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Förarbetenas betydelse som rättskälla är ett område där förväntningarna
bland en del svenska jurister är stora om att EG-rätten skall förändra svenska
rättstraditioner. Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån EG-
rätten kommer att medföra en förskjutning generellt i synen på svenska lag-
motiv.

Framställningen innehåller en redogörelse för lagförarbetenas ställning i
Sverige och den gemenskapsrättsliga rättskälleläran. De förändringar i
svensk lagstiftningsteknik och i svensk praxis som redan kan iakttas
beskrivs i fram- ställningen.

För att göra bedömningen så objektiv som möjligt har en jämförelse gjorts
med danska erfarenheter på området. Resultatet av denna jämförelse är
överraskande nog att de danska förarbetenas betydelse som rättskälla har
ökat under den period som Danmark varit medlemmar i EU. Någon
"smittoeffekt" kan inte påvisas i dansk rätt på detta område.

Även en holländsk forskare, som studerat huruvida rättssystemen inom EU
närmar sig varandra, har kommit till en liknande slutsats.

Svaret på frågan om EG-rätten kommer att innebära att de svenska
förarbetenas ställning som rättskälla försvagas, beror i hög grad på ur vilken
synvinkel man betraktar problemet. Väljer man ett snävare EG-rättsligt
perspektiv är svaret jakande - förarbetena kommer att, helt eller delvis, få
vika. Betraktar man förarbetenas ställning som helhet är svaret sannolikt nej.
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AD Arbetsdomstolen
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EF Det europeiske fælleskab
EG Europeiska gemenskapen
EU Europeiska unionen
HD Högsta domstolen
JB Jordabalken
JämO Jämställdhetsombudsmannen
NJA Nytt juridiskt arkiv I
Prop Proposition
RegR Regeringsrätten
RF Regeringsformen
RRV Riksrevisionsverket
RÅ Regeringsrättens årsbok
SOU Statens offentliga utredningar



3

�� ,QOHGQLQJ

Förarbetenas betydelse som rättskälla är ett område där förväntningarna
bland en del svenska jurister är stora om att EG-rätten skall förändra svenska
rättstraditioner. En exponent för detta är Ulf Bernitz som anser att
medlemskapet i EU kommer att medföra intet mindre än ett paradigmskifte.1

Förarbetenas betydelse som rättskälla menar han kommer att minska och
detta är en utveckling som han välkomnar.

� "Karakteristiskt för svensk rättskällelära är, sett i komparativt
perspektiv, den stora vikt som numera fästs vid uttalanden i
förarbetena. Dessa har en volym och bearbetningsnivå som inte torde
ha någon motsvarighet i annat land. Lagförarbeten, men av betydligt
mindre volym, förekommer och utnyttjas också i de nordiska
grannländerna men verkar inte ha samma genomslags- kraft... Frågan
måste då naturligtvis ställas om det är rimligt att fortsätta med
nuvarande förarbetsambitioner i närliggande lagstiftningsärende utan
motsvarande EG-bakgrund. Det skulle inte förvåna om en förändring i
synen på förarbetenas roll kan komma mycket snabbt. Enligt min
mening skulle det vara till fördel om våra främsta domstolar började
visa större återhållsamhet med de ideliga förarbetesreferenserna." 2

� 
Är det sannolikt att svenska förarbeten kommer att minska i betydelse på
grund av EG-rätten? För att kunna besvara denna fråga kommer jag att
redogöra för lagförarbetenas ställning i Sverige och den gemenskapsrättsliga
rättskälleläran. De förändringar i svensk lagstiftningsteknik och i svensk
praxis som redan kan iakttas beskrivs i framställningen.

I komparativt syfte redogörs för vilka "smittoeffekter" man har kunnat
konstatera i vårt grannland Danmark, som för närvarande har varit
medlemmar i EU i drygt två decennier. I detta avsnitt undersöks huruvida de
danska förarbetenas roll som rättskälla förändrats sedan 1973, och i givet
fall, i vilken riktning och av vilken orsak. En kort beskrivning av
lagstiftningsproceduren och förarbetenas ställning i dansk rätt inkluderas,
för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om hur relevant
jämförelsen är för svenska för- hållanden.

Framställningen innehåller även en översikt över ett holländskt
forskningsprojekt som studerar hur de två stora rättssystemen inom EU -
common law och civil law - påverkas av det gemensamma regelsystemet
inom EU.

                                                
1Bernitz, Inför europeriseringen av svensk rätt, s 29 ff
2
ibid s 36 ff
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Tryckta och utgivna svenska lagförarbeten finns åtminstone från tidigt 1800-
tal, nämligen motiv till ny handelsbalk 1815 och civillag 1826. Dessa
förslag resulterade inte i lagstiftning och har därmed aldrig varit källor för
gällande rätt. Motiven till sjölagen från slutet av 1800-talet har emellanåt
använts i rättstillämpningen. De tryckta motiven var dock förhållandevis
korta och allmänt hållna.3 Först efter första världskriget ökade förarbetenas
betydelse och så småningom utgjorde lagförarbeten en mycket viktig
rättskälla. Ett uttalande från lagrådet 1933 vittnar om detta:

� "Det är en vitt utbredd benägenhet att anse en fråga om lagens rätta
mening avgjord i och med att därom uttalats en mening i motiven."4

Enligt vissa bedömare gick utvecklingen mot bundenhet vid förarbeten
betydligt längre i Sverige än i övriga nordiska länder.5 Denna utveckling
förklaras av socialdemokratisk politisk dominans under ett halvt sekel och
en utbredd lojalitetskänsla mot lagstiftaren bland svenska beslutsfattare.
Vissa uttalanden i dansk och norsk doktrin tyder dock på att det förekom ett
synnerligen utbrett bruk av lagförarbeten som tolkningsmaterial även i dessa
länder.6

���� )|UDUEHWHQ���DOOPlQQD�V\QSXQNWHU

Lagtext kan sällan besvara alla frågor på ett visst rättsområde. I synnerhet
under senare decennier, då en konkret lagstiftningsteknik kommit att ersättas
av mera abstrakta regler - exempelvis generalklausuler med mycket vagt och
allmänt formulerade rättsfakta -  har svenska myndigheter ofta använt sig av
förarbeten för att få närmare besked om vad lagstiftaren avsett i olika
hänseenden. Jan Hellner har sammanfattat läget på följande sätt:

� Lagstiftningstekniken gör "det ofta nödvändigt att gå till förarbetena...
för att över huvud begripa vad lagtexten innebär i de enkla fallen." 7

                                                
3Sundberg, Från Eddan till Ekelöf, 1978 s 142 ff
4Alexanderson, NJA II 1933 s 703
5Sundberg, a a, s 232 ff
6se t ex von Eyben i Tidskift for Retsvæsen 1953 s 148 och Lødrups uttalande om

1 att "Det er i ferd med å festne seg en nærmest blind motivernes betydning.." (i
2 norsk rätt, red.), Luftfart og ansvar, s 99
7Hellner, Rättsteori, s 81
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Lagens förarbeten tillmäts viss vikt som rättskälla, stor eller liten beroende
på vilken rättstillämpningsmetod som kommer till användning.

Med förarbeten menas i allmänhet allt tryckt material som finns att tillgå i
lagstiftningsärendet från inledning till slutgiltig lagtext: offentliga
utredningar eller departementspromemorior, remissvar, lagrådsutlåtanden,
propositioner, utskottsutlåtanden o s v. Det är viktigt att göra klart för sig på
vilket stadium ett förarbete kommit till och vem som står för det; uttalandet
kan ha
desavouerats i ett senare skede.

Det finns en viss skillnad i dignitet mellan olika typer av förarbeten.
Propositioner är mycket viktiga rättskällor och har en större auktoritet än
kommittébetänkanden. När det sakliga innehållet skall värderas finns det
dock inget som hindrar att betänkandet kan väga tyngre än propositionen.8

Anföranden i riksdagen används sällan som tolkningsunderlag. En
förklaring till detta kan vara att det ligger i sakens natur att sådana
uttalanden inte är lika väl övervägda som uttalanden i en proposition eller i
ett utskottsutlåtande.
Vissa bedömare anser att inte heller utskottsuttalanden väger så tungt9 i
juridisk argumentation trots att de ur en konstitutionell synvinkel är av
synnerlig vikt. Anledningen till detta torde vara att jurister är mest benägna
att lyssna till fackmän; utskottsutlåtanden bedömda från juristsynpunkt är
inte alltid  så givande läsning.

������ $OOPlQQD�PRWLY�RFK�VSHFLDOPRWLY

Ett betänkande innehåller både allmänna motiv och specialmotiv. De
allmänna motiven uttrycker skälen för att en viss principlösning valts.
Lagförslagets huvudlinjer läggs fram och man avvisar andra eventuellt
tänkbara lösningar. Grunden för dessa allmänna motiv är redan lagd i form
av direktiv från vederbörande statsråd. I allmänmotiveringen kan man finna
allmänna riktlinjer

och värderingar, som kan komma till användning vid tolkningen av vissa
tveksamma fall. I specialmotiven ges anmärkningar till de enskilda para-
graferna.

Förarbetsuttalanden kan förlora sitt värde genom att ge uttryck för övergivna
samhälleliga värderingar. Eftersom de allmänna motiven oftare än
specialmotiven innehåller allmänna överväganden och placerar in den

                                                
8ibid, s 67
9Schmidt, Domaren som lagtolkare, s 83
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föreslagna ordningen i ett samhälleligt sammanhang, kan det bli nödvändigt
att överväga om de åldrats eller ej.10

Motivskrivningstekniken varierar från en kommitté till en annan och från ett
rättsområde till ett annat. I förarbeten förekommer ofta följande inslag: upp-
gifter om gällande rätt på det berörda området, uppgifter om främmande rätt,
allmänna överväganden, förslag till lagtext, eventuella definitioner, typiska
exempel på fall där stadgandet är tillämpligt, klara fall där stadgandet inte är
tillämpligt, svåra gränsfall och slutligen en sammanfattning.

������ )|UDUEHWHQDV�IXQNWLRQHU

Lagförarbeten fyller åtminstone två funktioner. De utgör främst
arbetsmaterial och beslutsunderlag i lagstiftningsarbetet, men har betydelse
även som en viktig rättskälla.

Regeringens inställning till utredningsväsendet vid Sveriges inträde i EU var
att offentliga utredningar inte skulle komma att minska vare sig i omfattning
eller betydelse.11 Vissa bedömare anser att det traditionella svenska
lagstiftningsförfarandet med ett väl utbyggt utredningsväsende och
remissförfarande har klarat den europeiska utmaningen väl.12 Andra menar
att en ökad lagstiftningstakt kommer att förändra förutsättningarna för det
svenska  utrednings- väsendet.13 I en undersökning som Statskontoret utfört
på regeringens uppdrag konstateras dock att tidsfaktorn ofta överdrivs.14

Trots att förarbetenas primära syfte är att utgöra beslutsunderlag i
lagstiftningsarbetet fyller de även en funktion som rättskälla. Det råder
delade meningar om huruvida förarbetena skrivs i direkt syfte att användas i
lagtolkningen eller om de närmast är underlag för den process som leder
fram till ett lagförslag.

���� )|UDUEHWHQ�RFK�WRONQLQJVPHWRGHU

Som tidigare nämnts får förarbetena olika tyngd beroende på vilken rätts-
tillämpningsmetod man använder. Väljer man att koncentrera sig enbart på
lagens ordalydelse och grammatikaliska uppbyggnad, använder man sig av

                                                
10Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s 322
11prop 1994/95:19 s 458 och SOU 1993:80
12Eliasson, Ändrat lagstiftningsförfarande efter medlemskapet i EU?, s 92 och

1 Riksdagens revisorer, Rapport 1996/97:6, s 76
13Lindblom, Integrera mera? Regeringsförhandlingar om (bl. a.) civilprocessen i

1 EU, s 307 f
14Riksdagens revisorer, Rapport 1996/97:6, s 109 f och Statskontoret 1996:7,

1 EU-medlemskapets effekter på svensk statsförvaltning
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en objektiv metod. Lagförarbeten kan få betydelse, men endast som
kunskapskälla om lagtextens språkliga ursprung och tillkomstmiljö.

Lagtexten kan emellanåt vara oklar eller leda till ett märkligt resultat. I ett
sådant fall kan man välja att gå vidare till förarbetena för att utröna vad
lagstiftaren har avsett med lagstiftningen. Denna metod kallas subjektiv
tolkningsmetod eftersom den anknyter till ett visst subjekt - i detta fall lag-
stiftaren.

