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Den högsta instansens uppgifter,
främst inom prejudikatbildningen

Av justitierådet JOHAN LIND, Sverige

I Sverige finns i princip två olika typer av domstolar, allmänna domstolar
och förvaltningsdomstolar. Högsta domstolen är högsta instans inom det
allmänna domstolsväsendet medan regeringsrätten är högsta förvaltnings-
domstol. De synpunkter som i det följande förs fram på prejudikatbildningen
inom den högsta instansen har främst tagit sikte på prejudikatbildningen
inom högsta domstolen. Synpunkterna torde emellertid i stor utsträckning
också äga tillämpning på den högsta förvaltningsdomstolen.

Vid sidan av de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna finns
olika slags specialdomstolar som fungerar som högsta instans på sina special-
områden. I Sverige finns sålunda bl.a. arbetsdomstolen, bostadsdomstolen,
marknadsdomstolen och försäkringsöverdomstolen.

Specialdomstolar av olika slag är också vanligt förekommande i flertalet
kontinentala europeiska länder.

Jag har inte haft för avsikt att närmare diskutera för- resp. nackdelar
med systemet med specialdomstolar. Däremot finns det anledning att något
beröra frågan om det finns några särskilda problem när det gäller pre-
judikatbildningen inom en specialdomstols område. Tyngdpunkten i den
kommande framställningen kommer alltså att ligga på förhållandena vid
högsta instans inom det allmänna domstolsväsendet med vissa utblickar på
problemen rörande prejudikatbildningen inom specialdomstolars ansvarsom-
råde.

Vilken är den högsta instansens funktion?

I de nordiska länderna fungerar högsta domstolen som en appellations-
domstol. Det betyder att den högsta instansen kan pröva båda sak- och rätts-
frågor. Efter det att möjligheten till s.k. ändringsdispens togs bort ur den
svenska rättegångsbalken år 1971 har högsta domstolen inte längre något
övergripande ansvar för att målen får en materiellt riktig utgång. Högsta
domstolens huvuduppgift är numera att vara en prejudikatinstans och hov-
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rätterna fungerar i realiteten som slutinstans i den stora majoriteten av mål.
Redan resursskäl lägger hinder i vägen för något annat. Vad saken gäller
är alltså enligt min mening att åstadkomma att högsta domstolen i fram-
tiden fungerar som en effektiv prejudikatinstans.

I andra länder är det vanligt att den högsta instansens roll är mer be-
gränsad så att den vid sin prövning av rättsfrågor fungerar antingen som
ren revisionsdomstol eller som en kassationsdomstol. Skillnaden mellan dessa
båda typer av domstolar är att en revisionsdomstol är behörig att ändra den
lägre instansens avgörande eller återförvisa tvisten till lägre instans för ny
handläggning under det att en kassationsdomstol normalt endast kan åter-
förvisa tvisten till den lägre instansen för ny handläggning.

De högsta instanserna i Storbritannien och Förenta Staterna är revisions-
domstolar. Detsamma gäller för den högsta allmänna domstolsinstansen i
Västtyskland. Frankrike har ordningen med kassationsdomstol.

Det nordiska systemet avviker alltså från det som gäller i de stora kul-
turländerna. Redan detta är ägnat att väcka eftertanke. Härtill kommer att
det i varje fall i Sverige visat sig vara ett stort problem att högsta domstolen
i ganska betydande utsträckning får ägna tid och arbete åt tämligen enkla
frågor som med fördel kunde avgöras på annat sätt. Skulle man kanske få
en mera effektiv användning av högsta domstolens resurser om man gick
över till det kontinentala och anglosaxiska systemet?

Man skulle t.ex. kunna tänka sig en ordning som innebär att hovrätter-
nas bevisprövning i princip är slutgiltig och att högsta domstolens uppgift
är att undersöka hur rättsfrågan skall bedömas med utgångspunkt i de fak-
ta som hovrätten funnit föreligga.

Systemet skulle innebära att parternas uppgift i högsta domstolen blev
att argumentera uteslutande i rättsfrågor. Säkert skulle man behöva förse
systemet med en »ventil» som tar sikte på fall då helt ny tidigare okänd be-
visning kommer i dagen efter det att hovrätten har dömt. Högsta domstolens
uppgift skulle i sådana speciella fall bli att återförvisa målet till hovrätten
för ny saklig prövning.

