för Specialjurisdiktion har under tidernas lopp skiftat
starkt. Med den centrala ställning som den katolska kyrkan hade
under medeltiden var det naturligt att de andliga domstolarna
spelade en betydande roll. Dit hörde domkapitlen under biskopens
ordförandeskap samt biskopstingen och prostatingen ute i orterna.
Kompetensen omfattade inte bara mål vari prästerskapet var in-
blandat utan också åtskilliga andra typer av mål — framförallt av
familjerättslig art — där lekmän var parter. En begränsning av denna
domsrätt kom med reformationen och har sedermera inskränkts
efterhand så att numera ingenting återstår av den.

En annan form av specialfora vid nya tidens början var syne-
rätterna. Deras kompetens omfattade mål där syn eller besiktning
måste ske på platsen, t. ex. för fastställande av bygräns. De avskaf-
fades genom 1734 års lag.

Den aktiva näringspolitik som drevs under 1600- och 1700-talen
tog sig bl. a. uttryck i en rik flora av specialdomstolar inom olika
närings- och yrkesgrenar. Exempel på detta är gruvtingen eller
bergstingsrätterna som dömde i både civil- och brottmål i bergs-
lagen. Denna rätt var sammansatt av bergmästaren och en nämnd
av sex personer. Som överinstans fungerade bergskollegium, som i
sin dömande funktion bestod av kollegiets president, två bergsråd
och fyra assessorer.

Även kommerskollegium och kammarkollegium utövade döman-
de funktioner, kammarkollegium bl. a. i mål om kronans fasta egen-
dom. Från kammarkollegium bröts 1695 ut en särskild avdelning,
kammarrevisionen, som dömde i vissa räkenskapsmål. Revisionen
fick 1799 namnet kammarrätten, som nu är namnet på en allmän
förvaltningsdomstol.

Som andra exempel på specialdomstolar från denna tid kan
nämnas hamnrätter, hallrätter, tull- och accisrätter, borgrätter, post-
rätter och amiralitetsrätter.

En annan form av Specialjurisdiktion utövades av de dömande
kommissioner som inrättades för särskilda ändamål, t. ex. reduk-
tionskommissionen under enväldet (från 1680), skogskommissio-
nerna (från 1683) och kvarnkommissionerna (från 1697).
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Fram mot mitten av 1800-talet gör sig en stark strävan att av-
skaffa specialdomstolar gällande. Detta sker under intrycket av
liberalismens idéer och en tendens i tiden att utjämna stånds- och
klasskillnader; principen om allas likhet inför lagen hade börjat
tränga fram.

Uppfattningen om specialdomstolarnas skadliga inverkan blek-
nade emellertid så småningom. En del nya sådana domstolar till-
kommer under första delen av 1900-talet: vattendomstolar 1919,
arbetsdomstolen 1928 och expropriationsdomstolar 1949. Även ägo-
delningsrätterna kan nämnas. De kom märkligt nog till under den
tid då reaktionen mot specialdomstolar började växa fram. Första
gången uppenbarade de sig i 1827 års skiftesstadga och återkom
sedan i 1873 års skiftesstadga och 1926 års jorddelningslag.

På senare år vill det synas som om tendensen mot ökad specialise-
ring har förstärkts. Praktiskt taget varje mera omfattande reform
av rättskipningen leder till vissa nyheter på specialprocessens om-
råde. Några exempel är tillkomsten av statliga hyresnämnder
med numera en fristående bostadsdomstol som överinstans, vidare
den specialisering som skett i fråga om fastighetsmålen, tillska-
pandet av en särskild domstol på konsumentskyddets område o. s. v.
I utvecklingen märks emellertid även en strävan att hålla specia-
liseringen inom den allmänna domstolsorganisationens ram. Dessa
frågor behandlas närmare i fortsättningen.

2.2. Nuvarande förhållanden

De inledningsvis nämnda särskilda rättegångsformerna skall här be-
lysas närmare med hänsyn till graden av specialisering. Redogörel-
sen tar bara sikte på rättegången i första instans.

En översikt i tablåform har bilagts artikeln. Se s. 36—37.

2.2.1. Särskilda processformer vid samtliga tingsrätter

Till denna grupp hör vissa typer av mål där vid sidan av RB gäller
särskilda rättegångsföreskrifter i olika avseenden, t. ex. i fråga om
talerätt, bevisning, möjligheter att ge interimistiska beslut o. s. v.
Den vanligaste måltypen här är de familjerättsliga målen enligt
15 kap giftermålsbalken och 20 kap föräldrabalken. Av intresse är
också att familjerättsmålen — till skillnad från andra civilmål —
handläggs i sammansättningen en juristdomare och nämnd.
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Under denna rubrik kan också nämnas brottmål med unga lag-
överträdare. Detta är ett av de få fall inom brottmålsprocessen där
en viss specialisering av rättens sammansättning eftersträvas. Om
målet gäller person som inte fyllt 21 år och annan påföljd än böter
aktualiseras, skall nämnden företrädesvis sammansättas av personer
som har insikt och erfarenhet beträffande vård och fostran av ung-
dom.8

2.2.2. Koncentration till vissa tingsrätter i vanlig sammansättning

Här är att nämna allmänna sjörättsmål.9 Dessa är koncentrerade
till sju tingsrätter som handlägger målen i vanlig sammansättning.
De tingsrätter som är behöriga ligger i sjöfartsstäder. Praktiskt
taget alla sjömål faller emellertid på Stockholms och Göteborgs tings-
rätter, där det inrättats specialavdelningar för denna måltyp.10

En annan målkategori som kan hänföras till denna grupp är de
militära tviste- och brottmålen.11 Dessa handläggs i princip av
tingsrätterna i de orter som är förläggningsplatser för militära för-
band.

2.2.3. Koncentration till vissa tingsrätter i särskild sammansättning

Här rör det sig icke om någon enhetlig rättegångstyp. Det finns
både olika grader av koncentration och olika varianter av samman-
sättning.

Tryckfrihetsprocessen är ett exempel på en rättegångsform som
utmärks av både koncentration till vissa tingsrätter och från den
ordinära processen avvikande sammansättningsregler. Med tryckfri-
hetsmål avses mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av tryck-
frihetsbrott. Behörig att handlägga tryckfrihetsmål är tingsrätt inom
vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte samt f. n. fyra andra tings-
rätter.12 Vid handläggningen av tryckfrihetsmål avgörs skuldfrågan
i regel av en jury på nio personer. Detta är det enda fall där jury
förekommer vid svensk domstol. Juryns uppgift är att avgöra om
den skriftliga handling målet gäller är brottslig eller ej. Ett fri-
kännande utslag av juryn är definitivt. Om juryn däremot finner
skriften brottslig skall också rätten, som har vanlig tvistemålssam-
mansättning, alltså i regel tre lagfarna domare, pröva frågan. Par-
terna kan enas om att målet skall prövas utan jury.

Längst har koncentrationen drivits beträffande patentmålen.
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Dessa handläggs av Stockholms tingsrätt såsom ensam behörig dom-
stol i första instans. Rätten består i dessa mål i regel av tre lagfarna
och tre tekniskt sakkunniga ledamöter. En av de lagfarna ledamö-
terna är rättens ordförande. De tekniska ledamöterna utses för varje
mål — med hänsyn till önskvärd teknisk sakkunskap och övriga för-
hållanden — från en lista omfattande minst 25 personer, vilka rege-
ringen förordnar för tre år i sänder.13

Tidigare har nämnts att sjörättsmål är koncentrerade till vissa
tingsrätter. Dessa är också behöriga att som enda instans hålla sjö-
förklaring. Därvid har rätten emellertid särskild sammansättning.
Också beträffande dispaschmål — d. v. s. tvister med anledning av
gemensamt haveri m. m. — gäller särskilda regler om behörighet
och sammansättning.14

Fastighetsdomstolarna har från och med 1. 1. 1972 ersatt de
tidigare ägodelningsrätterna och expropriationsdomstolarna. Som
nämnts betraktades dessa som särskilda domstolar i den mening
som avses i 10 kap 17 § 1 RB och 4 § RP. De hade dock en nära
anknytning till den allmänna underrättsorganisationen. Ägodel-
ningsrätt och expropriationsdomstol fanns nämligen inom varje
underrätts domkrets, som ordförande — ägodelningsdomaren — i
ägodelningsrätt på landet fungerade i regel ordinarie domaren i
underrätten och underrättens kansliorganisation utnyttjades för
dessa specialenheter. I fråga om ägodelningsrätt på landet yttrade
sig specialiseringen däri att nämndemännen — som var endast tre
till antalet — borde vara "allmänt betrodda, i lanthushållning kun-
niga och med ortens förhållanden väl förtrogna män". I stad däre-
mot fungerade rådhusrätten i vanlig sammansättning — tre jurist-
domare — som ägodelningsrätt och en av dess ledamöter var ägo-
delningsdomare. — Expropriationsdomstol bestod av ägodelnings-
domaren som ordförande och fyra andra ledamöter, av vilka två
var tekniker och två nämndemän. Teknikerna tillkallades för varje
mål ur en av Kungl. Majrt för varje län utsedd krets, hälften med
erfarenhet i fråga om fastighetsvärdering inom tätorter och hälften
beträffande fastighetsvärdering på landet. Särskilda kvalifikations-
krav för nämndemännen fanns inte.