En tredje möjlighet är att utröna vilket ändamål den aktuella lagregeln fyller,
s k teleologisk tolkning. Denna metod kan kombineras med både den
subjektiva och den objektiva metoden. Lagförarbeten kan komma till
användning vid subjektiv teleologisk metod, men då främst för att utröna
lagens ändamål. Använder man en objektiv teleologisk metod undersöker
man i första hand vilka effekter regeln får i de klara fallen. Detta är lagens
ändamål och därefter söker man att lösa det aktuella fallet på ett sätt som
harmonierar med ändamålet.

Studerar man domar är det inte alltid lätt att utröna vilken metod som
använts; ofta förefaller det som om man begagnat sig av flera metoder
samtidigt. De flesta svenska domare är nog benägna att se till vilka
konsekvenser deras avgöranden får och tillämpar på så sätt någon typ av
teleologisk metod.15

���� )|UDUEHWHQ�VRP�UlWWVNlOOD

Det kan vara svårt att faställa en lagtolkningsmetod som alla svenska jurister
kan acceptera. Lindblom har uttalat att: "Det torde råda total enighet om att
det råder nästan total oenighet om vilken lagtolkningmetod som är gällande
rätt i Sverige." 16 Peczenik är av en annan åsikt och menar att juristerna är
relativt eniga angående rättskällelära och tolkningsmetoder.17

De flesta jurister verkar vara överens om att förarbeten har en stark faktisk
ställning i svensk rättskällelära. Hur bundna svenska domstolar verkligen
anser sig vara av motivuttalanden är svårt att utläsa direkt ur förekommande
domskäl. Domstolarna uttalar sig sällan generellt om rättskälle- och
metodfrågor. Dessutom varierar förarbetenas roll beroende på vilket
rättsområde man studerar.

I princip är lagmotiv inte bindande. En slutsats som enbart bygger på
förarbeten, utan något som helst stöd vare sig i lag eller sedvänja, kan

                                                
15

Lindblom, Rätt och rättstillämpning, s 11
16Lindblom, Festskrift till Welamson s 437
17Peczenik, Tidskrift for Retsvæsen 1983, s 69
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knappast anses som juridiskt hållbar.18 Skulle uttalanden i en lags motiv
strida mot lagtexten, har lagtexten i princip företräde.

I vissa fall spelar förarbeten en större roll än normalt. Detta gäller s k
lagstiftning genom förarbeten.19 I sådana fall har förarbetena anspråk på ett
slags företräde framför lagtexten; de preciserar en extremt vagt utformad lag
eller innehåller normer som överhuvudtaget inte har något lagstöd. Motiven
har i sådana fall på ett slags företräde framför lagtexten men utan att därför
kunna göra anspråk på någon självständig auktoritet.

Det finns i och för sig ingenting som hindrar att man söker ledning i
förarbetsuttalanden i frågor som regleras i en annan lag. Sådana uttalanden
bör dock läsas med viss försiktighet.20

������ %XQGHQKHW�YLG�I|UDUEHWHQ

Motivens starka ställning som rättskälla är sedvanerättsligt grundad.
Lagbundenheten vid offentlig myndighetsutövning är påbjuden i
regeringsformen,21 men i övrigt är principerna för rättskällornas användning
och inbördes dignitet överlämnade åt de rättskipande organen att utforma i
praxis.

Ett skäl som tidigare ofta angavs för att förarbeten borde beaktas var att de
var uttryck för lagstiftarens vilja. En sådan viljeteori har nu övergivits som
teoretiskt ohållbar. Numera anses allmänt att lagens ändamål inte är uttryck
för någon lagstiftares psykologiska vilja utan en rationell konstruktion med
stöd i lagens  förarbeten. Ett principiellt skäl för att i juridisk argumentation
beakta lagens förarbeten är alltså att de belyser lagens ändamål - ratio legis.
Förarbetesbundenheten kan också helt enkelt bygga på idén att en lagtext,
liksom varje språkyttring, förstås bäst insatt i sin kontext och denna kontext
är just motivuttalandena.

Ett annat sätt att argumentera för följsamhet mot motiven är att hänvisa till
grundläggande demokratiska principer. Lojaliteten mot den demokratiskt
förankrade lagstiftarmakten medför enligt detta synsätt att uttalanden i
lagmotiven uppfattas som vägledande för domstolarna. Att
demokratiargumentet har stor betydelse som grund för motivbundenhet
avspeglar sig i det förhållandet att ett förarbetsuttalandes vikt beror på det
förberedande organets konstitutionella ställning. Ett kommittéuttalande
anses väga lättast och ett utskottsuttalande tyngst.

                                                
18Peczenik, Vad är rätt?, s 219
19ibid, s 253. Ett exempel på lagstiftning genom förarbeten är 36 § avtalslagen.
20jfr t ex lagrådet i prop 1986/87:90  s 186
21RF 1:1
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Genom att skriva kortfattade lagar och överlämna detaljer tilll skrivna
förarbeten kan man ge rättsordningen en önskvärd flexibilitet. Hänsynen till
rättvisa och rättssäkerhet kräver att lagar tolkas enhetligt och detta främjas
genom att alla som tolkar lagen beaktar samma förarbeten. För den enskilde
domaren är naturligtvis existensen av en etablerad praxis ett mycket starkt
skäl till att rätta in sig i ledet. Även om domaren själv är kritisk mot att
bindas av motivuttalanden, kan han anse att likhetsprincipen eller
sannolikheten för att domen ändras i högre instans talar för att förarbetena
bör följas.

Flera skäl talar alltså för att förarbeten skall beaktas. Ytterligare ett skäl är
att den som skrivit uttalandet varit väl insatt i ämnet och har normalt haft
bättre möjligheter att överblicka problemen än vad en domstol hinner göra.
Ett annat är rättssäkerheten; en part kan ha litat på motivuttalandet när han
företog rättshandlingen eller beslöt att processa. Ett tredje är att det ofta tar
åtskillig tid innan någon praxis hinner utvecklas kring en ny lags regler. Om
domstolarna håller sig till förarbetena som tolkningsunderlag, uppnår man
enhetlighet i rättsskipningen, även innan någon praxis vuxit fram.

Den snabba lagstiftningstakten gör det svårt för lagstiftaren att skapa ett
motsägelsefritt, exakt och fullständigt regelsystem. Kommentarer och
läroböcker hinner inte författas i samma takt som lagstiftningen ändras.
Därför saknas på vissa områden nödvändiga hjälpmedel för lagtolkning i
svåra fall. Förarbeten fyller denna lucka.
� 

������ .ULWLVND�V\QSXQNWHU

Kritiken av förarbetesbundenheten är ingen ny företeeelse. Två ledamöter i
kommunallagkommittén 1947 klargjorde varför de ansåg att lagtexten borde
vara den enda bindande rättskällan. Lagtexten ansågs mer koncentrerad, mer
lättöverskådlig och mer lättillgänglig än förarbetena. Förarbetenas betydelse-
fulla roll som rättskälla skulle kunna minska beslutens förutsebarhet.

� "Men ännu svårare måste detta bliva för dem som hava att tillämpa
lagen. Medborgare och myndigheter hava berättigade anspråk på klara
och lättillgängliga besked om vad de hava att rätta sig efter. Med
alldeles särskild styrka måste detta krav hävdas med avseende på lagar
som riktar sig till medborgarna i gemen och om möjligt böra bliva
bekanta med dem. Det är en hopplös tanke att hänvisa dem till
riksdagstryckets labyrinter i stället för till lagboken. Deras svårigheter
ökas, om vid lagstiftningsfrågans behandling riksdagen kommer att i
ett eller annat hänseende intaga andra ståndpunkter än kommittén,
med påföljd att dess mening ej kan utletas annorledes än genom
sammanställning av kommittébetänkande, proposition och utskottsut-
låtande." 22

                                                
22 Jfr minoritetsuttalande av Herlitz och Pettersson, SOU 1947:53, s 163
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De som kritiserar användningen av lagmotiv i rättstillämpningen invänder
ofta att lagstiftningen definitionsmässigt är det som promulgeras i lag, inte
en vilja som riksdagen inte kunnat ge uttryck åt i lagform. Både
rättssäkerheten och respekten för medborgarna talar för att denna
gränsdragning iakttas.

Enligt regeringsformen är riksdagen lagstiftare, men de motivuttalanden som
man i praxis förlitar sig på härstammar ofta från en kommitté som förberett
lagen eller från någon tjänsteman som uttalar sig i departementschefens
namn. Endast motivuttalanden om de allmänna värden och principer som
ligger till grund för lagstiftningen kan anses vara godkända av riksdagen.
Däremot är det inte realistiskt att anta att riksdagen accepterat
motivuttalanden som rör specifika lagtolkningsfrågor.

Kritikerna påpekar också att lagstiftaren inte behöver bekymra sig alltför
mycket om lagens kvalitet, eftersom han alltid kan förklara sig i förarbetena.
Men då förarbeten inte är lika tillgängliga som lagar, kan medborgarna få
problem med att få del av dessa förklaringar. Genom att förarbeten tillmäts
stor vikt blir rättstillämpningen ytlig och fragmatisk. Man följer lagmotiv i
stället för att beakta övergripande priciper, värden och sammanhang. För-
arbetenas stora vikt som rättskälla påverkar också den demokratiska
maktdelningen. Förarbeten begränsar domarnas tolkningsfrihet och kan i
vissa fall få företräde framför prejudikat. Följaktligen ökar lagstiftarens
makt på domstolarnas bekostnad.

Förarbeten kan inte ändras i efterhand. Vill man ändra rättspraxis, som noga
följer förarbetena, måste man ändra själva lagen även om det i och för sig
inte finns någon anledning till det. En annan följd av motivanvändningen är
en konservativ lagtolkning, där målet blir att gå tillbaka och se vad
lagstiftaren avsåg vid ett visst tillfälle istället för att analysera de juridiska
och rättspolitiska problem som uppställts.

Sammanfattningsvis blir rättstillämparen enligt dessa kritiker en kugge i ett
maskineri där den enskilde styrs av önskemålen hos en enhetsstat som
behärskar både lagstiftning, verkställighet och rättstillämpning. Motiv skrivs
av tjänstemän som ofta har förankring i domstolsväsendet, d v s samma
domare som senare tillämpar lagen. Detta förhållande menar man är ett
uttryck för en bristande känsla för det rättsstatliga kravet på domstolarnas
fristående ställning i samhället. Det ligger enligt kritikerna också nära till
hands att anta att arbetet i regeringskansliet skapar tvivel om domarnas
självständighet. Det finns en risk att domstolarna håller kanslihuset "bakom
ryggen" och att de är överdrivet följsamma mot förarbetsuttalanden. Kritiska
röster har till och med gjort gällande att en jävsliknande situation
uppkommer för en domare, när vederbörande skall tillämpa en lag i vars
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tillkomst han eller hon själv medverkat. Regeringsrätten har i ett visst fall23

underkänt en jävsinvändning, som grundats på domarens deltagande i
lagstiftningsarbete. En dom i Europadomstolen 1995 angående civila
rättigheter artikel 6:1, kan möjligen peka i annan riktning.24

Kritiska röster har höjts också av ett annat skäl nämligen att det finns en viss
risk för ett "politiskt underskott," en risk för att det i grunden politiska
beslutsfattandet blir allför beroende av tjänstemän utan politisk förankring.

���� 5lWWVIDOO

Det finns ett otal exempel på att HD tagit hänsyn till förarbetesuttalanden.
Det är däremot inte lätt att finna något exempel på att HD öppet gått emot
lagens ordalydelse för att i stället följa uttalanden i förarbeten. HD motiverar
ofta ställningstaganden i sådana situationer med att lösningen får anses
framgå av lagen.

Ett exempel på detta är NJA 1980 s 743 som rörde förmånsrätt enligt 12 §
förmånsrättslagen. Majoriteten ansåg att lagtexten generellt gav uttryck för
principen att tillmäta företagsandelar, som tillhörde arbetstagarens
närstående samma betydelse som om de tillhört arbetstagaren själv. Denna
princip borde därför underförstås i det aktuella fallet.
� "Med hänsyn till det anförda får av lagtexten anses framgå att

ifrågavarande bestämmelse är tillämplig också när arbetstagaren själv
inte ägde någon andel i gäldenärsföretaget men hans närstående ägde
väsentlig andel däri. Denna tolkning står såsom anförts också i
överensstämmelse med förarbetena."