Det tilltänkta systemet skulle i vissa fall kompliceras nämligen när hov-
rätten inte tagit ställning till vissa fakta, eftersom hovrätten haft en viss
inställning i rättsfrågan. Har högsta domstolen en annan inställning i rätts-
frågan kan följden bli att de av hovrätten inte prövade sakomständigheter-
na får relevans. Även i sådana situationer bör lösningen vara återförvisning
till hovrätten.

Ett argument mot den skisserade ordningen är att det utomlands visat
sig stöta på betydande svårigheter att närmare precisera vad en rättsfråga
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egentligen är. Det lär finnas hundratals avgöranden i Tyskland som gäller
den frågan.

Frågan om den högsta instansen endast skall syssla med prejudikatbild-
ning har i Sverige från tid till annan diskuterats alltsedan början av 1800-talet.
Den viktigaste reformen på området skedde år 1971. Allt sedan dess skall
högsta domstolen åtminstone i huvudsak syssla med prejudikat frågor. I verk-
ligheten är, som nyss nämnts, situationen inte den. Justitierådens arbete in-
riktas i alltför hög grad på vad som skulle kunna kallas rutinfrågor. Rätte-
gångsutredningen avgav år 1986 ett betänkande kallat »Högsta domstolen
och rättsbildningen» (SOU 1986:1) i vilket läggs fram flera förslag i syfte
att komma till rätta med nyss berörda problem. När detta skrives har
remissbehandlingen av betänkandet just avslutats.

Ett av rättegångsutredningens förslag i betänkandet bygger på tanken
att sakfrågan i de allra flesta fall skall anses vara avgjord genom hovrättens
prövning och att högsta domstolen väsentligen skall pröva rättsfrågor.
Tekniskt löser utredningen problemet så att både sakfrågan och rättsfrågan
i princip omfattas av överklagandet men högsta domstolen ges stor frihet
när det gäller att bestämma vilken eller vilka frågor i målet som överpröv-
ningen i högsta domstolen skall omfatta. Den eftersträvade valfriheten för
högsta domstolen åstadkommes genom regler om s.k. partiell dispens.

Enligt förslaget får alltså högsta domstolen möjlighet att skikta ett mål
på många olika sätt. I normalfallet skall högsta domstolen emellertid han-
tera dispensfrågan så att domstolen kommer att genomföra en självständig
prövning endast beträffande rättsfrågorna och i övrigt grunda avgörandet
på hovrättens bedömning.

Utredningen har förutsett att det i vissa fall kan bli nödvändigt att åter-
förvisa målet till hovrätten för att hovrätten skall ta upp sakfrågor som den
med sin tidigare inställning i rättsfrågan inte haft anledning att ta ställning
till. När hovrätten efter en sådan återförvisning tar upp målet igen finns
ett avgörande från högsta domstolens sida i rättsfrågan och det avgörandet
skall då vara bindande för hovrätten vid dess förnyade prövning av sak-
frågorna.

Genom utredningens förslag närmar man sig det kontinentala och anglo-
saxiska systement, enligt vilket den högsta instansen uteslutande prövar
rättsfrågor, samtidigt som man undviker ett mera ofruktbart teoretiserande
över spörsmålet om vad som är rättsfråga och vad som är sakfråga. Utred-
ningens förslag medför antagligen att man måste ställa stora krav på hov-
rätternas domskrivning. Det blir ännu viktigare än vad det är idag att hov-
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rätterna i sina domar redovisar exakt sin bedömning av sakfrågorna i målet;
det är ju den plattform högsta domstolen senare skall stå på.

Själv tror jag att det i praktiken kommer att då och då visa sig att man
vid överprövningen av hovrättens dom blir osäker på vad domen egentligen
innebär beträffande vissa faktiska förhållanden. Sannolikt väljer högsta
domstolen då — om målet överhuvudtaget skall släppas fram — att ge en
total dispens. Man kan knappast laborera med att begära yttranden från
hovrätten för att få närmare belyst vad dess dom innebär. Och möjligheten
till återförvisning kan knappast utnyttjas i någon större utsträckning, i varje
fall inte utan att allvarliga nackdelar från processekonomisk synpunkt upp-
står både för domstolsväsendet och för parterna. Detta ser jag som ett inte
obetydligt bekymmer.