Förutom de uppgifter som fastighetsdomstolarna övertagit från
sina föregångare — främst fastighetsbildnings- och expropriations-
mål — har de tillagts också en del andra måltyper, t. ex. vissa hyres-
och arrendemål samt miljöskyddsmål.
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Lika litet som ägodelningsrätterna och expropriationsdomstolarna
är fastighetsdomstolarna fristående organisatoriska enheter. Från
formell synpunkt är fastighetsdomstol endast en beteckning för en
särskild sammansättningsform för vissa tingsrätter vid handläggning
av fastighetsbildningsmål o. d. Det har framhållits flera gånger
under arbetet med fastighetsdomstolsreformen att fastighetsdomstol
är "underrätt i särskild sammansättning".15 I jämförelse med tidi-
gare förhållanden har man dock koncentrerat målen till ett betyd-
ligt färre antal domstolar. Uppgiften att vara fastighetsdomstol an-
kommer f. n. på 25 tingsrätter vartill kommer att hyres- och arrende-
mål o. d. kan handläggas av ytterligare tre tingsrätter.16

Som fastighetsdomstol består tingsrätten i regel av två lagfarna
ledamöter, en teknisk ledamot och två nämndemän. I undantags-
fall kan ytterligare en teknisk ledamot ingå. I hyres- och arrendemål
o. d. består domstolen i princip av två lagfarna ledamöter och två
nämndemän.

Den lagfarne ledamot som är ordförande utses bland tingsrättens
ordinarie ledamöter. Den andre lagfarne ledamoten kan hämtas
från tingsrätten eller från en annan tingsrätt. De tekniska leda-
möterna skall ha teknisk utbildning och erfarenhet av fastighets-
bildning eller fastighetsvärdering. Beträffande nämndemännen för-
utsätts att de är "allmänt betrodda och väl förtrogna med sin orts
förhållanden".

Även vattenrättskipningen handhas sedan 1.1. 1972 av vissa tings-
rätter i särskild sammansättning.17 Dessa ersätter alltså de tidigare
fristående vattendomstolarna. Det är sammanlagt sex tingsrätter
som har denna funktion och dessa har när de dömer i vattenmål
samma domsområden som de vattendomstolar de ersätter. Också be-
nämningen vattendomstol har behållits. Sammansättningen är i
princip en juristdomare som ordförande, en teknisk ledamot och
två nämndemän. Ytterligare en teknisk ledamot kan vid behov ingå.
Ordföranden utses bland tingsrättens lagfarna domare. Han kallas
liksom förut vattenrättsdomare. Teknisk ledamot skall ha teknisk
utbildning och erfarenhet av vattenfrågors behandling. Nämnde-
männen hämtas ur den krets personer som är valda till nämnde-
män i fastighetsdomstol.

Eftersom det är tingsrätterna på de förutvarande vattendomsto-
larnas kansliorter som nu handlägger vattenmålen samt domsom-
råden, sammansättning och beteckning är i princip oförändrade
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innebär omorganisationen i realiteten bara att de fristående vatten-
domstolarna integrerats i tingsrättsorganisationen. Vid fyra av tings-
rätterna bildar vattendomstolen särskild avdelning. Vid de två
övriga utgör vattendomstolen och fastighetsdomstolen tillsammans
en avdelning.

Den omläggning av vattendomstolsorganisationen som genom-
fördes 1. 1. 1972 är första etappen i en genomgripande reform av
vattenrättskipningen. Målet för reformen är bl. a. att dela upp pröv-
ningsförfarandet så att tillståndsprövningen skall ankomma på ad-
ministrativa organ och den judiciella prövningen — skadereglering
o. d. — anförtros fastighetsdomstolar.18

Till skillnad från många andra länder saknar Sverige specialjuris-
diktion på handelstvisternas område. Under åtskilliga år gällde en
lag från 1905 som innebar att de tre största rådhusrätterna kunde
ha särskild sammansättning med ett inslag av handelskunniga per-
soner, om part begärde det.19 Systemet kom dock till mycket be-
gränsad användning och upphävdes i samband med rättegångsre-
formen 1948. Både före och efter rättegångsreformen har frågan
om specialprocess för handelsmålen övervägts av olika utredningar
utan att det avkastat något resultat. Det senaste förslaget, vilket
dock har en vidare syftning än bara handelstvister, presenterades
1972 av domstolskommittén.20 Förslaget går ut på att inom ramen
för den statliga rättskipningen anordna ett alternativ till det frivil-
liga skiljeförfarandet. För detta ändamål skulle tingsrätt i särskild
sammansättning fungera som skiljedomstol till vilken parterna
kunde hänskjuta vanliga avtalstvister. Som skiljedomstol skulle
tingsrätten vara första och enda instans och i regel bestå av tre lag-
farna domare och två av parterna för varje mål utsedda bisittare.
Förslaget har ännu inte lett till någon åtgärd från regeringens sida.

2.2.4. Specialdomstolar

Eftersom de domstolar som finns på förvaltningsområdet inte alls
behandlas här faller under denna rubrik endast arbetsdomstolen
och marknadsdomstolen.

Arbetsdomstolen, som tillkom 1928, har som ett led i pågående
reformverksamhet på arbetsrättens område från och med 1. 7. 1974
fått vidgade arbetsuppgifter och som följd därav en kraftig utbyggnad
av organisationen.21 Även domförhetsreglerna har ändrats något.
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Arbetsdomstolen handlägger som enda instans tvister om kollek-
tivavtal och andra arbetstvister rörande organiserade parter. I andra
fall handläggs arbetstvister av tingsrätterna i vanlig sammansätt-
ning och med tillämpning i allt väsentligt av samma processuella
regler som i andra dispositiva tvistemål. Från tingsrätt sker emeller-
tid fullföljd till arbetsdomstolen som andra och sista instans.

En grundläggande tanke bakom arbetsdomstolens organisation
ända sedan domstolens tillkomst har varit att domstolen, förutom
vissa ämbetsmannaledamöter, skall ha ett starkt inslag av intresse-
representation. Ordförande och vice ordförande skall vara jurister
med domarerfarenhet. Dessutom finns två andra ledamöter utanför
kretsen av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Av de leda-
möter som hämtas från arbetsmarknaden utses fyra efter förslag av
Svenska arbetsgivareföreningen, en efter förslag av Svenska kommun-
förbundet och Landstingsförbundet, en såsom representant för sta-
ten som arbetsgivare, fyra efter förslag av Landsorganisationen och
två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation. För samt-
liga ledamöter utom ordförande finns ett antal ersättare. Sveriges
Akademikers Centralorganisation har fått viss representation genom
att två ersättare utses efter förslag av organisationen.

Vid handläggningen av mål har domstolen i regel sammansätt-
ningen ordförande samt högst sex och lägst fyra andra ledamöter.
Av de ledamöter som representerar arbetsmarknadens parter deltar
högst fyra och lägst två, lika många från vardera sidan.

Fast anställda av domstolens ledamöter är endast ordförandena,
f. n. två till antalet.

Marknadsdomstolen inrättades 1. 1. 1971 i samband med ikraft-
trädandet av den nya lagstiftningen om åtgärder mot otillbörlig
marknadsföring.22 Domstolen hade från början ett annat namn,
marknadsrådet. Namnändringen tillkom på marknadsrådets egen
begäran, eftersom namnet hade föranlett missuppfattningar om
rådets verksamhet. I motiveringen till namnändringen framhöll de-
partementschefen bl. a. att rådets uppgifter i allt väsentligt var av
samma natur som de som brukar tillkomma en domstol.23

Förutom ärenden enligt marknadsföringslagen har domstolen att
handlägga ärenden enligt lagen om förbud mot otillbörliga avtals-
villkor och lagen om motverkande i vissa fall av konkurrensbegräns-
ning inom näringslivet.

Marknadsdomstolen är exklusivt forum inom sitt område. Den är
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i stor utsträckning uppbyggd med arbetsdomstolen som förebild.
Förutom ordförande och vice ordförande, vilka skall vara jurister
med domarerfarenhet, ingår i domstolen åtta andra ledamöter. Av
dessa utses tre bland företrädare för företagarintressen och tre bland
företrädare för konsument- och löntagarintressen. De andra två är
s.k. särskilda ledamöter, den ene för ärenden om konkurrensbe-
gränsning och den andre för övriga ärenden.

Domstolen är beslutför med ordförande och fyra andra ledamöter.
Det måste dock alltid vara lika antal intresserepresentanter från
vardera sidan.