� 
Två justitieråd var av skiljaktig mening och instämde i
revisionssekreterarens betänkande. I betänkandet konstaterades att de lägre
instanserna huvudsakligen hade grundat sina avgöranden på
motivuttalanden.

� "Att bl a uttalanden i en lags förarbeten utnyttjas i samband med
tolkning av en måhända avsiktligt i allmänna ordalag utformad lagtext
torde numera vara allmänt godtaget. Också analog tillämpning i icke
lagreglerade situationer är i princip vedertagen och i vissa fall
förutsedd eller förutsatt av lagstiftaren. En tolkning som lagtexten
enligt ordalydelsen utesluter kan emellertid inte accepteras från
rättssäkerhetssynpunkt. I förevarande fall måste därför, trots det
åberopade motivuttalandet, förmånsrätt kunna göras gällande."

Ett annat exempel är NJA 1987 s 992. Även detta rättsfall gällde förmånsrätt
enligt förmånsrättslagen, i detta fall 5:1. HD ansåg att det inte framgick av

                                                
23RÅ 1993:31
24Procola mot Luxemburg dom 28.9.1995.
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lagtexten, huruvida det förutsattes ett bestående hyresförhållande vid tiden
för konkursbeslutet. Vid jämförelse med tidigare lagstiftning och
förarbetena till förmånsrättslagen ansåg HD att ett övergripande syfte med
tillkomsten av förmånsrättslagen var att begränsa antalet förmånsrätter.
Övervägande skäl ansågs därför tala för att förmånsätten förutsatte ett
bestående hyresavtal när förmånsrätten aktualiserades. Justitierådet Gregow
skrev sig skiljaktig och anförde att det enligt hans mening saknades egentligt
stöd för en sådan syn- punkt.

I NJA 1981 s 920 följde HD förarbetena till trafikskadelagen. Enligt
propositionen får 12 § Trafikskadelagen, avseende jämkning av "ersättning
till efterlevande," likaledes tillämpas på begravningskostnader. Domstolens
uppfattning att denna tolkning är förenlig med lagbestämmelsens
ordalydelse har kritiserats i doktrinen.25

I några fall har HD visat en stor självständighet gentemot förarbeten. Ett
exempel är NJA 1978 s 581:

� "Vad som sagts om motivuttalandena vid 1941 års reform och om
tillämpningen av den genomförda regleringen kan inte tillmätas sådan
betydelse att det motiverar ett frångående av den i det föregående
angivna, på ordalagen i bestämmelserna grundade tolkningen." 26

� 
I NJA 1976 s  483 har HD tagit avstånd från förarbetena till jordabalken
4 kap 7 § :

� "Självfallet är det önskvärt att ett stadgande får tolkas på det sätt som
efter vad som synes framgå av lagförarbetena kan antagas vara avsett.
Stadgandet i 4 kap 7 § JB innefattar emellertid föreskrift om fatalietid,
vars försittande för enskild part får den kanske mycket kännbara
konsekvensen, att ett i övrigt i laga ordning ingånget avtal frånkännes
giltighet. I fråga om ett lagrum av sådan karaktär, där sålunda
rättsförlust av allvarlig art kan komma att tillfogas den som anses ej ha
iakttagit vad som föreskrives, ter det sig särskilt angeläget att ej utan
tvingande skäl tolka lagrummet på annat sätt än som närmast framgår
av dess ordalydelse. Det får bli en uppgift för lagstiftaren att, om så
anses erforderligt, bringa lagtexten i klar överensstämmelse med vad
som ursprungligen avsetts."

���� $QGUD�VNlO�WLOO�PLQVNDG�DQYlQGQLQJ�DY
I|UDUEHWHQ"

Det kan eventuellt finnas andra skäl än påverkan från EG-rätt, till att
förarbetenas roll på sikt kommer att minska. Den tidigare systematiska

                                                
25Peczenik, Vad är rätt?, s 251
26s 588 i NJA 1978 s 581
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presentationen av remissvar ersattes under slutet av 70-talet med ett
stencilerat bihang av betydligt lägre kvalitet.27 Denna trend fortsatte under
80-talet med en komprimerad och tämligen intetsägande sammanfattning av
remiss- yttrandena.28

Även betänkandenas kvalitet försämrades; den sedvanliga redovisningen av
utländsk rätt, hänvisningar till litteratur och en mera utförlig motivering
saknades ofta.29 Förekomsten av historiska jämförelser minskade också.30

Skälen till dessa förändringar är flera.31 Politiska förändringar under de
senaste två decennierna har påverkat de offentliga utredningarna.32 Den
strävan efter förkortade utredningstider, som uttrycktes i nya riktlinjer för
kommittéväsendet under mitten av 80-talet, har fått negativa konsekvenser
för utredningens innehåll.33

Bristerna i utredningsväsendet påtalas fortfarande av bl a RRV och
Riksdagens revisorer.34 Remissinstanser har uttryckt farhågor om att deras
synpunkter inte beaktas eller endast slumpvis redovisas i propositionen.35

Detta inverkar menligt på remissinstansernas arbetsinsatser. Därutöver kan
föränd -
ringarna medföra en risk för att obekväma remissynpunkter undanhålls från
offentligheten.

Den försämrade kvalitén på utredningarna angavs redan under 80-talet av
Bernitz som ett skäl för att förarbetenas betydelse som rättskälla skulle
komma att minska.36 Samtidigt har förarbetenas betydelse paradoxalt nog
ökat på grund av lagstiftningens otillräcklighet och domstolarnas större
benägenhet att utnyttja allt tillgängligt material, som kan vara till hjälp vid
en utförlig domskrivning.37

                                                
27Bernitz, För korta utredningar, s 17
28se t ex prop 1983/84:40 och 1983/84:16
29Peczenik, Juridisk argumentation s 171
30Riksdagens revisorer, Rapport 1996/97:6, s 27
31Lundell, Institutionella ramar för förvalningspolitiken, s 143 och Riksdagens

1 revisorer, Rapport 1996/97:6, s 41 f
32Riksdagens revisorer, Rapport 1996/97:6, s 28 f
33Lundell,  Förvaltningspolitik i Statens offentliga utredningar 1970-1990, s 244
34RRV:s årliga raport 1995, s 1:25-26 och Riksdagens revisorer, Rapport

1 1996/97:6, s 127
35Riksdagens revisorer, Rapport 1996/97:6, s 113 f och 126
36Bernitz, För korta utredningar, s 17
37Peczenik, Juridisk argumentation s 171
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�� )|UDUEHWHQ�L�GDQVN�UlWW

���� 'DQVN�QRUPJLYQLQJ���XWDUEHWDQGH�DY
ODJI|UVODJ

Dansk normgivning och utarbetande av lagförslag företer stora likheter med
svenska förhållanden. I normalfallet förbereder och framställer regeringen
lagförslag men givetvis kan även folketingsledamöter lägga fram en motion.
Lagförslaget utskottsbehandlas38 och därefter fattar Folketinget beslut i
frågan. Regeringen stadfäster och offentliggör lagen.

Utarbetandet av ett lagförslag sker i ett internt arbetsutskott inom
departementet eller genom en s k lovkommission. Tidigare tillsattes
lovkommissioner genom lag, men numera fattas beslutet av regeringen eller
vederbörande minister. Ramen för kommissionens verksamhet, det s k
kommissoriet, anger ämnet och det politiska mål som kommissionen skall
förverkliga. Normalt upphör kommissionen att existera när lagförslaget är
utarbetat, men vissa kommissioner är permanenta, t ex retsplejerådet och
straffelovsrådet.

Det finns inga regler om hur en lovkommission skall vara sammansatt.
Normalt består kommissioner av medlemmar från olika
verksamhetsområden,
bl a politiker, offentligt anställda med anknytning till ämnesområdet,
representanter från organisationer och sakkunniga. Kommissionens arbete
utmynnar i ett betänkande, som överlämnas till vederbörande minister.
Ministern avgör om betänkandet skall tryckas och offentliggöras.

Merparten av alla lagförslag utarbetas inte i kommmissioner utan internt i
ministerierna. Eventuellt kan ministern informellt tillsätta en intern
arbetsgrupp.
Enligt von Eyben39 är - möjligen i motsats till svenska förhållanden - "også
den departementale behandling særdeles grundig."

När lagförslaget är utarbetat sänds det på remiss.40 Det avslutande arbetet
med att skriva proposition41 utförs i departementet. Det förekommer ofta att
lagtexten i betänkandet revideras. Det slutliga ställningstagandet sker i ett
ministermöte, där propositionen godkänns och formellt bekräftas beslutet i
statsrådet där regenten deltar.

                                                
38udvalg (övers)
39von Eyben, Juridisk Grundbog 1, s 31
40høring (övers)
41ministerielt lovforslag (övers)
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Liksom i Sverige kan ett lagförslag utskottsbehandlas. En sådan behandling
kräver emellertid ett folketingsbeslut. Även andra behandlingsformer
existerar, men utskottsbehandlning är den vanligast förekommande. I
utskottet genomarbetas lagförslaget tekniskt och förhandlas eventuellt för att
uppnå politisk majoritet.Utskottsbehandlingen avslutas med ett betänkande42

som inkluderar eventuella förslag till ändring.

���� 'DQVND�UlWWVNlOORU

Dansk rättstillämpning använder sig av följande rättskällor: regulering,
praxis, doktrin, politiska faktorer och internationell rätt. Förarbetena faller
under rubriken "regulering" och härmed förstås rättskällor som skapats i
"anerkendte former for produktion af ret." 43 Bland förarbetena räknas
kommissionsbetänkande, lagförslagets motiv, debatten i Folketinget och
utskott- betänkande.

En omdiskuterad fråga i dansk rättskällelära är huruvida otryckta förarbeten,
t ex icke offentliggjorda s k ministeriella notat, bör användas vid
lagtolkning. I dansk rättstillämpning har man ofta använt sig av sådant
otryckt material. Röster har höjts för att rättssäkerheten och förutsägbarheten
i rättstillämpningen lider av att offentlig lag kan kompletteras med icke
publicerat material.44 Andra hävdar att frågan blivit mindre aktuell genom
en offentliggörelsereform 1984.45

I domstolar bör det under alla omständigheter kunna krävas att otryckt
material presenteras för parterna. En administrativ myndighet är däremot
inte skyldig att på eget initiativ framlägga sitt beslutsunderlag för en part.

������ /DJWH[WHQV�XWIRUPQLQJ

Det finns inga regler om hur en dansk lagtext skall vara uppbyggd. Ofta
inleds lagtexten med lagens ändamål,46 därefter följer materiella regler, vilka
myndigheter som skall administrera dessa och avslutningsvis regler om
ikraftträdande och eventuell sanktion.

Till den föreslagna lagtexten knyts i allmänhet motiv.47 Dessa delas upp i
allmänna motiv och anmärkningar till lagförslagets paragrafer. Motiven
innehåller i regel politisk argumentation, redogörelser för gällande rätt och
praxis samt innehållet i de föreslagna lagändringarna. När förarbetena skrivs
skall hänsyn tas till att de kan förväntas få vägledande betydelse för de
                                                
42betænkning (övers)
43Zahle, Dansk forfatningsret 1, s 54
44Lauridsen i Ugeskrift for Retsvæsen 1980 B,  s 317 f
45Zahle, a a, s 280
46formål (övers)
47bemærkninger (övers)
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myndigheter, som skall administrera lagen.48 Motiven är alltså relevanta vid
administrativa och judiciella myndigheters tolkning av lagtext.

������ )|UDUEHWHQDV�IXQNWLRQ

Lagförarbetenas betydelse i dansk rätt är dubbel - dels att bilda underlag för
Folketingets ställningstagande till lagförslaget, dels att komplettera lagtexten
med ytterligare rättskällematerial.49 Denna sista funktion nämns särskilt om
de s k "bemærkningerne" i ett cirkulär från statsministeriet50 men gäller även
lagkommissionernas betänkanden.