För egen del tror jag visst att en hel del förbättringar kan åstadkommas
på grundval av kommitténs betänkande. Frågan är emellertid om förslaget
kommer att visa sig tillräckligt effektivt. Kanske måste vi så småningom
ta steget fullt ut och slå fast att högsta domstolen i princip endast sysslar
med rättsfrågor. Den ibland svåra gränsdragningen mellan rättsfråga och
sakfråga kommer då att aktualiseras. Har sådana frågeställningar kunnat
bemästras i andra länder borde det gå att komma till en rimlig lösning även
i de nordiska länderna. Sannolikt kan man dock aldrig få en helt klar
gränsdragning mellan rättsfrågor och bevisfrågor. Inte bara placeringen av
bevisbördan utan också måttet av den bevisning som krävs för att bevis-
bördan skall vara fullgjord är ju rättsfrågor. Det förefaller också svårt att
tro att landets högsta instans i det långa loppet kan hålla sig passiv om de
lägre instanserna skulle släppa av på beviskravet i brottmål (jfr NJA 1985
s. 822).

Hur väljs målen ut?

I alla nordiska länder finns en form av dispensprövning som syftar till
att begränsa tillströmningen av mål till högsta instans i det allmänna dom-
stolsväsendet. De svenska och finska dispensreglerna är numera i huvudsak
likartade. Principen är att endast prejudikatfrågor skall få föras till högsta
domstolen; vi har ett system med prejudikatdispens. Vid sidan härav finns
speciella dispensregler som gör det möjligt att ta upp mål bl.a. då grovt miss-
tag förekommit vid hovrättens prövning av målet.

Själva dispensprövningen utövas inom högsta domstolen. Detsamma är
fallet i Norge där dispensprövningen sker i ett särskilt organ, Höyesterettens
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kjaeremaalsutvalg. De norska reglerna om grunderna för dispensprövningen
tjänade i stor utsträckning som förebild för reglerna om den svenska högsta
domstolens dispensprövning när den svenska rättegångsbalken infördes.

I Danmark sker en prövning i det danska justitiedepartementet av frågan
vilka mål som skall tas upp av den högsta instansen. Dispens kan ges om
saken är av allmänt intresse eller har betydande följder för parten utöver
själva målet.

I varje fall i Sverige är det ett praktiskt problem att parter så många
gånger för talan mot hovrättens dom utan att ha den ringaste chans att få
prövningstillstånd. En ganska betydande del av justitierådens arbetstid måste
användas för att syssla med dispensprövning.

Rättegångsutredningen försöker komma till rätta med det problemet
genom regler som gör det möjligt att i större utsträckning än för närvarande
överlåta dispensprövningen på ett justitieråd. Även på denna punkt vill jag
ställa frågan om en sådan begränsad reform egentligen ger så särskilt mycket.
Vore det inte bättre att överlåta dispensprövningen åt något utomstående
organ?

Det danska systemet kan möjligen kritiseras från synpunkten att det är
angeläget att hålla isär den styrande makten och den dömande makten. Det
får inte ens misstänkas att regeringen eller regeringens organ på något sätt
kan påverka avgörandet i enskilda mål. Det ligger enligt min mening närmare
till hands att överlåta dispensprövningen på ett domstolsliknande organ med
självständig ställning. I Sverige hade vi tidigare ett sådant självständigt organ
i Nedre justitierevisionen vars uppgift var att bereda och föredra mål inför
högsta domstolen. Nedre justitierevisionen har numera omvandlats till högsta
domstolens kansli. Varför inte återgå till den gamla ordningen med revisionen
som en självständig myndighet och låta ett kollegium av tre revisionssekre-
terare avgöra dispensprövningen? Man skulle naturligtvis kunna förse ett
sådant system med vissa säkerhetsventiler av den typen att om en av de tre
revisionssekreterarna ville meddela dispens så skulle frågan om dispens
hänskjutas till högsta domstolens prövning. Domstolen skulle kanske ock-
så ha möjlighet att vägra ta upp ett mål som kollegiet av revisionssekreterare
funnit värt att komma under högsta domstolens prövning.

Systemet med en självständig prövningsinstans kan läggas upp också på
annat sätt. Man kan t.ex. tänka sig att underrättsdomare och hovrättsdomare
förordnas för viss tid att tjänstgöra i den myndighet som sysslar med dis-
pensprövning.

Med en sådan reform skulle högsta domstolens ledamöter befrias från
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nästan allt arbete med dispensprövning och skulle kunna koncentrera sig
på att avgöra de mål som kommer till högsta domstolen.

Nackdelen med förslaget är att högsta domstolens ledamöter går miste
om den insyn i rättsbildningen vid de allmänna domstolarna som den nu-
varande dispensprövningen ger. Som jag ser saken är det emellertid viktigt
att justitierådens arbetskapacitet sätts in på vad som är centralt, nämligen
prejudikatbildningen. För att uppnå det målet får man offra den nuvarande
insynen som också är ganska slumpbetonad.