2.2.5. Fristående nämnder med judiciella uppgifter

Som tidigare berörts kan det vara befogat att som yttersta fält i
det spektrum av special jurisdiktion som behandlas här också pre-
sentera vissa institutioner som visserligen inte räknas som dom-
stolar i egentlig mening men som har betydande judiciella upp-
gifter, delvis av tvistemålskaraktär. Härmed avses i första hand
hyresnämnderna och den särskilda nämnd, kallad statens va-nämnd,
som är prövningsorgan enligt 1970 års lag om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Även allmänna reklamationsnämnden, som
dock har en i väsentliga avseenden annan karaktär, skall beröras.

Vid det reformarbete på hyreslagstiftningens område som bedrevs
under senare hälften av 1960-talet var en av huvudfrågorna hur
prövningen av tvister om förlängning av hyresavtal, fastställande
av hyresvillkor o. d. bäst skulle ordnas. De väsentliga utgångspunk-
terna var att skapa ett förfarande där organisationerna på hyres-
marknaden medverkade och som fyllde höga krav på snabbhet sam-
tidigt som rättssäkerheten tillgodosågs. Lösningen blev att man in-
rättade ett antal hyresnämnder med representation för organisa-
tionerna och att parterna fick möjlighet att i händelse av missnöje
med nämnds beslut klandra avgörandet vid domstol, från början
vissa tingsrätter men sedermera fastighetsdomstolarna.

Senare har på arrendeområdet genomförts en liknande organisa-
tion i form av ett antal arrendenämnder. En sammankoppling har
skett så att arrendenämnder och hyresnämnder numera har gemen-
samma kanslier. Sådana finns f. n. på 12 orter.

Nämnderna har en trefaldig funktion som är unik inom svenskt
rättssystem.24 De skall inom sina områden vara medlingsorgan,
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prövningsorgan beträffande tvistefrågor av det slag som ovan nämnts
och skiljenämnder om parterna vill få sitt mellanhavande löst i den
ordningen. Sammansättningen av hyresnämnd är i regel lagfaren
domare och två andra ledamöter, vilka representerar intresseorga-
nisationerna på hyresmarknaden. Endast ordföranden har fast tjänst
i nämden. Fr. o. m. 1. 7. 1975 får hyresnämnd möjlighet att vid
behov anlita teknisk expert som biträde åt nämnden. Denne skall
inte delta i nämndens beslut.

Statens va-nämnd har till uppgift att som första instans handlägga
frågor av judiciell art som uppkommer i förhållandet mellan
huvudman för och brukare av allmän vatten- och avloppsanlägg-
ning (va-anläggning).25 De rättsfrågor nämnden kan få hand om är
av skiftande slag. De kan gälla tolkning och tillämpning av all-
männa bestämmelser och taxor som utfärdats för va-anläggning,
giltigheten eller innebörden av avtal mellan huvudman och bru-
kare, inlösen av eller ersättning för privata va-anordningar, som blir
onyttiga, ersättning för skada som orsakas i va-förhållanden o. s. v.
I mycket är det alltså tvistefrågor av en art som normalt handläggs
av domstol.

Nämnden har en mycket sakkunnig sammansättning, en ordfö-
rande, som skall vara jurist med domar erfarenhet, och fem andra
ledamöter, representerande teknisk och annan fackkunskap på vat-
ten- och avloppsområdet. Varken ordföranden eller övriga leda-
möter har fasta tjänster i nämnden.26

Allmänna reklamationsnämnden är ett samarbetsorgan mellan
staten och näringslivet med uppgift att fungera som ett slags dom-
stol i konsumenttvister.27 Nämnden har sålunda enligt sina stadgar
bl. a. att på begäran av konsument pröva tvist mellan konsumenten
och näringsidkare rörande vara eller tjänst samt besluta om hur
tvisten bör lösas. Därvid anser sig nämnden oförhindrad att ta ställ-
ning i alla rättsfrågor som hänger samman med de tvister den har
till prövning. Nämnden skiljer sig dock från en domstol i egentlig
mening och från de nyss behandlade nämnderna bl. a. därigenom
att dess avgöranden inte är exigibla utan endast har karaktär av re-
kommendationer.

Förfarandet är skriftligt och helt kostnadsfritt. Som ordförande
fungerar alltid en jurist med domar erfarenhet och vidare ingår som
ledamöter företrädare för konsumenterna och näringslivet.
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2.3. Specialisering i överinstans

Frågan om specialisering behandlas här — liksom beträffande första
instans — ur olika synvinklar: specialdomstolar, koncentration till
viss eller vissa hovrätter, tekniska eller eljest speciellt sakkunniga
ledamöter.

Som tidigare antytts har arbetsdomstolen sedan 1. 7. 1974 även
ställning som överinstans i sådana mål om arbetstvister som hand-
läggs av tingsrätterna. Tidigare har arbetsrättsliga mål utanför ar-
betsdomstolens kompetens följt samma handläggnings- och full-
följ dsordning som andra tvistemål. Häri har alltså nu gjorts den
ändringen att hovrätterna och högsta domstolen kopplats bort och
i stället arbetsdomstolen blivit enda fullföljdsinstans.

Även på hyresområdet har en radikal omläggning av fullföljds-
ordningen beslutats. En särskild domstol — bostadsdomstolen — in-
rättas 1. 7. 1975 för överprövning av hyresnämnds avgöranden.28

Bostadsdomstolen blir sista instans.
Beträffande vissa måltyper sker en koncentration till viss eller

vissa av hovrätterna helt enkelt därför att målen redan i första in-
stans är koncentrerade till någon eller några få tingsrätter. Detta
gäller t. ex. patentmålen. Eftersom dessa handläggs av Stockholms
tingsrätt som första instans kommer fullföljd enligt vanliga regler
att ske till Svea hovrätt. Ett annat exempel är dispaschmålen.

Vattenmålen, som i första instans handläggs av sex tingsrätter, är
i andra instans koncentrerade till en enda domstol. Ända sedan
vattendomstolarnas tillkomst har fullfölj dsordningen varit den att
målen i andra instans varit sammanförda till Svea hovrätt, som i
särskild sammansättning handlägger målen under beteckningen
vattenöverdomstolen.29 Funktionen som vattenöverdomstol ankom-
mer f. n. på två av hovrättens avdelningar. Samma fullfölj dsordning
gäller i fråga om va-nämndens avgöranden.30

Även för fastighetsbildnings- och expropriationsmålen har det
från tid till annan övervägts en koncentration till en eller några av
hovrätterna. Från början fullföljdes mål från ägodelningsrätterna
direkt till högsta domstolen. Skälet för denna anordning var att få
snabba avgöranden. Systemet lades om 1935, då hovrätterna kopp-
lades in som mellaninstans. I det sammanhanget övervägdes att
koncentrera målen till Svea hovrätt men frågan föll.31 På motsva-
rande sätt diskuterades en koncentration av expropriationsmålen i
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samband med att expropriationsdomstolarna tillskapades. Inte
heller då förverkligades emellertid koncentrationstanken.32 Frågan
har på nytt aktualiserats i ett lagstiftningsärende vid 1974 års riks-
dag, som bygger på ett utredningsförslag rörande överinstans till
fastighetsdomstol. Statsmakterna har därvid tagit ställning bl. a. till
om mål från fastighetsdomstol bör koncentreras till viss eller vissa
av hovrätterna eller som hittills ligga kvar på samtliga hovrätter.
Man stannar för det senare alternativet, i varje fall t. v. i väntan på
att reformen av vattenrättskipningen skall slutföras.33

Vad sedan gäller medverkan av sakkunniga ledamöter i andra
instans är detta system genomfört beträffande arbetsrättsliga mål,
patentmål samt vattenmål och mål som fullföljs från statens va-
nämnd (va-mål).

De arbetsrättsliga mål som från tingsrätt fullföljs till arbetsdom-
stolen handläggs av denna i vanlig sammansättning, alltså med
intresserepresentanter bland ledamöterna. För patentmålen gäller
att hovrätten, när tekniker deltagit i tingsrätten, är domför med
fyra lagfarna och två tekniska ledamöter. Teknikerna i hovrätten
är av samma typ som de som deltar i första instans. I vattenöver-
domstolen ingår i regel en eller — mera sällan — två tekniska leda-
möter, vattenrättsråd. Kompetenskravet för dem är att de skall vara
sakkunniga och erfarna i vattenfrågors tekniska behandling.

Den beslutade reformen på hyresprocessens område innebär att
hyresmålen också i andra — och sista — instans kommer att hand-
læggas under medverkan av intresserepresentanter. Bostadsdomstolen
skall kunna arbeta i två sammansättningsformer, en större, som om-
fattar tre lagfarna ledamöter och fyra ledamöter som tillsätts efter
förslag av organisationerna på bostadsmarknaden och en mindre
med två lagfarna ledamöter och två ledamöter som är intresserepre-
sentanter. I båda sammansättningsformerna kan en teknisk ledamot
ingå i stället för en av juristerna, om målets beskaffenhet eller
annat särskilt skäl föranleder det.