������ /DJPRWLYHQV�EHW\GHOVH�L�GDQVN�UlWW

Liksom i Sverige är användandet av lagförarbeten en tämligen ny företeelse i
dansk rätt. Man har i praxis hänvisat till förarbeten i vart fall från början av
1900-talet51 men oftast utan att nämna det i domens premisser. För att kunna
konstatera att man har använt sig av förarbeten får man jämföra med
relevanta notiser i Ugeskrift for Retsvæsen och domskommentarer.52 von
Eyben
anser att man

� "før 1919 sjældent havde henvisninger til motiver. Herefter er det
omend ikke sædvanligt, så dog ikke helt ualmindeligt, at motiver
anføres, og navnlig kan man i gengivelsen av parternas procedure og i
noter til trykte domme finne henvisninger til motivudtalelser." 53

� 
Förarbetenas betydelse som rättskälla ökade efterhand och i en
introduktionsbok till dansk rätt från 1957, som är ett standardverk på
området, konstateras:

� "Af vejledende betydning for lovens fortolkning er dens forar- bejder...
Studiet af lovmotiver får derfor stor betydning for juristernes
fortolkning af loven."54

Svenska jurister betraktar ofta Sverige som unikt när det gäller förarbetenas
ställning.55 Under senare decennier verkar det dock som att skillnaderna mot
dansk rättstillämpning inte länge är så stora. von Eyben anser att "der er

                                                
48Statsministeriets cirkulär nr 195, 16.9.1966, 1§ 2 st
49Zahle, a a, s 253
50se ovan nämnda Statsministeriets cirkulär, nr 195, 16.9.1966 , 1§ 2 st
51jfr Ugeskrift for retsvaesen 1901.898
52von Eyben, a a, s 28
53von Eyben, Juridisk Grundbog II, s 121
54Munch-Petersen, Den borgerlige Ret i Hovedtræk, s 3
55se t ex Löfmark, Finna rätt s 100 ff
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næppe tvivl om, at Danmark ikke afviger meget fra Sverige i denne henseen-
de."56

Generellt visar empiriska undersökningar av dansk rättspraxis en ökande
användning av subjektiv teleologisk argumentation.57 Lagtexten får därmed
en underordnad betydelse. Att domstolar tar avstånd från motivuttalanden är
sällsynt men förekommer.58 Normalt tar man inte hänsyn till motiv som
strider mot lagens ordalydelse och förarbeten kan med tiden mista sin
betydel- se.59

Närmast som ett kuriosum kan nämnas att det nordiska samarbetet vid ett
tillfälle utsträckts till att danska Højesteret ansåg att en sceninstruktör skulle
anses som "utövande konstnär" 60 enligt ophavsretslovens § 45 bland annat
med hänsyn till norska och svenska lagförarbeten.61

���� gNDQGH�EXQGHQKHW�YLG�I|UDUEHWHQ

Under senare decennier har ett överväldigande antal domar tagit
utgångspunkt i förarbeten; hänvisningar till analogi, prejudikat och
sedvanerätt är betydligt mera ovanliga. I två undersökningar av sammanlagt
700 domar från 1975 till 1985 62 visar statistiken att förarbetenas ställning är
helt domine- rande.

Undersökningen omfattar 500 domar och beslut som fattats av danska
domstolar och myndigheter i perioden 1975-8463 med en fortsatt genomgång
av ytterligare 100 rättsliga avgöranden 1984-85. I analysen har inarbetats
ännu en undersökning av omkring 90 domar som avkunnats 1975-79.64 För
att säkrare kunna värdera rättstillämpningen inkluderade undersökningen ett
flertal rättsområden och även en del otryckt material. Den rättsliga argumen-
tationen i atypiska avgöranden studerades.65

I den systematiska genomgången av materialet grupperades avgörandena
efter tolkningsmetod. Arton olika tolkningsprinciper användes och varje
dom eller beslut kunde uppträda i flera kategorier. Rättsområdena omfattade
bl a offentlig rätt, förmögenhetsrätt, associationsrätt, fastighetsrätt,
konkursrätt, hyresrätt, familjerätt och skatterätt. Inom den offentliga rätten
fanns även EG-rätt medtagen.

                                                
56von Eyben, Juridisk Grundbog 1, s 30
57se nedan avsnitt 7.3
58jfr Ugeskrift for Retsvaesen 1989.688 H angående Markedsføringslovens § 8
59Zahle, Dansk forfatningsret 1, s 268
60jfr Ugeskrift for retsvaesen 1978.42 H
61SOU 1965:25 s 379
62Brorly, Retskilderne i praksis, s 28 ff
63Brorly, Fortolkningsprincipper i dansk ret 1975-84. En undersøgelse af retspraxis
64Jørgensen, Retsafgørelsen og dens begrundelse, s 319-38
65Brorly, Retskilderne i praksis, s 32
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Undersökningen visade att den subjektivt teleologiska metoden dominerade
kraftigt på samtliga områden och att flertalet avgöranden baserades primärt
på förarbetsuttalanden.66 Särskilt anmärkningsvärt var att man fann att
subjektiv teleologisk metod förekom betydligt oftare - förhållande 3/2 - än
bokstavstolkning. Inom offentlig rätt fanns den största förekomsten av beslut
och domar som baserats på subjektiv teleologisk metod.

Enligt Brorly beror den ökande förarbetesbundenheten på att den
demokratiska processen kräver att många politiska partiers och
organisationers intressen skall tillgodoses. Detta medför ofta en ofullständig
och icke koordinerad lagstiftning byggd på kompromisser. Konflikten i
lagstiftningsprocessen
överlåts därmed till de domstolar och administrativa myndigheter, som skall
finna en lösning på problemet. Myndigheterna vänder sig därför i ökad
utsträckning till förarbetena för att finna lagstiftarens mening.67

Dessa resultat har bekräftats av Peter Blumes undersökning av rättspraxis i
domstolar 1982-1984.68 Blumes resultat visar en viss tendens till att
domstolar föredrar lagtext i de fall då lagtext och förarbetsuttalanden inte
överensstämmer. I Brorlys undersökning visades däremot en tendens att
avvika från lagtexten till förmån för motivuttalanden.69

                                                
66ibid, s 20
67ibid, s 32 f
68Blume,  Ugeskrift for Retsvæsen B, s 121-129
69Brorly, Retskilderne i praksis, s 39
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�� (*�UlWW

���� 5lWWVNlOORU�L�(*�UlWWHQ

EG-rätten använder sig av fyra olika typer av rättskällor:70 den skrivna
rätten, allmänna rättsprinciper, EG-domstolens rättspraxis samt andra rätts-
ordningar.

De skrivna rättsreglerna består av fördragstexter och sekundärrätten.
Normativt sett är fördragens bestämmelser överordnande övriga rättskällor.
Bland fördragen inkluderas de grundläggande fördragen med de tillägg och
ändringar som gjorts, såsom fusionsfördraget 1965, enhetsakten 1986,
Maastrichtfördraget 1992 samt de olika anslutningsfördragen.

De allmänna rättsprinciper som används som rättskälla omfattar bl a
proportionalitetsprincipen, likhetsprincipen och legalitetsprincipen. Dessa
principer är överordnade förordningar och  direktiv. Detta innebär att om en
bestämmelse i sekundärrätten inte är förenlig med de allmänna
rättsprinciper, som EG-rätten erkänt som  rättskälla, så skall bestämmelsen
inte tillämpas.71

Den numera kanske viktigaste rättskällan är EG-domstolens rättspraxis.
Äldre praxis framstår som en mycket viktig rättskälla, men domstolen anser
sig inte bunden av tidigare avgöranden.

Andra rättsordningar som rättskälla inkluderar bl a folkrättsliga regler och
medlemsstaternas nationella rättsordningar.

���� $OOPlQQD�V\QSXQNWHU

Gemenskapsrätten har åtminstone fyra utmärkande drag som påverkar EG-
domstolens tolkningsmetoder.72 För det första är EG-fördraget ett
ramfördrag, traité cadre, som är avsett att efterhand fyllas ut med skilda
slags föreskrifter, s k sekundärrätt. Fördragets regler är ofta obestämda och
anger vilka mål som skall uppfyllas. Att uppfylla målen är en dynamisk
process som i hög grad har satt sin prägel på EG-domstolen
tolkningsmetoder.

För det andra skall EG-rätten, till skillnad från nationell lagstiftning,
tillämpas i skilda rättsliga system. EG-rätten är en enhetlig rättsordning73

                                                
70Norberg: Reflexioner över svenska rättstraditioner i en europeisk rättsmiljö s 10
71Millett, Rules of Interpretation of E.E.C. Legislation, s 179
72ibid, s163 ff
736/64 &RVWD�Y��(1(/ [1964] ECR 585
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och om den tolkades och tillämpades på skilda sätt i medlemsländerna
skulle det äventyra gemenskapens existens. EG-domstolen har uttryckt sig
på detta sätt:

� "it should be recalled, as the Court has constantly emphesized in its
case-law, that the recourse to provisions of the domestic legal systems
to restrict the scope of the provisions of Community law would have
the effect of imparing the unity and efficacy of that law and
consequently cannot be accepted. That rule... is fundamental to the
existence of the Community..."74

� 
En annan konsekvens av att EG-rätten skall tillämpas i flera rättssystem är
att domstolen emellanåt använder sig av en komparativ metod för att söka
stöd och ledning i medlemsstaternas nationella rätt. Detta är särskilt vanligt
förekommande när ny rätt utvecklas. Doktrinen om allmänna rättsprinciper,
som EG-domstolen utvecklat som ytterligare rättskälla, är ett exempel på en
sådan komparativ aspekt.75 Dessa allmänna rättsprinciper anses vara
gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.76

EG-domstolen refererar emellanåt till termer och begrepp som är välkända i
medlemsstaternas nationella rättsordningar. Man måste vara försiktig med
att utan vidare anta att betydelsen överensstämmer med det man är van vid i
nationella sammanhang. EG-domstolen har nämligen, för att bevara enheten
i gemenskapsrätten, utvecklat s k autonoma tolkningar av begrepp.77

För det tredje har EG-rätten en flerspråklig dimension. En av principerna
inom unionen är att alla medlemsländers språk skall väga lika tungt - inget
språk har företräde framför de andra. Detta medför att EG-domstolen
tvingas utveckla tolkningsmetoder som är avpassade för flerspråkliga texter.
Principen har uppenbarligen uppfattas som så betydelsefull att man hittills
inte avvikit från denna oavsett de besvär och utgifter det vållat gemenska-
pen.78

För det fjärde  inleds varje rättsakt av en, ofta mycket omfångsrik, preambel
som kan ge vägledning för tolkningen av rättsaktens bestämmelser.79

Enligt artikel 190 i fördraget skall nämligen förordningar, direktiv och
beslut vara motiverade och hänvisa till förslag och yttranden som skall
inhämtas enligt fördraget. Dessa motiveringar och hänvisningar redovisas i
preambeln.

                                                
74149/79 &RPPLVVLRQ�Y��%HOJLXP�[1980] ECR 3881, s 3903
75se nedan 5.2.3.1
76Artikel 215(2) rörande utomobligatoriskt ansvar är ett exempel på att dessa

1 principer uttryckligen nämns i fördraget.
77Millett, a a, 177
78se t ex Wakter, Den flerspråkliga dimensionen inom EG s 750 f
79

se t ex målet C-106/89 Marleasing [1990] ECR 4135 premiss 12
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EG-domstolen har tillerkänts en i princip exklusiv rätt att tolka EG-rätten.
Domstolen använder sig ofta av en dynamisk, teleologisk tolkningsmetod,
framför allt med hänsyn till de allmänna målsättningarna i artiklarna 2 och 3
i EG-fördraget.80 Man brukar tala om bestämmelsens effektivitet, l´effet
utile, d v s domstolen väljer den tolkning som ger bestämmelsen dess största
effekt och största praktiska värde. Det dynamiska förhållningssättet
motiverar en viss försiktighet vid tolkning av äldre praxis; domstolen
hänvisar ofta till gemenskapsrättens nuvarande ståndpunkt och tvekar inte
att driva integrationsprocessen framåt.

EG-domstolen uttalar sig i regel inte om tolkningsmetoder i sina domar.81

Domstolen använder sig av de metoder som är vanligt förekommande i
medlemsländerna men EG-rättens särdrag och EG-fördragets karaktär av
ramfördrag präglar i hög grad domstolens tolkningsmetodik.

Fyra tolkningsmetoder redovisas nedan: bokstavstolkning samt historisk,
systematisk och teleologisk tolkning. Ordningsföljden avspeglar inte den
betydelse dessa fyra tolkningmetoder har inom EG-rätten.