Det nuvarande dispenssystemet ger vissa möjligheter för högsta dom-
stolen att prioritera mellan olika prejudikatfrågor. Denna möjlighet skulle
försvinna om dispensprövningen anförtros åt något utomstående organ. Till
detta är att säga att det finns möjligheter att ordna saken så att högsta dom-
stolen och det utomstående organet periodvis har överläggningar i frågan
om hur prioriteringen bör gå till. Man måste också komma ihåg att de nu-
varande prioriteringsmöjligheterna i praktiken är mycket begränsade. Det
enorma antal prejudikat som finns i Sverige på skilda frågor rörande rätts-
hjälp tyder i varje fall inte på att prioriteringen hittills varit särskilt fram-
gångsrik.

Ansvaret för normbildningen

I de nordiska länderna torde det stå utom varje diskussion att huvud-
ansvaret för den centrala normbildningen ligger hos parlamentet som har
lagstiftningsmakten. Detta hindrar emellertid inte att normbildning i viss
utsträckning också sker genom prejudikat. Särskilt tydligt blir naturligtvis
detta i de mer ovanliga fallen då högsta instans genom ett nytt prejudikat
går emot ett äldre prejudikat i samma fråga. Det blir därmed ett spörsmål
i vad mån det kan finnas gränser för den högsta instansens prejudikatbild-
ning. Eller med andra ord: bör den högsta instansen vara mera djärv och
anlägga ändamålssynpunkter och i viss utsträckning stå fri från lagtext och
förarbeten eller bör den vara försiktig och återhållsam och se sin uppgift
som tolkning och rättstillämpning i s.a.s. klassisk mening?

I de anglosaxiska länderna har domstolarna traditionellt haft stor frihet
att skapa rättsregler, kanske främst på civilrättens område. Lagstiftningen
har inte haft samma roll som på kontinenten. Den oinvigde som konfronteras
med en komplicerad engelsk lagtext drabbas lätt av misstanken att texten
blivit så komplicerad därför att den lagstiftande församlingen haft svårig-
heter att få domarna att respektera den skrivna lagen. Misstanken förstärks
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ytterligare då man får klart för sig att det i varje fall traditionellt varit den
uppfattningen bland engelska domare att förarbeten till lagstiftningen sak-
nar betydelse som tolkningsdatum.

Tendensen torde nu gå mot att lagstiftningen får större betydelse också
i de anglosaxiska länderna och att domarnas handlingsfrihet minskas.

I kontinental rätt och kanske särskilt i Tyskland är lagstiftningen och
dess förarbeten det primära. Det har emellertid sagts att utvecklingen på
kontinenten går mot att prejudikaten får större betydelse än vad som tradi-
tionellt varit fallet. Detta skulle hänga samman med att den snabba utveck-
lingen i det moderna samhället gör det omöjligt för lagstiftaren att hinna
med, varför domstolarna blir mer eller mindre nödsakade att ta ett visst
ansvar för normbildningen.

Som en utgångspunkt för förhållandena i Sverige kan tas vissa be-
stämmelser i 1 kap regeringsformen om statsskickets grunder. Där anges
bl.a. (4 §) att riksdagen stiftar lag. I en senare paragraf (8 §) anges att för
rättskipningen finns domstolar. Regeringsformen innehåller också åtskilliga
bestämmelser om riksdagens lagstiftningsmakt och om regeringens möjlig-
het att ge föreskrifter genom förordning. I 11 kap regeringsformen, som
handlar om rättskipning och förvaltning, talas bl.a. om domstolarnas
rättskipningsuppgifter. I kapitlet finns en bestämmelse som knäsätter lag-
prövningsrätten, d.v.s. rätten för en domstol att vägra att tillämpa en före-
skrift som står i konflikt med bestämmelse i en överordnad författning. En-
ligt en särskild regel får domstol underlåta att tillämpa en föreskrift som
beslutats av riksdagen eller regeringen endast om felet är uppenbart.

Redan denna korta redovisning av grundlagsbestämmelser visar att den
svenska konstitutionen utgår från att huvudansvaret för normbildningen
skall ligga hos riksdagen och regeringen. Domstolarna har att syssla med
rättskipning varmed uppenbarligen förstås rättstillämpning i s.a.s. klassisk
mening.