Den ovan berörda reformen av överprövningen av mål som full-
följs från fastighetsdomstol innebär att hovrätt skall ha särskild sam-
mansättning vid handläggningen av sådana mål.34 Som regel skall
ingå en teknisk ledamot i stället för en av de lagfarna ledamöterna.
Undantag görs dock för mål om arrende och mål om hyra, där man
bara i undantagsfall skall kunna ha med teknisk ledamot. För de
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nya ledamöterna gäller samma kompetenskrav som för tekniker i
fastighetsdomstol.

Beträffande de typer av specialmål som kan överklagas från hov-
rätt, t. ex. sjörättsmål, patentmål, vattenmål, va-mål, fastighetsbild-
nings- och expropriationsmål o. d. samt vissa arrende- och hyresmål,
gäller vanliga regler för fullföljd. Högsta domstolen är alltså full-
följ dsinstans och det krävs prövningstillstånd för att målen skall tas
upp av domstolen. I högsta domstolen förekommer ingen speciali-
sering, vare sig i form av koncentration av målen till viss avdelning
eller i form av medverkan av teknisk eller annan särskild expertis.
Specialmålen lottas emellertid på särskilda föredragande.

3. SPECIALPROCESS I VISSA ANDRA LÄNDERS

3.1. Danmark

Från systematisk synpunkt delar man i dansk rätt in de fasta, eller
ordinära, domstolarna i allmänna och särskilda. Som allmänna
räknas de domstolar som är kompetenta att behandla rättstvister
som inte genom särskilda bestämmelser hänförs till vissa domstolar
eller myndigheter. De särskilda domstolarna är endast kompetenta
att behandla tvister som särskilt hänförts till dem. Terminologin är
emellertid inte helt konsekvent. Så betecknas t. ex. den organisa-
toriskt fristående Sø- og Handelsretten som allmän domstol i Rets-
plejeloven, medan den i litteraturen på grund av sin sammansätt-
ning och sina arbetsuppgifter hänförs till gruppen specialdomstolar.

En överblick av Specialjurisdiktionen i Danmark kan lämpligen
börja med Sø- og Handelsretten. Den är förlagd till Köpenhamn
och har nu över 100 års verksamhet bakom sig. Kompetensen om-
fattar i huvudsak sjö- och handelsmål som väcks i Köpenhamn.
Även mål av detta slag utanför Köpenhamn kan tas upp av dom-
stolen om parterna är ense om det. Vid målens handläggning och
avgörande består domstolen av dess president eller vice president
som ordförande samt två eller fyra sjö- eller handelssakkunniga
ledamöter.

Beträffande handels- och sjömål utanför Köpenhamn gäller andra
varianter av specialprocess. Sjömålen handläggs av de vanliga un-
derrätterna med biträde av två sakkunniga personer. För handels-
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målens del kan genom kunglig förordning bestämmas att de skall
behandlas av handelsdomstol, bestående av underrättsdomaren och
två handelskunniga personer. Sådana specialsammansättningar finns
nu i ungefär 14 av underrättskretsarna men lär sällan utnyttjas i
praktiken.

Utanför Retsplejelovens område finns ett antal specialfora av
skiftande slag. Organisatoriskt fristående är arbejdsretten som främst
handlägger vissa tvister om kollektivavtal och olovliga stridsåtgär-
der såsom enda behöriga domstol. Den påminner i mycket om den
svenska arbetsdomstolen. I arbejdsretten ingår sålunda representan-
ter för intresseorganisationerna på arbetsmarknaden. En egenartad
lösning är att ordföranden, vice ordförandena — som skall vara tre
till antalet — och ersättare för vice ordförandena väljs för tre år av
de ledamöter som är intresserepresentanter.

Andra särskilda domstolar har närmast karaktär av vanlig under-
rätt i särskild sammansättning. Exempel på detta är boligretten,
som består av underrättsdomaren på orten och två meddomare: en
hyresvärd och en hyresgäst som inte samtidigt är hyresvärd. Till
boligrettens kompetensområde hör alla egentliga rättstvister om hus
eller husrum som omfattas av Lejeloven. Ett annat exempel är hus-
dyrvoldgiftsretten, som består av underrättsdomaren i orten och
två fackkunniga voldgiftsmænd. Denna domstol har ett exklusivt
kompetensområde, nämligen tvister om faktisk brist i köp eller byte
av husdjur. Det finns liknande voldgiftsretter också på andra om-
råden.

3.2. Norge

I loven om domstolene finns i 2 § uppräknat ett antal särskilda
domstolar, t. ex. vergemålsrettene, j ordskifterettene, fiskeridomsto-
larna, de militära straffdomstolarna. Uppräkningen är emellertid
inte uttömmande. Det tillkommer ytterligare några, t. ex. arbeids-
retten och husleieretten.

Ett förhållande som bör uppmärksammas är att underretten —
herreds- eller byretten — ibland ändrar namn efter den funktion
den har i ett visst slags mål. Vid behandlingen av skiftesaker kallas
den sålunda för skifterett och vid behandlingen av namsrettssaker
för namsrett. Detta medför inte att underrätten betraktas som sär-
skild domstol i sådana fall.

3 5
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Fristående specialdomstol är arbeidsretten. Den har stor likhet
med sin svenska motsvarighet. Förutom ordförande och vice ord-
förande, vilka båda skall vara högt kvalificerade juristdomare, samt
en tredje från partsintressen helt fristående ledamot ingår i dom-
stolen fyra ledamöter utsedda bland personer som föreslagits av
organisationer på arbetsmarknaden. Samtliga ledamöter utses av
regeringen för tre år. Arbeidsretten tar som första och enda domstol
upp främst tvister om kollektivavtal och tvister om olovliga strids-
åtgärder. I vissa fall kan kollektivavtalstvist prövas av allmän under-
rätt i första instans. Fullföljd skall då ske till arbeidsretten. Vid
behandlingen av sådana mål har underrätten speciell sammansätt-
ning. Utöver juristordföranden ingår nämligen en arbetsgivar- och
en arbetstagarrepresentant, vilka dock inte får vara anställda i ar-
betsgivar- eller arbetstagarförening.

Jordskifterettene skall också nämnas här, eftersom de har det sär-
draget att det inte ställs krav på att ledamot skall vara jurist. Jord-
skiftedommer kan sålunda ha examen från landbrukshøyskolens
j ordskiftesavdelning.

En viss specialisering av de vanliga underrätterna kan erhållas
genom att sakkunniga lekmän — domsmenn — ingår i rätten. I
civila mål kan nämligen ibland — främst när parterna begär det —
delta domsmenn som utses från ett speciellt domsmennsutvalg, vari
ingår personer med särskild kunnighet i handel, sjöfart, fiske o. s. v.
Ett sådant sakkunniginslag kan också förekomma i andra instans,
lagmansretten.

3.3. Finland

Den finska domstolsorganisationen visar i mångt och mycket samma
oenhetliga bild som utmärkte den svenska för några årtionden
sedan. På landsbygden utgörs de allmänna domstolarna av härads-
rätter, som dömer med en häradshövding som ordförande och
nämnd, och i städerna i regel av rådstuvurätter, som består av borg-
mästare och rådmän. Utöver sina dömande funktioner har rådhus-
rätterna också förvaltande uppgifter i egenskap av magistrat.

Vid sidan av de allmänna domstolarna finns vissa specialdom-
stolar. För handläggning i första hand av tvister som hänger sam-
man med lantmäteriförrättningar finns fyra ägodelningsrätter. Dessa
har ett starkt fackmässigt inslag. Fullföljd sker direkt till högsta



Allmänna domstolar och specialdomstolar 19

domstolen. För tvistemål och brottmål enligt vattenlagen finns tre
vattendomstolar. Även dessa har ett starkt inslag av fackkunskap.
Som vattenöverdomstol fungerar en division av Vasa hovrätt. Vatten-
överdomstolen dömer med två lagfarna domare och teknisk leda-
mot som kallas ingenjörsråd. Från vattenöverdomstolen fullföljs
målen enligt vanliga regler till högsta domstolen. Liksom i övriga
nordiska länder finns för kollektivavtalstvister en arbetsdomstol som
enda instans. Även uppbyggnaden överensstämmer i princip med
motsvarigheten i grannländerna genom att vid sidan av från parts-
intressen obundna ledamöter finns representation för arbetsmark-
nadens parter.

Beträffande en del måltyper förekommer viss specialisering inom
de allmänna domstolarnas ram. Så är t. ex. rådstuvurätterna en-
samma behöriga att handlägga sjörättsmål och tryckfrihetsmål och
Helsingfors rådstuvurätt är exklusivt forum beträffande vissa slag
av immaterialrättsliga mål.