������ %RNVWDYVWRONQLQJ

Det normala tillvägagångssättet i domstolar är att undersöka den relevanta
texten och om domstolen finner att dess mening är klar och entydig slutar
tolkningsoperationen där. Detta gäller vanligtvis också EG-domstolens
avgöranden. I vissa fall har domstolen emellertid bortsett från en klar och
entydig mening och i stället tagit fasta på fördragets övergripande mål och
syfte - "the spirit of the text." 82 Man har med andra ord, trots en klar och
entydig text, använt sig av en systematisk eller teleologisk tolkningsmetod.
Detta tillvägagångssätt kan verka något överraskande, men har sin grund i
EG-rättens speciella karaktäristika som Lord Denning har beskrivit på detta
sätt:

� "The (EEC) treaty ... lays down general principles. It expresses its aim
and purposes. All in sentences of moderate length and commendable
style. But it lacks precision. It uses words and phrases without
defining what they mean. An English lawyer would look for an
interpretation clause, but he would look in vain. There is none. All the
way through the treaty there are gaps and lacunae. These have to be
filled in by the judges, or by regulations or directives." 83

                                                
80Norberg, Reflexioner över svenska rättstraditioner i en europeisk rättsmiljö, s 16
81Kutscher, Report presented to a Judicial and Academic Conference, s 5 f
82se t ex 22/70 (57$ [1971] ECR 263
83Lord Denning i %XOPHU�Y��%ROOLQJHU [1974] Ch. 401 at 425
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Sekundärrätt är i regel mera preciserad, men även  där återfinner man ofta
oklara formuleringar.84 Eftersom vaga, flertydiga och ofullständiga uttryck
ofta förekommer i de texter som EG-domstolen måste tolka blir bokstavs-
tolkning i många fall inte så användbar som tolkningsmetod.85

Vissa bedömare anser dock att EG-fördraget, inklusive sekundärrätten, är
klarare formulerat än vad som normalt är fallet med internationella traktater;
de språkliga problemen bedöms därför inte som så allvarliga.86 Samtidigt
understryks att varken fördraget eller sekundärrätten normalt sett når upp till
samma precision och standard som medlemsländernas nationella
rättsordningar i detta avseende.87

Ytterligare en svårighet som sällan förekommer i nationella domstolar är att
EG-domstolen ofta måste ta hänsyn till ett flertal likvärdiga språkversioner
av samma text. Ett exempel på att olika språkversioner kan skapa förvirring
är den engelska respektive franska översättningen av artikel 48(3) i fördraget
där den engelska texten talade om "public policy" medan den franska
formuleringen var "ordre public." 88 I dessa fall väljer domstolen - när
omständigheterna så tillåter - den tolkning som ger mest utrymme för
individens rättigheter och bestämmelsens intentioner.

EG-domstolen ställs alltså inför två problem vid bokstavstolkning. Dels är
alla gemenskapstexter lika autentiska på alla femton språk, dels är
bestämmelserna abstrakta och generellt hållna. Kombinationen av vaga
bestämmelser formulerade på femton olika språk gör det i regel svårt att
finna en klar och entydig mening vid tolkningen av en
gemenskapsbestämmelse.

������ +LVWRULVN�WRONQLQJ

Vanligtvis menar man med historisk tolkning en tolkningsmetod som fäster
avseende vid författarens avsikt med texten. En annan typ av historisk
tolkningsmetod tar sikte på den objektiva avsikten vid tiden för textens
författande. EG-domstolen använder sällan någon av dessa metoder. Ett skäl
till detta är att förarbetena till de grundläggande fördragen har aldrig

                                                
84se t ex Rådets direktiv 64/221 "grounds of public policy, public security or public

1 health" som preciserades i 41/74 9DQ�'X\Q v. +RPH�2IILFH [1974] ECR 1337
85exempel på sådana icke definierade uttyck är "public policy" 41/74 9DQ�'X\Q�Y�
�� +RPH�RIILFH�[1974] ECR 1337 och "abuse of dominant position" 6/72 &RQWLQHQWDO
2 &DQ�Y�&RPPLVVLRQ�[1973] ECR 215
86Bredimas, Methods of Interpretation and Community Law s 40
87se t ex generaladvokat Roemers yttrande i 73-74/63�,QWHUQDWLRQDOH &UHGLHW
1 HQ�+DQGHOVYHUHLQLJXQJ�5RWWHUGDP�Y��0LQLVWU\�RI�$JULFXOWXUH�DQG�)LVKHULHV
2 [1964]  ECR 1
88se generaladvokatens uttalande i 30/77 %RXFKHUHDX�[1977] ECR 1999
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publicerats.89 Dessutom innebär EG-rättens dynamiska karaktär att parternas
intentioner när EG-fördraget slöts inte får så stor betydelse vid tolkningen av
fördragstexten.
� 
� "In the Community the judge is the repository of the will of the

authors of the Treaties, who moved into the background on the day of
signature, to reappear only at rare moments when they sign new
agreements. They have made the judge the guardian of their common
achievement, that is to say, of its objectives, institutions and law. They
have carried so far the trust which they have placed in the judge as the
custodian of their common will that they have destroyed every official
trace of their travaux preparatoires."90

Generaladvokaterna har i något större utsträckning refererat till sådant
historiskt material i sin yttranden. I fallet Netherlands v. High Authority91

föreslog generaladvokaten i sitt yttrande att "the Court should examine the
statement of reasons laid before the parliaments of the other countries." EG-
domstolens rättspraxis innehåller också några exempel på att uttalanden
under ett parlaments eller kommittés behandling av lagstiftningsärenden kan
beaktas.92

EG-domstolens ringa benägenhet att ta hänsyn till WUDYHDX[�SUpSDUDWRLUHV
minskar avsevärt i takt med att dessa börjar bli föråldrade. Med tanke på
gemenskapsrättens dynamiska karaktär behöver det inte röra sig om många
år av utveckling.

Även tillkomsten av sekundärrätt präglas av hårda förhandlingar i
kommissionen och rådet. Beslutsunderlaget i dessa fall lider av likartade
svagheter som ovan nämnts angående fördragsförhandlingarna. Vissa
WUDYHDX[�SUpSDUDWRLUHV finns dock tillgängliga i Official Journal, nämligen
rådets och kommissionens sekundärrättsförslag och parlamentets yttranden.
Detaljerna i de verkliga diskussionerna publiceras dock inte.93 Domstolen
kan visserligen med hänvisning till artikel 21 i EG-domstolens stadga begära
in dessa opublicerade protokoll som bevismaterial, men domstolen använder
sig ytterst sällan av WUDYHDX[�SUpSDUDWRLUHV som tolkningunderlag.

                                                
89Lasok/Bridge, Law and Institutions of the European Communities, s 139
90Lecourt, Le juge devant le Marché Commun, s 64 (1970)
916/54 1HWKHUODQGV�Y��+LJK�$XWKRULW\�[1954 - 1956] ECR 103
9229/69 6WDXGHU [1969] ECR 425 premiss 5, 83/78 3LJV�0DUNHWLQJ�%RDUG�Y�
1 5HGPRQG [1978] ECR 2371 premiss 54, 69/84 3DGRYDQL [1985] ECR 1968
2 premiss 12. Se även 6/60 +XPEOHW�Y��%HOJLDQ�6WDWH�[1960] ECR 559
93Millett, a a, s 180
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������ 6\VWHPDWLVN�WRONQLQJ

Systematisk tolkning innebär att bestämmelsen i fråga betraktas i sitt
sammanhang och i ljuset av övriga EG-regler. Med tanke på EG-fördragets
karaktär av ramfördrag, WUDLWp�FDGUH, betonar domstolen ofta att det är
synnerligen viktigt att beakta det inbördes samband som man menar finns
mellan samtliga regler i fördraget.
.
Vanliga formuleringar som visar att denna metod använts är:"the framework
of Community law,"94 "one must have regard to the whole scheme of the
Treaty no less than to its specific provisions"95 och "taking account of the
fundamental nature, in the scheme of the Treaty, of the principles of
freedom of movement and equality of treatment of workers."96  Ett mål som
mycket tydligt illusterar EG-domstolens sätt att resonera i dessa fall är
&RPPLVVLRQ�Y��,WDOLDQ�5HSXEOLF97

� "Thus, in order to ascribe to a charge an effect equivalent to a customs
duty, it is important to consider this effect in the light of the objectives
of the Treaty, in the Parts, Titles and Chapters in which Articles 9, 12,
13 and 16 are to be found, particularly in relation to the free
movement of goods. Consequently, any pecuniary charge, however
small and whatever its designation and mode of application, which is
imposed unilaterally on domestic or foreign goods by reason if the fact
that they cross a frontier, and which is not a customs duty in the strict
sense, constitutes a charge having equivalent effect within the Treaty,
even if it is not imposed for the benefit of the State, is not
discriminatory or protective in effect and if the product on which the
charge is imposed is not in competition with any domestic product."

� 
Systematisk tolkning spelar också en viktig roll vid tolkning av
sekundärrätt98

eftersom denna alltid skall tolkas i överensstämmlse med primärrätten.99

Systematisk tolkning kan alltså vara både "horisontell" och "vertikal."

������ 7HOHRORJLVN�WRONQLQJ

Teleologisk tolkning är inriktad på ändamålet med en bestämmelse. Denna
metod som är utomordentligt väl ägnad just vid tolkning av EG-rätt, får allt

                                                
946/64 &RVWD�Y��(1(/ [1964] ECR 585
9522/70 (57$ [1971] ECR 263
96152/73�6RWJLX [1974] ECR 153
9724/68 &RPPLVVLRQ�Y��,WDOLDQ�5HSXEOLF [1969] ECR 193 premiss 200-201
98Pålsson/Quitzow, EG-rätten - ny rättskälla i Sverige s 188.
99se t ex 64/69 &RPSDJQLH�)UDQFDLVH�HW�)LQDQFLqUH�Y��&RPPLVVLRQ [1970]

1 ECR 221
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större betydelse. En före detta president i EG-domstolen har uttryckt sig på
detta sätt:

� "The Community judge must never forget that the Treaties
establishing the European Communities have laid the foundation of an
ever closer union among the peoples of Europe and that the High
Contracting Parties were anxious to strengthen the unity of their
economies and to ensure their harmonious development. The principle
of the progressive integration of the Member States in order to attain
the objectives of the Treaty does not only comprise a political
requirement; it amounts rather to a Community legal principle, which
the Court of Justice has to bear in mind when interpreting Community
law, if it is to discharge in a proper manner its allotted task of
upholdning the law when it interprets and applies the Treaties. How
else should the Court of Justice carry out this function which it has
been assigned except by an interpretation of Community law geared to
the aims of the Treaty, that is to say, one which is dynamic and
teleological."100

EG-fördraget beskriver, både i preamblen och i vissa artiklar, målet med
gemenskapen i mycket generella ordalag.101 Med hjälp av en teleologisk
metod kan domstolen fylla ut luckorna i fördraget och på detta sätt fungerar
domstolen som en dynamisk uttolkare av gemenskapsrätten. Som nämnts
tidigare innehåller förordningar och direktiv en preambel, som redogör för
ändamålen med bestämmelserna. Domstolen kan därigenom tolka direktiv
och förordningar i ljuset av dessa preambler.

Domstolen hänvisar ofta till ändamålet med en bestämmelse men ytterst
sällan till lagstiftarens intentioner. Bortsett från att det, särskilt i EG-rättsliga
sammanhang, kan ifrågasättas om det överhuvudtaget föreligger någon
gemensam lagstiftarvilja är det svårförenligt med gemenskapsrättens
dynamiska
karaktär att framtolka någon sådan vilja. Kutscher har sammanfattat läget på
detta sätt:

� "Interpretations based on the original situation would in no way be in
keeping with a Community law orientated toward the future."102

�������� /�HIIHW�XWLOH
� 

Domstolen refererar inte sällan till "effektivitetsprincipen," O�HIIHW�XWLOH��som
en del av den teleologiska tolkningsmetoden.103 Denna term, som lånats från
folkrätten, innebär att domstolen föredrar den tolkning som ger
                                                
100Kutscher, Methods of Interpretation as seen by a juge of the Court of Justice s 39
101se t ex artikel 2 och 3 i EG-fördraget
102Kutscher, a a , s 22
103Millett, a a, s 181
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bestämmelsen i fråga störst effekt och största möjliga praktiska värde.104 När
denna metod används får det ofta tämligen vittgående konsekvenser för
tolkningsre- sultatet.105

�������� 3UHDPEHO

Enligt artikel 190 i fördraget skall förordningar, direktiv och beslut vara
motiverade och hänvisa till förslag och yttranden som skall inhämtas enligt
fördraget. Dessa motiveringar och hänvisningar redovisas i preambeln som
domstolen ofta refererar till i sina domskäl.106 Vissa bedömare anser att pre-
ambeln inte ger någon större vägledning vid tolkning eftersom den är alltför
allmänt hållen.107 Det förekommer dock preamblar som är mycket
omfångsrika och som innehåller mycket detaljerade bestämmelser.