För denna rollfördelning talar i första hand principiella skäl. Normgiv-
ning kan ha ingripande betydelse för enskilda människor och deras rätts-
ställning och bör därför beslutas endast av dem som har politiskt förtroende.
Vidare kan åberopas praktiska skäl. Den högsta instansen kan inte få den all-
männa överblick som ett departement får under beredningen av ett lagstift-
ningsärende. Högsta domstolen kan inte höra sakkunniga från olika delar
av samhällslivet, man kan inte få till stånd den samhällsdebatt som kan föl-
ja efter ett utredningsförslag, man har inte möjlighet att få den allsidiga
granskning som en remissbehandling ger underlag för etc. Detta leder med
nödvändighet till att den högsta instansen måste vara försiktig. Man kan
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helt enkelt inte få fram det beslutsunderlag som fordras för en mera djärv
och vidsträckt normbildning.

Man kan också peka på en annan omständighet av litet mera speciellt
slag. När ny lag beslutas blir det ofta nödvändigt att införa övergångsbe-
stämmelser av skilda slag för att ta vederbörlig hänsyn till bestående rätts-
förhållanden. Det kan högsta domstolen inte göra. Skulle högsta domstolen
vilja ändra praxis på ett centralt civilrättsligt område — ta t.ex. frågor om
produktskadeansvar — får avgörandet retroaktiv verkan. Detsamma gäller
på straffrättens område. Ett exempel: Högsta domstolen har i en dom an-
sett att det inte är straffbart som innehav av narkotika att ta ett par bloss
på en haschpipa som går laget runt (NJA 1983 s. 893). Antag att högsta
domstolen i plenum skulle fastslå att sådant förfarande är straffbart. Där-
med skulle åstadkommas att även handlingar som ligger i tiden mellan det
äldre prejudikatet och pleniavgörandet blir straffbara. Den straffrättsliga
normbildning som innefattas i pleniavgörandet har i realiteten fått retroaktiv
verkan, även om man i formell mening kan påstå att pleniavgörandet endast
innefattar en rättelse av en tidigare felaktig tillämpning av den skrivna lagen.

Det är klart att man skulle kunna komma till rätta med dessa retro-
aktivitetseffekter genom att uppställa särskilda lagregler som gjorde det möj-
ligt för högsta domstolen att ändra praxis utan att ändringen får någon
verkan för äldre förhållanden. Skulle vi i Sverige så småningom genomföra
det förslag som rättegångsutredningen lagt fram om att högsta domstolen
skulle kunna avge fristående rättsförklaringar utan anknytning till någon
tvist mellan enskilda blir det kanske behov av att också ha regler av nyss
antydd typ. (Jag återkommer senare rörande detta särskilda nya institut som
förordats av rättegångsutredningen.)

Förarbetenas roll m.m.

Utgångspunkten måste alltså vara den att riksdag och regering har
huvudansvaret för normbildningen i stort i samhället. Högsta domstolens
roll är begränsad till tolkning, tillämpning och i vissa fall komplettering och
utfyllnad av gällande lagar och författningar.

Ett belägg för att högsta domstolen ser sin roll på det sättet kan man
också finna i det förhållandet att högsta domstolen under senare år allt
oftare åberopar uttalanden i förarbetena särskilt då uttalanden av departe-
mentschefen och i vissa fall riksdagsutskottet. En förklaring till att högsta
domstolen åberopar sådana förarbetsuttalanden kan nämligen ligga i det
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förhållandet att högsta domstolen utgår från att normbildningen i princip
ligger hos riksdag och regering varför det för rättstillämpningen blir av stor
betydelse att söka utforska hur regering och riksdag avsåg att reglera den
i målet uppkomna frågan.

Självfallet har lagtexten därvidlag den största betydelsen. Skulle lagtexten
stå i strid med motivuttalanden blir sålunda lagtexten avgörande. Lagtextens
ordalag följs också när de i och för sig är klara och otvetydiga, även om
resultatet ibland kan framstå som sakligt olyckligt. Ett exempel på denna
senare situation kan man finna i rättsfallet NJA 1984 s. 738. Lagtextens
supremati har inte så mycket att göra med rollfördelningen mellan politiker
och domare utan mera med traditionell uppfattning om lagtextens betydelse
kombinerad med hänsyn till rättsäkerhet. Folk skall kunna lita på att en
klar lagtext också ger uttryck för lagens faktiska innebörd.

När förarbetena åberopas är emellertid förhållandet vanligtvis det att
förarbetsuttalandena inte strider mot lagtexten utan mera kompletterar lag-
texten. Särskilt viktiga blir uttalandena i förarbetena, om man har att till-
lämpa en lagtext som är förhållandevis allmänt avfattad eller rent av utgör
en s.k. generalklausul. Tar man inom rättstillämpningen i sådana situationer
betydande hänsyn till uttalandena i förarbetena åstadkommer man att det
praktiska resultatet blir det som politikerna har föreställt sig. Och det är
ju politikerna som har huvudansvaret för normbildningen.