De senaste åren har en stark reformaktivitet utvecklats på dom-
stolsväsendets område. Flera kommittéer och departementala arbets-
grupper har lagt fram förslag eller arbetar med frågor som berör
domstolsorganisationen, domarkarriären och rättegångsförfarandet.
Vid årsskiftet 1973/74 presenterade en arbetsgrupp, som tillsatts av
justitieministeriet, ett betänkande rörande enhetlig underrätts-
organisation.36 Där berörs åtskilliga frågor av största betydelse för
domstolsväsendets och rättskipningens utformning. Av särskilt in-
tresse i förevarande sammanhang är vad arbetsgruppen uttalar om
specialdomstolar och sakkunniga ledamöter i allmänna domstolar.
Arbetsgruppen ställer sig ganska kallsinnig till dessa former för att
tillföra domstolarna särskild sakkunskap. I stället förordas en ef-
fektivisering av systemet med hörande av sakkunniga under rätte-
gången. Arbetsgruppen anser att man i ökad utsträckning också
bör utnyttja olika myndigheters sakkunskap och att det för vissa
frågor borde kunna utses fasta sakkunniga, vilka vid behov kunde
kallas att avge utlåtande i rättegång.

3.4. England

Ett specialdomstolarnas förlovade land. Inom området för admini-
strative law finns en mängd specialfora, inte bara i förvaltnings-
rättsliga frågor utan också i frågor som har civilrättslig anknytning,
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t. ex. tvångsförvärv av fastigheter, ersättning för mark och inlösen,
anställningstvister o. d. Inom olika rättsområden har skapats sär-
skilda organ — tribunals — för att handlägga och avgöra tvister
inom området i fråga. Ett sådant organ är i regel helt oberoende
av regeringen och följer judiciella regler i sin verksamhet. Dess
avgöranden är därför vad man kallar "a truly judicial one". I många
fall utses ordföranden i tribunals av vederbörande minister från en
lista över oberoende personer utvalda av the Lord Chanceller. An-
talet tribunals i verksamhet uppgår till mellan 1000 och 2000.

Det finns några permanenta tribunals som leds av High Court-
domare och som i praktiken kan ses som en del av High Court:
the Court of Protection, the Restrictive Practices Court, the Patents
Appeal Tribunal och the Registered Design Appeal Tribunal. En
liknande ställning, fastän utan att bilda en del av High Court,
har the Lands Tribunal och the Transport Tribunal. Andra tribu-
nals av permanent natur är the Industrial Court, the industrial tri-
bunals, the agricultural land tribunals, the rent tribunals, tribunals
enligt the National Insurance Act och the National Insurance (In-
dustrial Injuries) Act, the war pensions appeal tribunals och the
Criminal Injuries Compensation Tribunal. Det skulle föra alldeles
för långt att här närmare redovisa alla dessa specialorgans upp-
gifter och sammansättning. Endast några spridda kommentarer skall
göras.

I vissa fall kan lekmän med för ändamålet passande sakkun-
skap ingå i domstolen. Exempel härpå är the Restrictive Practices
Court som handlägger frågor om pris-, kvalitets- och kvantitetsbe-
gränsande överenskommelser inom handel och distribution. I the
Lands Tribunal, som bl. a. prövar frågor om expropriationsersätt-
ning, deltar vid sidan av högt kvalificerade jurister ledamöter med
erfarenhet av markvärdering, vanligen lantmätare. Vissa typer av
tribunals har bland ledamöterna företrädare för berörda intressen.
Detta gäller t. ex. the Agricultural Land Tribunals, som är verk-
samma inom arrendeområdet. Förutom ordförande och vice ord-
förande, vilka är jurister, ingår två ledamöter som för varje ärende
utses från listor med representanter för arrendatorer respektive
ägare av jordbruksfastigheter. Dessutom kan ibland också ingå två
lantmätare.

De domstolar som har anknytning till arbetslivet, t. ex. the Indu-
strial Court och the Industrial Tribunals, består liksom sina mot-
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svårigheter i de nordiska länderna av dels oberoende ämbetsmanna-
domare och dels representanter för arbetsmarknadens parter. Be-
träffande the Industrial Court är värt att nämna att dessutom skall
ingå en eller flera kvinnor i sammansättningen. Också i tribunals
och liknande organ på det sociala området förekommer represen-
tanter för arbetsmarknadens parter.

3.5. Västtyskland

Medan förhållandena i England utmärks av en osystematiserad flora
av olika specialdomstolar, har man i Västtyskland en strikt organisa-
tion av landets hela rättskipning. Enligt den västtyska grundlagen
finns det fem med varandra likvärdiga grenar av den dömande verk-
samheten (die Gerichtsbarkeit): die ordentliche Gerichtsbarkeit,
die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit, die Ar-
beitsgerichtsbarkeit och die Sozialgerichtsbarkeit. Inom varje sådan
gren är organisationen uppbyggd på i princip samma sätt med ett
antal underdomstolar i första instans, ett mera begränsat antal dom-
stolar i andra instans och en för förbundsrepubliken central högsta
instans. Endast die Finanzgerichtsbarkeit avviker härifrån genom
ett tvåinstanssystem.

Utanför denna indelning finns några för förbundsrepubliken ge-
mensamma domstolar, bl. a. das Bundespatentgericht. Den räknas
som specialdomstol (Sondergericht) och handlägger som namnet an-
ger patentmål, främst såsom besvärsinstans i förhållande till patent-
myndigheten.

Andra specialdomstolar finns inom sjöfartens område. Hit hör
die Schiffahrtsgerichte, som egentligen utgörs av de ordinära under-
rätter (Amtsgerichte) som vederbörande delstatsregering utser. Ännu
mer specialiserade inom sjöfartsområdet är som namnen anger die
Rheinschiffahrtsgerichte och die Moselschiffahrtsgerichte.

En form av specialdomstol är vidare de s.k. Gemeindegerichte.
Sådana finns f. n. inrättade bara i Baden-Württemberg. De dömer
i vissa mindre, förmögenhetsrättsliga mål.

Med den uppbyggnad som den västtyska domstolsorganisationen
har kan man från systematisk synpunkt inte hänföra arbetsdom-
stolarna. De tyska utgör nämligen die Arbeitsgerichtsbarkeit en
med de vanliga domstolarna sidoordnad gren av den dömande
verksamhet. De tyska arbetsdomstolarna avviker vidare från sina
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motsvarigheter i Norden genom det treinstanssystem som gäller.
I botten finns sålunda ett stort antal lokala arbetsdomstolar
(Arbeitsgerichte), varifrån fullföljd sker till arbetsöverdomstolar
(Landesarbeitsgerichte), minst en för varje förbundsstat. För hela
förbundsrepubliken finns slutligen en högsta arbetsdomstol
(Bundesarbeitsgericht). I samtliga instanser består domstolarna av
juristdomare samt lekmannaledamöter, vilka utses efter förslag
från arbetsmarknadens organisationer.

Inom det allmänna domstolsväsendet kan en viss specialisering
erhållas på det sättet att särskilda avdelningar inrättas för handels-
tvister. Så är möjligt beträffande die Landgerichte. I sådana avdel-
ningar ingår jämte juristdomare ett antal lekmän, Handelsrichter,
vilka representerar sakkunskap i fråga om handel och ekonomi.

4. VARFÖR SPECIALISERING?

Redogörelsen för specialprocess i Sverige och i vissa utländska
rättssystem visar att specialisering nås antingen genom att målen
koncentreras till en enda domstol eller ett begränsat antal dom-
stolar eller genom att domstolarna tillförs ledamöter med särskild
fackkunskap inom det område som är i fråga eller genom en kom-
bination av dessa metoder.

Vilka överväganden ligger då bakom de olika former av special-
process som beskrivits? Ett ofta anfört skäl för att sammanföra mål
är att ledamöterna får ett större och bredare målunderlag som kan
ge dem vidgad rutin, erfarenhet och kunskap inom det ifrågava-
rande speciella rättsområdet. Här kan som exempel tas de tidigare
ägodelningsrätternas omvandling till fastighetsdomstolar. Några av
de avgörande skälen för reformen var att handläggningen av fastig-
hetsbildningsmål ofta tog lång tid på grund av att ägodelnings-
domaren hade sin huvudsakliga verksamhet förlagd till den all-
männa underrätten, att flertalet ägodelningsdomare hade begränsad
erfarenhet av måltypen och därför måste antas ägna mer arbete och
tid åt målen än som annars skulle ha krävts samt att den ringa mål-
frekvensen också inverkade på ägodelningsrätternas möjligheter att
med tillräcklig säkerhet bedöma de frågor som aktualiseras vid fastig-
hetsbildning.37

En annan omständighet som väger tungt till förmån för koncen
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tration är värdet av enhetlighet i bedömandet. Framför allt brukar
denna faktor betonas beträffande frågor där skadevärdering och
skälighetsuppskattning spelar en viktig roll, t. ex. i vattenmål, ex-
propriationsmål och fastighetsbildningsmål.38 Ett annat exempel är
den nyligen inrättade bostadsdomstolen. Som ett av skälen för dess
tillskapande såsom överinstans till hyresnämnderna har anförts att
skilda uppfattningar rörande principerna för fastställande av bruks-
värdehyror i viss omfattning kommit till uttryck i olika fastighets-
domstolsavgöranden och att det av många upplevts som en allvarlig
brist att det saknats möjlighet att genom en central högsta instans
få till stånd en enhetlig rättstillämpning.39

Det säger sig självt att kravet på enhetlighet bäst kan tillgodoses
om koncentrationen sker till en enda domstol som ensam instans,
typ arbetsdomstolen och marknadsdomstolen.