Ett exempel är Rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser.
Preambeln inleds med skälen för direktivets tillkomst och den
samhällsmässiga bakgrunden, mycket påminnande om en svensk
allmänmotivering i förarbeten.108 Preambeln avgränsar direktivets räckvidd
genom att ange vilka områden som inte omfattas109 och definierar uttrycket
"databas" i direktivets mening.110 Syftet med direktivet anges111 och
kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna112 fastslås.
Slutligen anges bevisbörderegler113 och vilka sanktioner som
medlemsstaterna bör införa.114

������ .RPELQDWLRQ�DY�WRONQLQJVPHWRGHU

EG-domstolen använder sig i regel inte av klart avgränsade
tolkningsmetoder utan mycket ofta av en blandning av olika metoder. Ett
exempel på detta är målet &RQWLQHQWDO�&DQ:115

                                                
104Kutscher, a a  s 41
105se t ex 804/79 &RPPLVVLRQ�Y��8QLWHG�.LQJGRP�[1981] ECR 1045, premiss 23 och

1 avsnitt 5.4  nedan
106se t ex 14/69 0DUNXV�Y��+DXSW]ROODPW�+DPEXUJ�-RQDV�[1969] ECR 349 och

1 9/72 %UXQQHU [1972] ECR 961
107Bernitz, Inför europeiseringen av svensk rätt, s 37
108Europaparlamentets och Rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser

1 punkt 1 ff
109ibid punkt 14, 18, 19 m fl
110ibid punkt 17
111ibid punkt 39 och 48
112ibid punkt 29 och 35
113ibid punkt 53
114ibid punkt 57
115se ovan nämnda�&RQWLQHQWDO�&DQ� premiss 243
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� "In order to answer this question one has to go back to the spirit,
general scheme and wording of Article 86, as well as to the system and
objectives of the Treaty."

I detta fall har domstolen använt sig av en blandning av bokstavstolkning,
systematisk och teleologisk tolkning. I domstolens praxis är en kombination
av teleologisk och systematisk metod särskilt vanligt förekommande.116

������ gYULJD�V\QSXQNWHU

Generellt kan man säga att EG-domstolen tolkningsmetoder genomgått olika
faser sedan dess tilllkomst. Från att i inledningsskedet av samarbetet
huvudsakligen ha förlitat sig på bokstavstolkning, har domstolen övergått
till att i stor utsträckning tillämpa en systematisk och teleologisk
tolkningsmetod.

Det är relativt vanligt att EG-domstolens motiveringar är knapphändiga och
därmed kan det emellanåt vara svårt att utröna vilka omständigheter som
varit avgörande för utgången.117 Ytterligare ett problem är att EG-
domstolens domar inte innehåller några skiljaktiga meningar. Detta kan vara
en förkla- ring till att den önskvärda klarheten i skrivningarna ibland inte har
varit möjlig att uppnå.118 I sådana fall kan ett studium av
generaladvokaternas utlåtanden eventuellt ge ytterligare vägledning.

Domstolens sammansättning vållar ytterligare problem. Domarkollegiet
består nämligen av femton - inklusive generaladvokaterna 24 -�GLVWLQFW
SHUVRQDOLWLHV�119 med varierande nationell, kulturell och yrkesmässig
bakgrund. Det vore inte orimligt att förmoda att en så heterogen
sammansättning av ledamöter, i kombination med att skiljaktiga meningar
inte förekommer, skapar särskilda problem vid domskrivningen.

EG-domstolen är rättsskapande och har enligt vissa bedömare inte dragit sig
för att skapa nya regler som saknar närmare stöd i den skrivna EG-rätten.120

Exempel på detta är bl a principerna om EG-rättens företräde och
medlemsstaternas skadeståndsskyldighet vid underlåtenhet att implementera
direktiv. Men även i sådana kontroversiella tolkningssitutioner lägger
domstolen vikt vid att man inte skapar ny rätt utan "finner" den i fördragets
struktur.121 EG-domstolen ser enligt dessa bedömare rätten som ett komplett
och motsägelsefritt system av klara regler, som har egenskapen att kunna ge

                                                
116Millett, a a, s 173
117Gormley, Reasoning Renounced?, s 63-67
118Norberg, Vad betyder EU-medlemskapet för de svenska domarna?, s 12
119Rasmussen, EU-ret i kontext, s 407 f
120se t ex Rasmussen, On Law and Justice in the European Court of Jusitice, s 3 ff

1 och Wiklund, a a, s 1079 f
121Rasmussen, a a, s 396
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ett riktigt svar på varje rättsproblem genom tillämpning av logisk
deduktion.122

���� /HJDO�DFWLYLVP�L�(*�GRPVWROHQ

EG-domstolen har kritiserats av bl a Hjalte Rasmussen för sin ofta starkt
ändamålinriktade tolkningar.123 Valet av tolkningsmetod blir nämligen ofta
helt avgörande för ett måls utgång.124 Enligt Rasmussen har domstolen
emellanåt gått utöver traditionell juridisk tolkning och istället fattat rent
politiska avgöranden, s k SROLF\PDNLQJ�

Även mindre kritiska bedömare som Hartley har grupperat domstolens
avgöranden i tre kategorier: "rulings within the text, rulings outside the text
and rulings contrary to the text." 125

Enligt Rasmussen träffar domstolen politiska val i tre typfall. I den första
situationen medger vaga bestämmelser i fördraget en stor handlingsfrihet för
domstolen126 och i dessa fall kan det vara legitimt att tolka bestämmelserna
på ett utfyllande sätt. Den andra situationen rör s k luckor i lagen. I sådana
fall kan det också vara legitimt att skapa ny rätt, men domstolen bör vara
försiktig i sin tolkning med hänsyn till förutsebarhet och rättsäkerhet. Den
tredje situationen är mera kontroversiell och gäller de fall då domstolen
tolkar en bestämmelse FRQWUD�OHJHP, d v s i strid med bestämmelsens
ordalydelse. Ras- mussen har påpekat att domstolen i sådana situationer kan
riskera sin auktoritet genom att ägna sig åt alltför kreativ politisk
rättsskipning.127

Rasmussens kritik av domstolen har dock inte fått stå oemotsagd.
Cappelletti
anser att kritiken är obefogad:128

� "Now, I have no difficulty in admitting that Rasmussen is right in
seeing the European Court´s vision as one of furthering integration.
Contrary to Rasmussen, however, I am convinced that such a vision,
far from beeing arbitrary, is fully legitimate, for it is rooted in the text,
most particularly in the Preamble and the first Articles of the EEC
Treaty."

                                                
122Wiklund, a a, s 1080
123Rasmussen, a a, s 382 ff
124Rasmussen, a a, s 397
125Hartley, The European Court, Judicial Objectivity and the Constitution of the

1 European Union, s 96
126se t ex artikel 12 och 30 i EG-fördraget.
127Rasmussen, On Law and Policy in the European Court of Justice, s 4
128Cappelletti, Is the Court of Justice"Running Wild"?, s 8
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Frågan om domstolens eventuella "legal activism" är inte enbart akademisk.
Domstolens "aktivism" har fått en del medlemsländers regeringar - i
synnerhet den engelska och tyska - att reagera.129  Den tyske
socialministern130 och förbundskansler Kohl131 har offentligt givit luft åt sin
kritik mot domstolen. Förbundskanslern har heller inte förnyat mandatet för
Tysklands domare i EG-domstolen.132

���� 5lWWVV\VWHP�LQRP�(8

������ (*�UlWWHQ���HQ�Q\�LXV�FRPPXQH"

Inom EU finns två stora rättsliga traditioner representerade: common law
och civil law. Den skandinaviska rättskulturen uppfattas normalt som en del
av civil law-kulturen, om än i dess periferi.133 Det finns avgörande
skillnader mellan de två systemen134 - skillnader som väsentligen överstiger
olikheterna mellan svensk rätt och övriga civil law-baserade rättskulturer.

Under de år då EG formades var endast ett begränsat antal länder
medlemmar i gemenskapen. Common law-systemet var vid denna tidpunkt
inte representerat i EG och följaktligen finns det inte några nämnvärda
inslag av detta system i gemenskapsrätten.135 Att EGs rättsystem numera är
case law- baserat kan möjligen enligt vissa bedömare bero på inspiration
från brittisk rätt.136

EG-rätten och det engelska rättssystemet har konfronterats under drygt två
decennier. I ett holländskt forskningsprojekt har man undersökt huruvida
common law och civil law-traditionerna inom EU närmar sig varandra i
kraft av det gemensamma regelsystemet i EG-rätten. Detta projekt, som leds
av Pierre Legrand, beskrivs kortfattat nedan.

������ .RQYHUJHUDQGH�UlWWVV\VWHP"

Det är en utbredd uppfattning att europeiska rättssystem närmar sig varandra

                                                
129Quis custodiet the European Court of Justice?, Common Market Law Review

1 1993, 30 s 899-903
130Blum, Die leise Übermacht
131Kohl, EG-Forum des Gemeinschaftsausschusses der Deutschen Gewerblichen

1 Wirtschaft
132Modéer, Blott Sverige svenska jurister har..., s 6
133Legrand, Uniformity, Legal Traditions and Laws Limits, s 307
134Legrand, a a, s 308
135ibid s 181
136Gulmann/Sørensen, a a, s 147
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därför att det finns ett gemensamt regelsystem inom EU. En exponent för
denna åsikt är de Groot som anser att

� "it is likely that the legal systems of the European States will form one
great legal family with uniform or strongly similar rules in many
aereas137... To observe that the legal systems of Europe are converging
states the obvious."138

Pierre Legrand ger i och för sig de Groot rätt i att man med hjälp av
lagregler kan skapa ett konvergerande rättsregelsystem men däremot inte
konvergerande rättskulturer.139 EG-rättsliga regler skall tillämpas i
respektive medlemsland och varje land är präglad av sin interna rättsliga
kultur - sin mentalité. Denna rättsliga bakgrund är mycket djupt rotad och
kanske inte ens möjlig att undkomma. Att endast betrakta rättsregler visar
enligt Legrand inte mycket mer än en ytlig bild av ett rättssystem och kan
över huvud taget inte säga något om huruvida två rättskulturer konvergerar
eller ej.140

Rättsregler säger ingenting om ett rättssystems fundamentala struktur. De är
bara yttre manifestationer av implicita attityder och referenser - en reflektion
av rättskulturen. Legrand anser följaktligen att en rättslig integration är lika
lite sannolik som en kulturell integration inom EU.

                                                
137de Groot, European Education in the 21st Century, s 11
138ibid, s 7
139Legrand, a a, s 318
140Legrand, European Legal Systems are not Converging, s 56 f
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���� (*�UlWW�L�VYHQVN�UlWW

Svenska domstolar är skyldiga att tillämpa de grundläggande fördrag och
rättsakter, som antagits av EG:s institutioner, samt att följa den praxis som
EG-domstolen utformat.141

Om det vid tillämpning av EG-rätt är oklart hur den skall tolkas kan, och i
vissa fall skall, den svenska domstolen begära ett förhandsavgörande.142 Ord
och begrepp i EG-rätten har inte nödvändigtvis den innebörd de brukar ha i
svensk rätt; i sådana fall kan det vara lämpligt att få ett förhandsavgörande
från EG-domstolen.

Förordningar behandlas i proposition endast om de kräver svenska
tillämpningsföreskrifter.143 Direktiv omformas däremot till svensk rätt
genom nya eller ändrade författningar. Om detta sker i form av lag kommer
lagen att bygga på en proposition från regeringen.144

Innebörden i propositionerna påverkas givetvis av hur det bakomliggande
direktivet skall tolkas och en sådan tolkning ankommer ytterst på EG-
domstolen att göra. I propositionen145 om svenskt medlemskap i den
Europeiska unionen uttalade lagrådet:

� "I framtida svenska lagförarbeten på de områden som omfattas av EG-
rätten kommer det således att finnas begränsat utrymme för sådana
motivuttalanden om hur vissa regler bör tolkas som hos oss av
tradition har tillmätts stor betydelse i domstolarnas rättstillämpning.
Från EG-rättslig synpunkt finns det i och för sig inte något som
hindrar att i en proposition eller ett utskottsbetänkande ges vägledning
om hur en viss införlivad direktivbestämmelse skall tillämpas. Det kan
tvärtom många gånger vara lämpligt att lagstiftaren på detta sätt delar
med sig av sin kunskap om EG-rättsliga principer och om den EG-
rättsliga doktrinen. Ett motivuttalande av detta slag får emellertid
aldrig göra anspråk på att utgöra ett auktoritativt besked om
bestämmelsens rätta tolkning utan bör snarast ses som en på fakta och
erfarenhet grundat övervägande om hur frågan kan komma att bli
bedömd av i sista hand EG-domstolen."