Det kan också sägas att det är rationellt för folk i allmänhet att dom-
stolarna följer klara förarbetsuttalanden. Dessa uttalanden är ju tillgängliga
för envar och allmänheten kan alltså inrätta sitt handlande efter vad som
anges i förarbetena och därvid med lugn utgå från att domstolarna i händelse
av tvist kommer att göra så som förarbetena anvisar. Förutsebarheten för-
bättras alltså genom att förarbetena respekteras.

Sammanfattning. — Gränserna för prejudikatbildningen

För att sammanfatta: Högsta domstolen måste utöva sin prejudikatbild-
ning med utgångspunkt i att huvudansvaret för normbildningen ligger hos
de politiskt ansvariga instanserna. Det är viktigt att högsta domstolen visar
lojalitet mot lagstiftaren så att de resultat som nås i rättstillämpningen stäm-
mer med de grundläggande värderingar som uppbär den aktuella lagstift-
ningen. Vilka dessa värderingar är framgår av förarbetena till lagstiftningen.
Dessa förarbeten skall respekteras i den mån de inte kommer i konflikt med
t.ex. förarbeten på annat håll eller med lagtexten eller med allmänt veder-
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tagna rättsgrundsatser. Slutligen måste högsta domstolen — när den över-
väger att ändra praxis — ställa sig frågan om en ändrad praxis kan med-
föra retroaktiva effekter av ett slag som man inte vill acceptera när det är
fråga om ny lagstiftning. Allt detta medför betydande begränsningar för
högsta domstolens handlingsfrihet.

Prejudikatbildning i specialdomstolar

Den nu redovisade uppfattningen är inte okontroversiell. För ett par
år sedan framfördes i Sverige vissa synpunkter på arbetsdomstolen som
rättsbildare.

Professor Boel Flodgren skrev då följande (Perspektiv på arbetsrätten s. 135):
»Vad AD gör i ett sådant fall är helt enkelt att bestämma hur rätten skall se ut

med avseende på det aktuella fallet. AD:s avgörande i ett sådant fall är inte mera juridiskt
underbyggt än parternas egna eventuella (skiljaktiga) ställningstaganden — båda parterna
kan mycket väl ha stöd för sin argumentation i rättskällorna. Det avgörande är således
inte att AD:s ställningstagande är rätt, utan att det blir rätt i och med att AD bestämmer
sig för det. Det viktigaste är att ett avgörande måste till — tvisten måste bli avgjord på
ett auktoritativt sätt så att parterna kan fortsätta att fungera i förhållande till varandra.

Frågan vad som uppfattas som ett rätt, d.v.s. rättsenligt, avgörande kan inte besvaras
med utgångspunkt från rättskällorna, eftersom dessa i de svåra fallen inte ger någon direkt
ledning. Den får i stället avgöras med utgångspunkt från den samhälleliga acceptans som
avgörandet kommer att möta. Om konsekvenserna av beslutet är oacceptabla för endera
parten (eller båda parter) kommer den parten (eventuellt båda parter) att mobilisera
aktivitet för att ändra rättsläget. I och med att AD har stora möjligheter att fritt
ta ställning i de fall som förs under dess prövning kan man inte utesluta möjligheten
att domstolen tar intryck av sådana olika typer av mobiliseringar/markeringar. Det är
väl närmast en självklarhet att domstolen, då den tar ställning, beaktar vilket samhälle-
ligt mottagande olika beslut kan tänkas komma att få.»

Jag har inte fått riktigt klart för mig hur denna rättsbildning närmare be-
stämt går till enligt Boel Flodgrens mening men så mycket synes mig klart
att Boel Flodgren inte räknar med den ganska långtgående bundenhet vid
rättskällor i traditionell mening som jag anser bör föreligga. Jag vill nämna
att andra arbetsrättsliga forskare framhållit att arbetsdomstolens praxis
kännetecknas av en stark bundenhet vid förarbetena (Sigeman, Arbetsrätten
i utveckling s. 216 samt Schmidt i SvJT 1970 s. 707).