Ibland kan en stark koncentration ses som en konsekvens av att
man velat tillgodose vissa andra ändamål. Som exempel på detta
kan arbetsdomstolen nämnas. Det är som redan antytts klart att
arbetstvisternas koncentration till en specialdomstol är betingad av
önskemålet om enhetlighet, brett målunderlag som förutsättning
för rutin och erfarenhet o. s. v. Men ett viktigt syfte med att till-
skapa en specialdomstol för dessa måltyper har också varit att man
velat tillförsäkra arbetsmarknadens organisationer ett väsentligt in-
flytande på rättsutvecklingen inom området genom att tillföra dom-
stolen ledamöter från denna krets. Förutsättningarna för att denna
intresserepresentation skall kunna hållas på ett kvalitativt högt-
stående plan och för att ledamöterna skall lättare växa sig in i rollen
som domare är att krafterna inte splittras på flera enheter.40 Lik-
nande synpunkter spelade in vid den reform av processen i patent-
mål som innebar att målen sammanfördes till Stockholms tingsrätt
som första instans. Det ansågs angeläget att tekniskt utbildade leda-
möter skulle delta i målen men de höga krav man måste ställa på
deras kompetens begränsade urvalet så starkt att det skulle vara svårt
att klara rekryteringen om inte målen koncentrerades.41

I vissa fall torde mera speciella synpunkter ha legat bakom eller
medverkat till koncentrationen. Så torde t. ex. sammanförandet av
tryckfrihetsmål till vissa tingsrätter närmast vara historiskt be-
tingat.42 På senare tid har emellertid som skäl också åberopats den
större erfarenhet som jury och domstolsledamöter vinner genom
tryckfrihetsmålens sammanförande. Beträffande sjöfartsmålen är det
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rätt naturligt att en koncentration skett till tingsrätterna i de vik-
tigare sjöfartsstäderna.

Vad sedan gäller den andra metod man har för att specialisera
dömandet, d. v. s. att tillföra domstolen ledamöter som har särskild
fackkunskap på det ifrågavarande området, kan man särskilja tre
typer av sådana sakkunniga:

1. tekniskt eller tekniskt-ekonomiskt sakkunniga; typfallet är här
de tekniska ledamöter som deltar i handläggningen av vatten-
mål, fastighetsbildnings- och expropriationsmål o. d. och pa-
tentmål;

2. sakkunniga inom handel, sjöfart eller andra näringsgrenar; ex-
empel på detta är de särskilda ledamöter som deltar i dispasch-
mål; denna form av sakkunnigmedverkan är dock vanligare ut-
omlands, t. ex. sjö- och handelssakkunniga ledamöter i Dan-
mark och handelsdomare i Västtyskland;

3. intresseledamöter av den typ som ingår i arbetsdomstolen,
marknadsdomstolen och bostadsdomstolen.

Varför har man i så hög grad som skett tillfört domstolarna sär-
skild sakkunskap? Skälen är i stort sett desamma som ligger bakom
koncentrationen av vissa måltyper. Det har sålunda gjorts gällande
att medverkan av sakkunniga ledamöter ger ökad säkerhet i frå-
gornas handläggning och bedömande samt bidrar till kontinuitet
och enhetlighet, snabbare avgöranden, ökad rättssäkerhet och ett
större förtroende för domstolarna. De särskilda ledamöterna skall
dock inte göra sakkunnigbevisningen i målen överflödig. I första
hand skall alltså den expertis som kan behövas tillföras domstolen
genom bevisning i vanlig ordning. Men man menar att bedöm-
ningen av sakkunnigutlåtandenas bevisvärde blir säkrare om också
domstolen har fackkunskap på det ifrågavarande området.

Det är klart att betoningen av de olika faktorer som nu nämnts
skiftar mellan måltyperna. När det gäller t. ex. så utpräglat tekniskt
betonade målkategorier som patentmålen är det i första hand just
behovet av expertis för att förstå och rätt bedöma de komplicerade
tekniska problemen som dominerar. I viss mån gäller detsamma i
fråga om vattenmålen. I dessa mål, liksom i fastighetsbildnings- och
expropriationsmål, är vidare av stor betydelse kravet på kontinuitet
och likformighet i de skälighetsuppskattningar och skadevärderingar
som är vanliga i dessa måltyper.

Även de intresseledamöter som ingår i vissa domstolar är att upp-
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fatta som sakkunniga meddomare och inte såsom företrädare för de
partsintressen som är involverade i rättegången.43 När det gäller
denna typ av sakkunnigledamöter är emellertid, förutom behovet
av sakkunskap på de områden som är i fråga, också strävan att skapa
förtroende för domstolen hos berörda parter och partsorganisationer
ett starkt skäl för den speciella sammansättningen.44 Detta motiv
är så starkt uttalat att de fasta juristdomarna i arbetsdomstolen och
bostadsdomstolen inte getts samma orubbliga anställningsform som
andra ordinarie domare. I propositionen om bostadsdomstolen har
det klart sagts ut att en förutsättning för att domstolen skall kunna
fylla sin uppgift att slita tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster
är att organisationerna på hyresmarknaden har förtroende för dom-
stolen och dess ledamöter. Den allmänna principen att dömande
befattningshavare i största möjliga utsträckning skall inneha ordi-
narie domar tjänst har därför fått vika beträffande juristledamöterna
i domstolen.45

Oavsett vilken av ovannämnda typer av sakkunniga det är fråga
om, ställs man inför flera olika alternativ till lösningar när det gäl-
ler hur sakkunnigelementet på lämpligaste sätt skall föras in i den
dömande verksamheten. Skall den sakkunnige knytas fast till dom-
stolen som en med juristdomarna helt jämställd ledamot eller skall
man tillkalla sakkunnig ledamot för varje särskilt mål? Skall den
sakkunnige företräda en för måltypen lämpad allmän fackkunskap
eller skall man i varje särskilt fall söka få med en specialist på just
den fråga som är aktuell? Många andra problem uppkommer också
men de nu berörda är nog de mest centrala.

Vad gäller den förstnämnda frågan, den sakkunnige ledamotens
ställning, kan lösningen med fast anställda meddomare illustreras
med förhållandena i fastighetsdomstolar och vattendomstolar. De
tekniska ledamöterna, som kallas fastighetsråd, har i dessa fall sär-
skilda tjänster i tingsrättsorganisationen. De är indelade så att var
och en företrädesvis betjänar en bestämd eller vissa bestämda tings-
rätter. De deltar i alla förekommande mål med det enda undan-
taget att arrende- och hyresmål o. d. i regel handläggs utan med-
verkan av tekniker. Motsvarande gäller i fråga om de tekniska leda-
möterna (vattenrättsråd) i vattenöverdomstolen. De har fasta tjäns-
ter i Svea hovrätt och de deltar i nästan alla förekommande vatten-
mål och va-mål.

Det andra alternativet, d. v. s. i varje mål särskilt tillkallade
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sakkunniga ledamöter, tillämpas inte i något fall i den extrema
formen att domstolen fritt kan välja en sakkunnig person efter be-
hovet i det individuella fallet. Valfriheten är i stället begränsad till
en viss på förhand utsedd krets. I patentmål tillämpas t. ex. det
förfarandet att domstolen för varje mål väljer personer med pas-
sande sakkunskap från en lista som upptar 25 av regeringen för en
treårsperiod utsedda experter.

När det gäller den andra grundläggande problemställningen,
nämligen mer allround-betonad sakkunskap eller specialinriktad ex-
pertis, har man så gott som genomgående föredragit den först-
nämnda lösningen. Det är egentligen bara i sådana utpräglat tek-
niskt betonade mål som patentmålen och i specialnämnder av typen
va-nämnden, som man sökt täcka olika behov av särskild expertis.
Däremot är de tekniska ledamöterna i vattendomstol och fastighets-
domstol att se som företrädare för en viss för måltypen passande
allroundkunskap på de tekniska och ekonomiska områdena.46 Mot-
svarande synsätt har man anlagt ifråga om t. ex. intresserepresen-
tanterna i arbetsdomstolen. Det har framhållits som viktigt att hålla
detta representantskap på ett allmänt plan och att det är mindre
nödvändigt med sakkunskap rörande särskilda tekniska förhållanden
inom de olika facken.47

Den grundläggande tanken bakom den förhärskande lösningen i
fråga om sakkunniga ledamöters medverkan i olika måltyper är att
den sakkunnige ledamoten skall delta i målets handläggning och be-
dömande utifrån sin speciella erfarenhet och kunskap. Särskild
expertis i vissa frågor får däremot tillföras målet genom sakkunnig-
bevisning på vanligt sätt.