                                                
141prop 1994/95:19 s 487 f
142se artikel 177 i EG-fördraget
143

se t ex prop 1994/95:34 Den svenska tullagstiftningen vid ett EU-medlemskap

1 och prop 1994/95:101 rörande vissa miljöfrågor
144se t ex prop 1994/95:57 om mervärdesskatten och EG
145prop 1994/95:19 s 529
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Något förbud mot att förse EG-relaterade svenska lagregler med
motivuttalanden finns alltså inte.

Medlemsstaterna väljer själva i vilken form och med vilka medel direktiv
genomförs enligt artikel 189a (3). Detta skulle kunna tyda på att alla
nationella rättskällor kan användas. I artiklarna 100 och 100a talas däremot
om en harmonisering av medlemsstaternas rättssystem.

������ )|UDUEHWHQ�RFK�LPSOHPHQWHULQJ

Att direktiv i viss mån är direkt tillämpliga i nationell rätt fritar inte
lagstiftaren från skyldigheten att genomföra lagstiftning. Enligt praxis från
EG-domstolen är det normalt inte heller tillräckligt att ett direktiv helt eller
delvis implementeras genom omnämnande i förarbeten.

I en fördragsbrottstalan mot danska staten146 bedömdes om Rådets direktiv
75/117/EEG, det s k likalönedirektivet, implementerats i dansk rätt på ett
tillfredsställande sätt. Direktivet ställde krav om lika lön för lika arbete men
även för "arbejde, som tillægges samme værdi." Direktivet implementerades
genom en lag,147 som emellertid endast innehöll regler om lika lön för lika
arbete. I lagförarbetena konstaterades att uttrycket lika lön för lika arbete
hade samma räckvidd som direktivet avsett. Detta uttalande hade sannolikt
varit  tillräckligt för att danska domstolar skulle jämställa lika lön för lika
arbete med "arbejde, som tillægges samme værdi."

EG-domstolen påpekade emellertid att lagen särskilt avsåg icke organiserad
arbetskraft och att det därför var särskilt viktigt att noggrant formulera de
rättigheter som tillkom dem enligt direktivet. Av hänsyn till rättssäkerheten
och rättsskyddet krävdes en otvetydig formulering, som gjorde det möjligt
för de berörda att få kännedom om sina rättigheter och förpliktelser på ett
klart och tydligt sätt. Den danska lagen reviderades i enlighet med domen.148

�������� �)|UlQGUDG�ODJVWLIWQLQJVWHNQLN"

När Sverige blev medlem i EU var det en utbredd uppfattning att
lagstiftningstekniken skulle komma att förändras i de lagar som
implementerade EG-direktiv. Lagtexten skulle "stå tydligare i centrum och
dessutom ganska ensam... ackompangemang av förklarande motiv." 149

                                                
146143/83 &RPPLVVLRQ�Y��'HQPDUN [1983] ECR
147lovbekendtgørelse nr 32 af 4.2.1976
148lovbekendtgørelse nr 237 af 5.5.1986
149Bramstång m fl, Europagemenskap och rättsvetenskap, s 43
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Vissa jurister menar att den att den allmänna attityden i Sverige till frågan
om förarbeten till lagstiftning med EG-rättslig anknytning är att man bör
avstå från "detailed preparatory works and let the national courts intepret
and apply the provisions in question." 150

Det finns dock andra uppfattningar i denna fråga. Anders Eriksson
konstaterar att det enligt hans uppfattning inte förekommit några avgörande
ändringar i utformningen av förarbeten efter EU-inträdet.

� "För egen del har jag noterat att förarbetena till lagstiftning som
bygger på EG-direktiv knappast har blivit mindre detaljerade än
förarbetena till annan lagstiftning och knappast heller mindre
omfångsrika. Inte heller tycks förarbetena numera allmänt ha fått en
annan utformning eller detaljeringsgrad än de haft före "EG-tiden." 151

� 
I många fall innebär svensk lagstiftning en kombination av å ena sidan
imple- mentering av EG-direktiv och å andra sidan rent nationell
lagstiftning. I sådana fall verkar förarbetena - åtminstone i vissa delar - på
sedvanligt sätt få fortsatt betydelse när det gäller att klargöra lagstiftarens
avsikter.152

�������� ([HPSHO�Sn�SURSRVLWLRQHU�PHG�(*�EDNJUXQG
� 

I propositionen om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet153

konstaterade departementschefen att det inte varit möjligt att göra någon
genomgripande systematisk förändring av den svenska
försäkringsrörelselagstiftningen. De ändringar som måste göras på grund av
EES-avtalet har i stället gjorts inom ramen för den nuvarande svenska
systematiken som i väsentliga delar avviker från EG:s.
I propositionen med förslag till produktskadelag154 föreslog departements-
chefen att den svenska produktskadelagen skulle utformas på grundval av
vissa huvudregler i enlighet med EG-direktivet. Även om innehållet i EG-
direktivet om produktansvar legat till grund för utformningen av
produktskadelagen har en anpassning skett till svenskt lagstiftningsmönster.
Departementschefen tillade:

� "Avvikelser från direktivet har också, när det ansetts sakligt utan
betydelse, gjorts såtillvida att bestämmelser i direktivet inte tagits
med155 eller att bestämmelser utan motsvarighet i direktivet

                                                
150Kylhammar, The EEC Directive on Product Liability: Its Implementation in

1 Sweden, s 27. Se även Bernitz, Inför europeiseringen av svensk rätt, s 36 f
151se Eriksson i Svensk Juristtidning 1995 s 354
152jfr t ex Håstad, Den nya köprätten, s 21 f
153prop 1992/93:257 om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med

1 anledning av EES-avtalet, s 99
154prop 1990/91:197 med förslag till produktskadelag, s 86
155se t ex beträffande A 7 f och A 8 punkt 1
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föreslås.156 Lagrådet bedömer inte att avvikelserna är sådana att det
behöver bli några allvarliga skiljaktigheter i tolkningshänseende om en
folkrättslig förpliktelse till rättslikhet en gång uppkommer. En
reservation måste göras för de särskilda svårigheterna att förutse de
problem som kan uppstå och för bristen på underlag för tolkning av
EG-direktivet."157

� 
I propositionen om ny konsumentkreditlag158 noterades att den nya lagen
skulle vara uppbyggd på väsentligen samma sätt som den gamla trots att den
anpassades till EG-direktivet om konsumentkrediter.

I propositionen om lag om paketresor159 påpekade departementschefen att
lagen i väsentliga delar är en ren "översättning" av EG-direktivet. Trots detta
utformades lagen på ett sådant sätt att den skulle passa in i den svenska
lagstiftningstraditionen. Departementschefen konstaterade att:

� "Genom att lagens bestämmelser skall utformas i nära anslutning till
EG-direktivet är det inte i alla delar möjligt att uppnå full systematisk
harmoni med den svenska rättsordningen i övrigt. Detta är en nackdel
som får accepteras när olika länderas rättssystem skall anpassas till
varandra."160

Flera remissinstanser invände att reglerna i promemorieförslaget var
svårtolkade och motivuttandena alltför knapphändiga. Denna osäkerhet
ansåg man skulle medföra stora svårigheter för parter och berörda
myndigheter. Departementschefen invände att den svenske lagstiftaren
varken kunde precisera innebörden i direktivets bestämmelser eller göra
motivuttalanden med anspråk på att auktoritativt uttolka innehållet i EG-
rätten. Därför kunde önskemålen på många punkter inte tillgodoses.
Departementschefen framhöll dock att det även i fortsättningen var av värde
att det i förarbetena gjordes beskrivningar av reglernas bakgrund och
inbördes förhållande som kunde ge vägledning för rättstillämpningen.
Departementschefen tillade:

� "Det är dock givet att ett osäkert rättsläge medför avsevärda nackdelar.
När utrymme finns för det - såsom när de svenska reglerna avviker
från EG-direktivet - bör därför remissinstansernas önskemål om
fylligare motivuttanden tillgodoses i lämplig utsträckning. På några
punkter har jag funnit det möjligt att på det sättet tillmötesgå
remisskritiken... På en punkt menar jag dock att det är befogat att
delvis frångå direktivens innehåll just för att möjliggöra en

                                                
156t ex 5 § i förslaget till produktskadelag
157prop 1990/91:197, s 320
158prop 1991/92:83 om ny konsumentkreditlag, s 31
159prop 1992/93:95 om lag om paketresor, s 17
160ibid, s 18
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precisering. Det gäller uttrycket "paketresa," som är av helt
grundläggande betydelse för lagens tillämpningsområde."161

� 

������ )|UlQGULQJ�DY�I|UDUEHWHQDV�VWlOOQLQJ"

Eftersom Sverige än så länge endast varit medlem i EU i två år är det är det
ännu för tidigt att dra några slutsatser huruvida svenska förarbeten påverkats
av EG-rätt. Det empiriska underlaget för sådana slutsatser är helt enkelt för
litet. Det kan dock vara av intresse att nämna ett rättsfall, "Norra länken,"
som av bl a Bernitz framhållits som ett exempel på EG-rättens inflytande på
svenska förarbeten.162

Ytterligare ett rättsfall, det s k "Barnmorskemålet," redovisas nedan. Detta
rättsfall pekar i annan riktning. Det bör dock understrykas att
arbetsdomstolens avgöranden inte är typiska för svenska domstolar
generellt. Arbetsdomstolens domar är ofta ganska långa och utförliga. Detta
kan förklaras med att domstolen i regel är första och enda instans och att det
därför är viktigt att målet är grundligt utrett och analyserat.163 Domstolens
avgöranden präglas också i vissa delar av en stark pedagogisk ambition.164

�������� ��1RUUD�OlQNHQ�

Rättsfallet165 gällde rättsprövning av ett regeringsbeslut angående en
trafikled, Norra länken i Stockholm, som skulle anläggas i en tunnel genom
en nationalstadspark. Sökandena åberopade att detaljplanen stred mot
bestämmelserna om skydd för nationalstadsparker i 3:7 naturresurslagen.
Enligt denna bestämmelse fick åtgärder vidtas endast om det kunde ske utan
intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadades.

Regeringsrätten redovisade förarbetsuttalanden som överensstämde med
lagtexten. I samma proposition fanns emellertid även vissa avvikande
uttalanden om att just projektet "Norra länken" borde kunna förenas med
lagtexten eftersom detta projekt sammantaget medförde en förbättring av
miljön inom nationalstadsparken. Bostadsutskottet hade instämt i denna
bedömning. Läget var alltså att lagtext och ett flertal uttalanden i
propositionen pekade i en riktning medan utskottsuttalande och ett
avvikande uttalande i samma proposition pekade i en annan.

                                                
161ibid, s 18 f
162Bernitz, EG-rättens tillämpning av svenska domstolar. Föredrag vid Svensk

1 Juriststämma, Älvsjö 16 april 1997, kl 14.00
163Viklund, Processen i arbetsdomstolen, s 36
164ibid, s 37
165RegR dom 1997-01-31, mål 1931/1932-1996
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Regeringsrätten konstaterade att lagtexten inte innehöll någon regel som
gjorde det möjligt att godkänna en åtgärd som medförde intrång eller skada
på den grunden att åtgärden samtidigt hade positiva effekter på natur- eller
kulturmiljön i andra avseenden. Detaljplanen stred därför mot 3:7
naturresurslagen och regeringens beslut upphävdes.

�������� ��%DUQPRUVNHPnOHW�

Rättsfallet, AD 1996 nr 41, gällde lönediskriminering enligt 18 §
jämställdhetslagen. Den svenska lagregleringen byggde på artikel 119 i
Romfördraget och det s k likalönedirektivet, 75/117/EEG.

För att avgöra huruvida en barnmorska lönediskriminerats jämfördes hennes
arbete med två manliga klinikingenjörers. Jämförelseunderlaget bestod av
arbetsbeskrivningar av dessa tre personers arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen konstaterade att lagtexten inte gav någon vägledning för
hur en arbetsvärdering skulle utföras. Domstolen redogjorde mycket
utförligt för förarbetsuttalanden166 och drog vissa slutsatser ur dessa.
Arbetsdomstolen fann brister i jämförelseunderlaget och avvisade JämOs
talan.