Denna bundenhet vid förarbetena som även enligt min mening känne-
tecknar arbetsdomstolens praxis måste också sättas i samband med att den
svenska arbetsdomstolen sedan mitten av 1970-talet haft att tillämpa en ny,
omfattande och delvis politiskt omstridd lagstiftning. Det har stått klart att
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de utförliga motivuttalanden som anknutits till den nya lagstiftningen
noggrant övervägts inte bara av jurister utan också av politiker, fackliga
förtroendemän och företrädare för näringslivet, som på ett eller annat sätt
varit inblandade i lagstiftningsarbetet. När arbetsdomstolen strävat efter att
i förarbetena finna belägg för hur dömandet bör gå till kan detta ses som
ett uttryck för domstolens strävan efter normbundenhet. Domstolen har inte
varit intresserad av att utöva makt.

Kan det då inte finnas några specialområden där man kan tänka sig ett
mera fritt beslutsfattande också från en domstols sida? Ja, i Sverige finns
faktiskt exempel på det i marknadsdomstolens tillämpning av bl.a. mark-
nadsföringslagen. En central bestämmelse i den lagen handlar om otillbör-
lig marknadsföring och är utformad som en generalklausul. Det rättsstridiga
anges i bestämmelsen vara att en näringsidkare vid marknadsföring företar
reklamåtgärd eller annan handling som genom att strida mot god affärsed
eller på annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Fin-
ner marknadsdomstolen att en reklamåtgärd är otillbörlig kan marknads-
domstolen förbjuda näringsidkaren att fortsätta därmed eller att företaga
annan liknande handling.

Läsaren av den bestämmelsen frågar sig för det första vad som ligger
i uttrycket god af f är sed. Går man till förarbetena kommer man att finna
att därmed avses det som marknadsdomstolen vid varje tillfälle finner vara
stridande mot god affärsed. När lagregeln infördes år 1970 gjorde lagstiftaren
den bedömningen att det fanns en grund att stå på i form av den utomrätts-
liga praxis som vuxit fram genom yttranden som avgavs främst under
1960-talet av Näringslivets Opinionsnämnd. Lagstiftaren förutsåg emeller-
tid en ständigt pågående utveckling och menade därför att den önskvärda
fortlöpande kontrollen av marknadsföringen bara kunde åstadkommas med
hjälp av en mycket allmänt hållen generalklausul som hanterades av en dom-
stol. Rättssäkerhetens krav tillgodosågs därigenom att sanktionen var för-
bud vid vite att upprepa den förkastliga åtgärden. Man skulle alltså inte
med hjälp av generalklausulen kunna inskrida mot handlingar som företagits
tidigare.

Litet tillspetsat kan sägas att den nyss återgivna konstruktionen inne-
bär att lagstiftaren abdikerat från sin roll som normbildare och anförtrott
den åt en domstol där både företrädare för näringslivet och för konsu-
mentintressena finns företrädda. I det hänseendet har alltså marknadsdom-
stolen längre gående befogenheter än andra domstolar. Däremot har mark-
nadsdomstolen vid sin tillämpning av generalklausulen inte tillgång till de
sanktioner som domstolar i allmänhet har. Marknadsdomstolen kan ju då,

20
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som nyss nämndes, inte ingripa mot det som redan har inträffat utan endast
förbjuda näringsidkaren att i framtiden upprepa sitt förfarande.

Prejudikatbildning i nya former

I sitt tidigare nämnda betänkande har rättegångsutredningen lagt fram
mera långsiktiga reformtankar som innebär att högsta domstolen ges möj-
lighet att i nya former ta ställning till prejudikatfrågor utan samtidig pröv-
ning av sakfrågor.

Utredningen föreslår bl.a. att man i framtiden skall införa möjligheter
för lägre domstol eller skiljenämnd att hänskjuta prejudikat frågor till högsta
domstolen. Ett av syftena med detta förslag är att få till stånd snabbare av-
göranden av intressanta prejudikatfrågor. Detta förslag har, såvitt jag för-
står, fördelar sett både från de enskilda parternas och från högsta domstolens
synpunkt. Den part som är olycklig nog att bli indragen i rättegång där det
råkar finnas en prejudikat f råga kan besparas lidandet att tröska målet genom
tre instanser. Särskilt påfrestande måste detta vara när det från början står
mer eller mindre klart att målet under alla omständigheter kommer att föras
till högsta domstolen.

Rättegångsutredningen föreslår också att man på sikt skall införa ett helt
nytt institut som kan kallas rättsförklaring. Tanken är att det skall vara möj-
ligt, kanske främst för organisationer av olika slag, att vända sig direkt till
högsta domstolen och begära besked om hur en viss angiven rättsfråga skall
avgöras.