Intresset för rättskipningens specialisering kan slutligen ses också
ur ett vidare perspektiv och sättas i samband med samhällsutveck-
lingen i stort. Såsom framgått av den historiska överblicken var
specialdomstolar populära under merkantilismen men avskaffades
i huvudsak under liberalismen på 1800-talet. Den renässans för
specialprocessen som man kan märka under de senaste årtiondena
kan ses mot bakgrunden av den allt snabbare utvecklingen på alla
samhällslivets områden. Tekniska, ekonomiska och sociala frågor
har blivit alltmer komplicerade och lagstiftningen har svällt ut till
det mångdubbla och ändras allt snabbare. Domstolarna har fått det
svårare att överblicka och behärska hela lagmaterialet samtidigt
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som man i högre grad än tidigare begär att rättskipningen skall
vara både snabb och säker.

En annan samhällsfaktor av betydelse i sammanhanget är intresse-
organisationernas allt starkare ställning, som har lett till inbryt-
ningar också på rättskipningens område. Exemplet härpå är in-
tresserepresentationen i vissa specialdomstolar och den starka be-
toningen av att dessa domstolar byggs upp så att de åtnjuter de
berörda intresseorganisationernas förtroende.48

5. NÅGRA REFLEXIONER

En grundläggande utgångspunkt för alla överväganden i dom-
stolsorganisatoriska spörsmål måste vara att domstolarna liksom
andra myndigheter är organ i samhällets tjänst som bör utformas så
att de kan fullgöra sina specifika samhällsfunktioner så väl som det
är möjligt. Det är då särskilt vissa faktorer som kommer i blick-
punkten och som ständigt återkommer ur skilda synvinklar när man
debatterar frågor om domstolsväsendets utformning. De faktorerna är
— utan något försök till inbördes rangordning — effektivitet, sak-
kunskap, snabbhet, rättssäkerhet, enhetliga avgöranden och vidsyn.
Även en del andra, mera speciella omständigheter kan ibland
komma i betraktande. För olika målkategorier har sådana allmänna
och speciella omständigheter olika vikt och lösningen av organisa-
tionsproblemen påverkas av den betydelse man tillmäter varje fak-
tor. Det är här snarast fråga om en ganska komplicerad avvägning
mellan olika faktorer och inte ett val där vissa faktorer utmönstras
och en eller flera blir ensamt utslagsgivande. Vilken målkategori
man än betraktar är det klart att det är önskvärt att handläggningen
sker snabbt och rutinerat samt att avgörandena träffas med sak-
kunskap och blick för sammanhangen i rättslivet och med tillgodo-
seende av rättssäkerhetens krav. Men till en viss grad föreligger
onekligen ett motsatsförhållande mellan en del av dessa faktorer.
Den vidaste överblicken över rättsfältet får naturligtvis den som
ständigt sysslar med de mest skilda typer av mål, men skall man
förvärva en verkligt djupgående insikt och rutin inom ett visst om-
råde är man mera betjänt av att en längre tid få ägna sig helt eller
i huvudsak åt detta område, kanske i samarbete med specialister på
de fackfrågor som förekommer där.
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Ofta framhålls risken för rättssäkerheten av att kravet på snabb-
het och effektivitet drivs för långt. Och det är klart att snabbhet
för dess egen skull kan ha risker för resultatets kvalitet. Men å andra
sidan har den gamla sentensen "sen rättvisa är ingen rättvisa" långt
större skäl för sig i våra dagars dynamiska samhälle än under för-
hållandena i äldre tider. Och där snabbheten och det rationella
handlaget bottnar i insikt och fackkunskap blir även rättssäkerheten
bättre tillgodosedd. Dömandet kan i sådana fall grundas på ett
djupare inträngande i och en bättre förståelse för de relevanta pro-
blemen i det särskilda fallet.

Även på annat sätt betingar de nämnda faktorerna varandra. Den
rutin och fackkunskap som förvärvas genom att man i stor omfatt-
ning ägnar sig åt en viss målkategori ger utslag i större förmåga
att snabbt fatta och ta ställning till problemen i ett visst fall samt
större säkerhet i handläggning och processledning.

Att allmänhetens förtroende påverkas positivt om den domstol
som den möter besitter den säkerhet och processledande förmåga
som följer av fackkunskap och rutin är en självklarhet. Och detta
gäller inte bara i de fall där just förtroendeaspekten betonats sär-
skilt starkt, såsom i fråga om arbetsdomstolen och bostadsdomstolen.

Om nu specialiseringen har sådana fördelar som det anförda ger
en antydan om, bör man då inte gå vidare?49 Eller är å andra sidan
den bild som tecknats här alldeles för ljus? Ingenting väsentligt har
ju hittills sagts om eventuella nackdelar. Och att det finns sådana
är obestridligt.

En nackdel som man inte kan bortse från är risken för att en för
långt driven specialisering leder till isolering från rättstillämpnin-
gen i övrigt och ensidighet i bedömandet av rättsliga problem. Sär-
skilt tillspetsad blir situationen om olika rättsgrundsatser skulle
utbildas på specialområdet och den allmänna rättskipningens om-
råde.

Den erfarenhet man nu sedan länge har av specialdomstolar i
Sverige bestyrker dock inte de nu berörda farhågorna. I viss mån
har förhållandet tvärtom varit det att specialrättskipningen haft be-
tydelse för rättsutvecklingen i allmänhet. Sålunda torde arbetsdom-
stolens praxis ha betytt åtskilligt för utvecklingen inom centrala
civilrättsliga områden, t. ex. i fråga om principer för avtalstolkning.

I varje fall måste risken för isolering kunna motverkas om man
väljer den form av specialisering som innebär att specialfunktio-
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nerna integreras i allmänna underrätter, som fallet är med vatten-
domstolar och fastighetsdomstolar. Genom en sådan lösning får de
i specialrättskipningen deltagande juristdomarna möjlighet att hålla
kontakt med den allmänna rättskipningen, bl. a. genom ett lämpligt
avvägt cirkulationssystem. Ledamotsbyten får emellertid inte ske
för tätt. Det har sagts att det tar åtminstone 2—3 år för en jurist-
domare att bli någorlunda säker i sadeln som ledamot i fastighets-
domstol.50 Motsvarande får antas gälla på andra specialområden.
Det kan därför knappast vara rationellt att byta ledamöter efter
bara några få års tjänstgöring på ett specialområde.

Det finns också en annan sida av det nu berörda problemet. En
långtgående specialisering kan innebära en utarmning av de all-
männa domstolarna. Dessa får sitt arbetsunderlag inskränkt i samma
mån som grupper av mål förs över från dem till specialdomstolar.
Förhållandet är i princip detsamma när vissa måltyper förs sam-
man till ett begränsat antal allmänna domstolar. En uppdelning
av domstolsorganisationen i A-, B- och kanske C-domstolar kan då
uppkomma.51 Än så länge föreligger väl ingen påtaglig fara i den
riktningen i det svenska rättssystemets utveckling.

Den nu påtalade risken skall naturligtvis ses mot bakgrunden av
kravet på domstolsväsendets funktionsduglighet. En utarmning av
målunderlaget i det stora flertalet allmänna domstolar kan åter-
verka negativt i fråga om arbetstrivsel, rekryteringsmöjligheter och
utbildningskapacitet samt begränsa domarnas överblick och allsidiga
orientering.

En alltför stor splittring av domstolsväsendet på relativt små en-
heter har vidare betydande nackdelar från administrativt-organisa-
torisk synpunkt. Ett av incitamenten till den domkretsreform som
genomfördes i Sverige under de sista åren av 1960-talet och första
av 1970-talet, då antalet allmänna underrätter skars ned med drygt
en fjärdedel, var erfarenheten av de organisatoriska svårigheter som
de små domstolarna skapade. Dessa svårigheter gör sig t. ex. gäl-
lande på det personaladministrativa planet. Och om man anlägger
mera visionära synpunkter om elektroniska apparater, bildskärmar
och andra avancerade mekaniska hjälpmedel också i domstolarnas
värld lär kraven på större, bärkraftiga enheter bli än starkare.52

En annan intressant aspekt på specialiseringsproblemet är av-
ståndet mellan domstol och allmänhet, både geografiskt sett och
psykologiskt. En koncentration av vissa måltyper till några få en-
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heter eller kanske en enda enhet minskar naturligtvis kontaktmöj-
ligheterna och ökar kostnaderna för att nå kontakt, antingen för
de enskilda när de skall inställa sig vid domstolen eller för det all-
männa när domstolen lägger sina förhandlingar ute i orterna.

Med våra dagars utbyggda kommunikationer bör det geografiska
avståndet emellertid inte överdrivas. Många års erfarenhet av vat-
tendomstolarnas sätt att arbeta inom sina vidsträckta domsområden
talar också för att problemen inte behöver vara så stora.53 I viss
mån kan dessutom resefrekvensen begränsas genom att handlägg-
ningen i ökad utsträckning görs skriftlig. Därvid måste man å andra
sidan ge akt på att inte fundamentala handläggningsprinciper nag-
gas för hårt i kanten. I varje fall i överrättsprocessen bör emellertid
specialmålen i stor utsträckning kunna handläggas skriftligt54 och
det bör väl kunna övervägas vissa försiktiga steg i den riktningen
också i första instans.