Det bör genast sägas att det inte kan bli fråga om att sätta igång något
slags seminarieverksamhet i högsta domstolen. Rättslärda och andra som
är intresserade av juridik bör inte kunna låta detta sitt intresse ta sig ut-
tryck i att högsta domstolen tvingas syssla med mer eller mindre teoretiska
problemställningar.

Vad saken gäller kan belysas genom att återge en i betänkandet redovisad
frågeställning som först väcktes av den svenska bankföreningen år 1973 i en
skrivelse till justitiedepartementet. I denna skrivelse presenterade föreningen
femton konkreta fall från den allmänna civilrättens område i vilka rättsoviss-
heten angavs vara eller ha varit besvärande utan att prejudikatbehovet kunnat
tillgodoses i traditionell väg. Ett exempel var följande.

Vid factoring pantsätter säljare av varor ofta ett hos sin factor befint-
ligt överhypotek i pantsatta kundfordringar hos en annan kreditgivare. Efter-
som det var oklart huruvida för en giltig sådan pantsättning fordrades att
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köparna av varorna denuntierats om pantsättningen, brukade enligt vad
bankföreningen uppgav sådan denuntiation ske för säkerhets skull trots att
det var arbetskrävande.

Hade institutet fristående rättsförklaring funnits skulle bankföreningen
ha kunnat vända sig till högsta domstolen och begära en förklaring angående
rättsläget vid factoring. Självfallet måste frågeställningen i sådant fall ha
konkretiserats så att problemet presenterats för högsta domstolen på samma
sätt som när det är fråga om verkliga tvister. Som en kuriositet kan nämnas
att den nyss angivna frågeställningen löstes av den svenska högsta domstolen
först år 1986 (NJA 1986 s. 217).

Enligt min mening finns det mycket som talar för att man bör införa
det nya institutet fristående rättsförklaring, givetvis då med krav på pröv-
ningstillstånd.

Prejudikatbildning i traditionella former lider av flera nackdelar som
inte präglar det nya institutet fristående rättsförklaring. Till dessa nackdelar
hör att prejudikat f rågan kan skymmas av olika faktiska omständigheter i
målet. Bevisfrågor kan göra att prejudikatfrågan kommer bort. Oskickligt
hanterande från endera partens sida kan ge samma resultat. Som det ovan
redovisade exemplet anger kan det också ta mycket lång tid innan ett preju-
dikat kommer till stånd.

Det nya institutet medför att högsta domstolen verkligen kommer att
leva upp till sin roll som ansvarig för prejudikatbildningen. Seriösa intres-
senter — organisationer och liknande — kan få snabba och auktoritativa
besked i för dem viktiga rättsfrågor. Den prestigebundenhet som kan upp-
komma i mål av vanligt slag behöver inte bli så framträdande.

Ett bekymmer är självfallet att det gäller att hålla rågången mot lag-
stiftaren. Det är viktigt att hålla fast vid att den högsta instansens uppgift
är att inom rättskipningens ram svara för prejudikatbildningen. Ansvaret
för den övergripande och centrala normbildningen måste ligga hos regering
och riksdag.

Sammanfattande teser

1. Den högsta instansens centrala uppgift är att fungera som prejudikat-
instans. Ansvaret för att målen får en materiellt riktig utgång måste till allra
största delen läggas på underinstanserna.

2. Begränsa den högsta instansens prövning så att den sysslar väsentligen
med rättsfrågor. Begränsningen kan åstadkommas genom ett system med
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partiella dispenser. Visar sig det systemet ineffektivt får man överväga en
övergång från systemet med appellationsdomstol till ett system med revisions-
domstol eller möjligen kassationsdomstol.

3. Avlasta den högsta instansen så långt möjligt från arbetet med att
välja ut de mål som skall prövas av instansen. Lägg dispensprövningen på
något utomstående domstolsliknande organ.

4. I prejudikatbildningen måste den högsta instansen vara noga med
att respektera lagstiftarens revir. Ansvaret för den centrala normbildningen
måste ligga hos regering och riksdag.

5. Ta i den dömande verksamheten stor hänsyn till uttalanden i för-
arbetena till lagstiftningen. Därmed åstadkommes att lagstiftarens vilja
respekteras samtidigt som allmänhetens möjligheter att förutse utgången i
tvister förbättras.

6. Specialdomstolarnas situation är, när det gäller prejudikatbildning,
oftast densamma som högsta domstolens. Att specialdomstolen måste ha
ett ansvar också för den materiella utgången är emellertid tydligt.

7. Satsa på nya former på prejudikatbildning. Av särskilt intresse är
därvid den svenska rättegångsutredningens förslag till s.k. fristående rätts-
förklaringar.