När det gäller teknikers medverkan i den dömande verksam-
heten har man nu mer än ett halvt sekels erfarenhet från vatten-
rättskipningen och dessutom några års erfarenhet från fastighets-
domstolar och från handläggningen av patentmål. Man har också
snart ett halvt sekels erfarenhet av den typ av sakkunniga med-
domare som intresseledamöterna i arbetsdomstolen utgör. Genom-
gående torde man våga det påståendet att dessa erfarenheter är goda.
Många av de farhågor som uttalats inför reformer som inneburit
att domstolarna tillförts sakkunniga ledamöter har kommit på skam.
Det lär knappast vara någon som nu vill påstå att rättssäkerheten
blivit lidande på att t. ex. tekniker deltar i vissa sektorer av rätt-
skipningen. Snarare kan med visst fog hävdas att den fackkunskap
domstolarna härigenom tillförts i frågor där juridiska problem är
sammanvävda med tekniska och ekonomiska stärkt domstolarnas
förmåga att uppfatta och bedöma tvistefrågorna och sätta in dem i
större sammanhang, något som är ägnat att stärka rättssäkerheten.

En annan invändning som ofta har framställts mot att tekniker
och andra fackmän deltar i dömandet är att domstolen kan komma
att tillföras sådant material och sådana bedömningar i fackmässiga
frågor som inte diskuterats offentligt och som parterna alltså inte
haft tillfälle att yttra sig över. Detta är naturligtvis en synpunkt
som väger tungt. Särskilt tillspetsat blir problemet i andra instans
med tanke på de starkt begränsade möjligheterna att fullfölja talan
till högsta domstolen.



Allmänna domstolar och specialdomstolar 31

Något egentligt problem behöver nu detta inte innebära om
domstolen själv är uppmärksam på faran och bevakar att den inte
grundar sitt avgörande på tekniska utredningar och värderings-
normer som parterna inte fått yttra sig över. Detta måste anses vara
en allmän processuell grundsats. I ett par fall har den fått komma
til uttryck i lagstiftningen, nämligen såvitt gäller handläggningen
i andra instans av vattenmål och mål som fullföljs från fastighets-
domstol.55

Slutligen skall något beröras de problem i forumhänseende som
en långt driven specialisering kan föra med sig. Förhållandet kan
enklast belysas med några exempel. Om en grundvattentäkt skadas
genom åtgärder på en annan fastighet och ersättning för skadan
krävs, kan olika varianter i forumfrågan tänkas. Om skadan sker
genom att en grundvattentäkt anläggs eller någon form av byggande
i vatten vidtas på den andra fastigheten ankommer bedömningen
av ersättningsfrågan på vattendomstol. Skulle grundvattentäkten
skadas genom t. ex. läckage från en oljecistern och kravet grundas
på att försiktighetsmått som anges i 2 kap 63 § vattenlagen åsido-
satts faller skadefrågan däremot under allmän domstols behörighet.
Och för det tredje, om skadan vållas genom åtgärd som utgör miljö-
farlig verksamhet i miljöskyddslagens mening och ersättningsan-
språket grundas på 30 § denna lag torde frågan ankomma på fastig-
hetsdomstol. — En annan typ av problem kan illustreras med det
fallet att talan förs mot väghållare om ersättning för sprickskador
på fastigheter till följd av tung vägtrafik, sprängningsarbeten e. d.
Om talan grundas på miljöskyddslagen är fastighetsdomstol exklu-
sivt behörig. Men om käranden i andra hand åberopar allmänna
skadeståndsrättsliga principer — t. ex. ansvar för farlig verksamhet
— är fastighetsdomstolen inte behörig i den delen, som således inte
kan tas upp till prövning.

Ett sätt att angripa sistnämnda problem, alltså det som avser
andrahandstalan, är att införa en fakultativ forumregel av den typ
som finns i l l kap 22 § vattenlagen, 5 kap 3 § expropriationslagen
och 1 § andra stycket lagen om rättegången i arbetstvister. Häri-
genom får fastighetsdomstol möjlighet att vid prövningen av mål
som den är specialforum för också ta upp frågor som i och för sig
faller utanför dess sakliga behörighet men som hänger samman med
det förstnämnda målet. Däremot är det svårare att komma tillrätta
med det andra problemet, d. v. s. risken att man stämmer in sin
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talan till fel domstol. Problemet bör dock inte överdrivas. Ofta är
det speciella området så klart avgränsat att misstag måste bli mycket
sällsynta. Att avgöra vad som är expropriationsmål kan t. ex. svår-
ligen vålla några problem. Inte heller vattenmålens avgränsning
lärer med den i vattenlagen tillämpade enumerationsprincipen inne-
bära några större svårigheter.56 Gränslinjen mellan arbetsdomstolens
och allmän domstols behörighet i fråga om arbetstvister kan numera
anses så entydigt bestämd att några problem sällan skall behöva
uppstå där heller.

Även om riskerna för misstag alltså måste anses vara ringa, kan
i alla fall ett misstag vara nog så irriterande för parterna och
kanske medföra kostnader eller t. o. m. rättsförluster. Det är natur-
ligtvis önskvärt att sådana skönhetsfläckar i systemet elimineras.
Olägenheterna kan åtminstone minskas om man inför en hänvis-
ningsskyldighet så att en underrätt dit en talan felaktigt stämts in
har att lämna över målet till den sakligt behöriga domstolen, som
i sin tur skall vara skyldig ta upp målet såsom inkommet den dag
det stämdes in till den överlämnande domstolen. Om detta är en
framkomlig väg kan dock knappast avgöras utan närmare utred-
ning.57 Vidare kan man kanske tänka sig att slopa den enligt 10
kap 19 § RB gällande skyldigheten för högre rätt att ex officio
beakta behörighetsfrågan när allmän underrätt kommit att hand-
lägga mål som hör till specialdomstol. Det räcker måhända med att
överinstansen i enlighet med huvudregeln i detta lagrum beaktar
behörighetsfrågan endast på parts initiativ.58

NOTFÖRTECKNING

1 SOU 1944: 10 s 3 och 42
2 Jfr Ekelöf: Rättegång I (1974) s 73 f
3 Jfr Ekelöf i Svensk Juristtidning (SvJT) 1971 s 265 f
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Specialprocess (1972) s 7 f
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5 Bolding: Icke-jurister som domare i Festskrift för Ekelöf s 139
6 Ekelöf: Rättegång I s 12 och 74 f; jfr not 15
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29 11 kap 1 § 2 st och 16 § vattenlagen
30 51 § va-lagen
31 NJA II 1935 s 135 och 146 f
32 SOU 1948: 4 s 147 f och prop. 1949: 184 s 235
33 Prop. 1974: 144 s 53
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tid sågs det som en förmån att bli dömd av sina 'likar" och inte av personer
från ett annat stånd. Uttryck härför var att städernas borgerskap utsåg
domare ur sin egen krets och att häfadsnämnden på landet dominerades av
bönder (Ekelöf: Rättegång I s 80)

49 I anförda uppsats i Festskrift till Ekelöf ställer Bolding t. o. m. frågan om
det är rationellt att alla ledamöter i en kollegial domstol skall ha samma
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50 Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1974 s 107
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hetsdomstolsrefomen (prop. 1971: 106 s 96 f)
52 Jfr Bolding: Icke-jurister som domare s 140

Av intresse att notera är det återtåg från tidigare positioner som ägt rum
det senaste året, då några i princip redan beslutade domkretssammanlägg-
ningar, som ännu ej genomförts, har rivits upp

53 Ett exempel från ett närliggande område är den för hela landet gemen-
samma koncessionsnämnden för miljöskydd som med få undantag håller
sina sammanträden på platsen för de företag som skall prövas. Enligt 14 §
miljöskyddslagen kan nämnden underlåta att hålla sammanträden och be-
siktning på platsen endast om det är uppenbart onödigt. Omfattningen av
nämndens verksamhet kan belysas med att nämnden avgör — slutligt eller
genom prövotidsförordnanden — i genomsnitt mer än 100 ärenden per år
och i realiteten arbetar på tre avdelningar

54 I vattenmål och fastighetsbildningsmål är skriftlig handläggning i överrätt
regel. Även för expropriationsmålens del har möjligheterna att avgöra full-
följda mål utan huvudförhandling ökat, se 5 kap 29 § expropriationslagen.
Förfarandet i bostadsdomstolen är i princip skriftligt, se 20 § lagen om
bostadsdomstol

55 11 kap 106 a § vattenlagen och 16 § lagen om domstolar i fastighetsmål.
Beträffande innebörden av dessa bestämmelser, se prop. 1955: 127 s 51 ff,
58 ff och 63 samt prop. 1974: 144 s 58

56 Avgränsningen mot miljöskyddslagen kan dock i vissa fall vara osäker, se
Persson: Miljöskydd (1973) s 103 f

57 Även i andra avseenden torde forumreglerna vara mogna för översyn, ett
exempel har nämnts i not 15

58 Vissa ändamålssynpunkter talar emellertid för att behålla official prövnin-
gen, se not 15