���� (*�UlWW�L�GDQVN�UlWW

Danmarks medlemskap i EG trädde i kraft 1 januari 1973. Liksom i Sverige
föregicks inträdet av en intensiv debatt om ekonomiska, sociala och
politiska, frågeställningar men också om  författningsrättsliga problem. I
synnerhet diskuterades om medlemskapet skulle komma att kräva en
grundlagsändring. Den danska grundlagen innehåller i 20 § en regel av
följande lydelse:

� "Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder,
kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige
myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre
stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde."

Bestämmelsen, som påminner om den svenska regeringsformens 10 kap
5 §, säger ingenting om gemenskapsrättens ställning i Danmark.

Den danska tillträdeslagen innehåller 9 paragrafer. I 2 § anges att
befogenheter, som enligt grundlagen tillkommer rikets myndigheter, får
överlåtas till gemenskapens institutioner i den omfattning som följer av de
grundläggande fördragen. I 3 § slås fast att de grundläggande fördragen skall
gälla i Danmark i den omfattning de enligt EG-rätten är "umiddelbart
anvendelige" i Danmark. Förordningar är omedelbart gällande enligt artikel
                                                
166AD 1996 nr 41, s 285-289
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189 och tiltrædeslov § 2 och § 3, st 2. Om direktiv implementeras i en dansk
författning kan direktivet få betydelse som förarbete och kan användas på
samma sätt i rättstillämpningen.167

EG-rätten har naturligtvis vissa ambitioner i förhållande till
medlemstaternas nationella rättsförhållanden. En helt annan fråga är enligt
vissa bedömare hur den nationella rätten reagerar, d v s "hvordan den
nationale ret bidrager til at virkliggöre ambitionerne, modificerer dem, eller
måske direkte modarbejder dem."168

Utgångspunkten är givetvis att den nationella rätten förväntas
överensstämma med EG-rätt, men dels kan överenstämmelserna
åstadkommas på varierande sätt, dels kan avvikelser från det EG-rättsligt
korrekta inte uteslutas.

������ )|UDUEHWHQ�RFK�(*�UlWW

I dansk doktrin kommenteras sällan danska förarbetens förhållande till EG-
rätt. Konfrontationen med EG-rätten verkar inte ha haft någon avgörande
betydelse för förarbetenas ställning som rättskälla annat än på de områden
som direkt påverkas av gemenskapsrätt. Man gör en skarp åtskillnad mellan
förarbetenas ställning som rättskälla inom områden som påverkas av EG-rätt
och övrig nationell rätt.

� "Hvor denne (EG-rätten, red) har direkte virkning, er det nationale
repertoire af retskildefaktorer klart rykket i baggrunden. Det må
formodes, at dette især har haft betydning for national lovgivning og
for forarbejderne til denne. Det forholdsvis ringe antal sager og
fraværet af åbenbare konflikttilfælde tyder på, at forholdene i alt
væsentligt opleves som uproblematiske." 169

Ruth Nielsen anför liknande synpunkter:

� "På det (voksende) område, hvor der ligger EF-regler til grund for
dansk ret, har forarbejder derfor faldende betydning, uanset at der i de
danske domstoles praksis vedrørende rent danske love har været en
udvikling i retning af at tillægge forarbejder øget vægt." 170

� 
Morten Wegener anser att farhågorna för att mista nationell identitet är
överdrivna:

                                                
167Zahle, Dansk forfatningsret 2, s 167
168ibid, s 171
169

Wegener, Juridisk metode s 316
170Nielsen, Retskilderne, s 27
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� "Afsluttende kan det kort fastslås, at de fællesskabsretslige
retskildefaktorer i kraft af fællesskabsrettens brede og dybde har stor
betydning for den nationale retsanvændelse, men vel at mærke kun
inden for fællesskabsrettens virkefelt. Der er ingen påviselig
afsmittende virkning på retsanvendelsen uden for det pågældende
område. Bekymringer for den nationale "retskultur" o.l... forekommer
herefter ikke så lidt overdrevne. Øjensynlig forholder det sig på
samme måde i Danmark som i England: Domstolene anvender en
forskellig "approach" 171 alt efter, om der er tale om fællesskabsret
eller ren national ret." 172

������ gYULJD�HUIDUHQKHWHU�DY�(*�UlWWHQV�LQIO\WDQGH��
ODJSU|YQLQJVUlWW

I dansk rätt finns det ytterligare ett område inom vilket "smittoeffekter"
skulle kunna uppträda och som dessutom är förhållandevis enkelt att
undersöka nämligen lagprövningsrätten.

En uppenbar skillnad mellan lagprövningsrätten och förarbetenas ställning
som rättskälla är att lagprövningsrätten är ett betydligt mera reglerat område.
Förutom danska nationella regler på området finns EG-rättsliga regler om att
medlemsländernas domstolar och myndigheter skall uppträda som
gemenskapsdomstolar. Följaktligen skall danska domstolar och myndigheter
åsidosätta nationella författningsbestämmelser i den mån det uppstår en
konflikt mellan dessa och EG-rätten. Trots att området är reglerat finns ett
visst utrymme för rättstraditioner i så måtto att det i många fall är en
tolkningsfråga huruvida en nationell bestämmelse överensstämmer med
gemenskapsrätt.

I Danmark var den allmänna uppfattningen vid tillfället för inträdet i EG, att
domstolar i princip hade lagprövningsrätt när det gällde att kontrollera om
en lag stod i överensstämmelse med grundlagen.173

I praktiken har emellertid Danmarks Højesteret aldrig åsidosatt en lag såsom
grundlagsstridig eller stridande mot EG-rätten. Icke desto mindre har EG-
domstolen - antingen i förhandsavgöranden eller i fördragsbrottstalan -
underkänt ett tjugotal danska lagar som stridande mot EG-rätten. Detta
förhållande är särskilt motsägelsefullt när det gäller fördragsbrottstalan. Av
samarbetsförpliktelsen i EG-fördragets artikel 5 framgår nämligen att
nationella domstolar också är skyldiga att fungera som gemenskapsdomstol.

                                                
171jfr Lasok/Bridge, Law and Institutions of the European Communities, s 435
172Wegener, a a, s 318
173Nielsen, Dansk EF-medlemskab: Konsekvenser for rettskildelære og retssystem,

1 s 18
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Tolkningsmetoder i svensk rätt och i EG-rätt skiljer sig åt på väsentliga
punkter. Dessa skillnader kan åtminstone delvis förklaras av att
betingelserna för de båda rättssystemen är mycket olika. EG-domstolens
speciella förutsättningar bidrar till att otraditionella metoder måste tas i bruk
för att domstolen skall kunna fylla sin funktion inom unionen. Dessa
metoder är avpassade för de särskilda villkor som gäller för EG-rätten och är
knappast lämpade för medlemsländernas nationella domstolar.

En likhet mellan tolkningsmetoder i EG-domstolen och i svenska domstolar
är preferensen för den teleologiska tolkningsmetoden. Svenska domstolar
använder sig ofta av förarbeten för att utröna lagstiftarens vilja medan EG-
domstolen använder preamblar som tolkningsunderlag. Frågan är då om det
finns en verklig strukturell skillnad mellan en preambel och ett svenskt
motivuttalande.

Innehållet i preamblar varierar. Man kan dock konstatera att de i vissa fall
företer en påfallande likhet med svenska allmänna motiv och
specialmotiveringar. En uppenbar skillnad finns givetvis mellan de båda
eftersom ett svenskt förarbetsuttalande inte är sanktionerat. En annan
skillnad är att det i EG-rätten endast finns en text att ta hänsyn till medan det
finns flera texter som betraktas som lagförarbeten. Det är inte ovanligt att
det finns en glidning i uttryckssätt mellan t ex departementschefens
uttalande och utskottsuttalan- den.174

Ett vanligt påpekande är att preamblar tolkas med hjälp av en objektiv
teleologisk metod medan svenska motivuttalanden tolkas subjektivt
teleologiskt. Ur en filosofisk synvinkel brukar framhållas att en sådan
gränsdragning inte är möjlig.175 Bortsett från denna filosofiska aspekt kan
man också framhålla att i de fall då man direkt hänvisar till vissa uttalanden
i en skriven text blir tolkningsmomentet inte så framträdande.

I vissa fall hänvisar preamblar till de samhälleliga förhållanden som utgör
skälet för att ett visst direktiv kommer till. I den mån sådana uttalanden
används som tolkningsunderlag kan tolkningen i viss mån sägas vara
tillbakablickande - d v s utgöra en form för historisk tolkning.

Avsikten med dessa kommentarer är givetvis inte att påstå att skillnaderna
mellan preambler och motivuttalanden är försumbara. Avsikten är snarare
att visa att vissa intressanta likheter kan iakttas mellan preamblar och
lagförar- beten.

                                                
174Schmidt, Domaren som lagtolkare, s 82
175Evers, Argumentationsanalys för jurister, s 47 ff
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Är det möjligt att förena svenska tolkningsmetoder med de
gemenskapsrättsliga? En första iakttagelse är att förarbetena beaktas i
varierande grad i olika EU-länder. I Frankrike används förarbetena i stor
utsträckning, i Tyskland kan de beaktas176 medan de danska förarbetena
verkar ha en ställning som mycket påminner om den svenska
motsvarigheten.

Under förutsättning av att man i någon mån ansluter sig till uppfattningen att
många faktorer kan sammanvägas i en tolkningsmotivering, borde
motivuttalanden kunna samexistera med EG-rättsliga metoder. Enligt
Peczenik skulle EG-domstolen dessutom i de mål där tolkning av svenska
lagar blir aktuell kunna komma att följa den svenska lagtolkningsmetoden,
inklusive den svenska synen på förarbetena.177 Detta motiverar Peczenik
med att inflytandet från medlemsländerna på EG-domstolens praxis är stort
på många områden,
t ex när det gäller grundlagsstadgade rättigheter.

I en normativt inriktad debatt om vilken betydelse motiven bör ha vid
lagtolkning kan naturligtvis inte EG-rättens faktiska förmåga att påverka
medlemsländernas rättskulturer tillmätas någon avgörande betydelse. Detta
skulle innebära ett rent statiskt synsätt. Rationella argument för att
lagförarbetenas betydelse bör minska kan givetvis inspireras av EG-rätten.
Ur denna synvinkel kan EG-rätten komma att förändra den svenska
rättskälleläran. Detta är emellertid något helt annat än huruvida EG-rätten av
egen kraft förmår ändra svenska rättstraditioner. Emellanåt kan en glidning
mellan argumenten märkas; man anser att förarbetenas ställning bör minska
och påstår att det inte finns något alternativ eftersom EG-rätten kräver just
denna förändring.

Ytterligare en förutsättning för att svenska förarbeten skall beaktas även i
framtiden är att lagstiftningstekniken inte förändras så att lagtexten skrivs
utan förklarande motivuttalanden. Liksom på en del andra områden som
beskrivits i denna uppsats, saknas empiriskt underlag för att säkert kunna
uttala sig om eventuella förändringar. Som beskrivits ovan finns det dock ett
antal exempel på att lagstiftningstekniken inte förändrats nämvärt ens i
lagstiftning som implementerar EG-direktiv.

De danska förarbetenas betydelse som rättskälla verkar generellt ha ökat
under den period som Danmark varit medlemmar i EU. För detta talar de
undersökningar av rättskällor i dansk rätt som redovisats ovan, men även
uttalanden i doktrin som är av nyare datum. Bland andra Wegener anser att
det inte kan påvisas någon "smittoeffekt" i dansk rätt och att oron för den
nationella danska rättskulturen i retroperspektiv verkar tämligen överdriven.

                                                
176MacCormick/Summers, Interpreting Statutes, s 85 ff
177Peczenik, Svenska lagmotiv i Europeisk Union, s 311
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Naturligtvis är de danska förarbetenas stärkta ställning inte EG-rättens
förtjänst; det är ostridigt att på de områden där EG-rätten har en direkt
verkan  har förarbetena skjutits i bakgrunden. För närvarande verkar det
dock som om stora delar av det danska rättssystemet ännu inte påverkats av
EG-rätt. Dessutom finns det många faktorer som påverkar huruvida
lagförarbeten har en stark ställning som rättskälla. Vissa samhälleliga
förändringar - t ex en stadigt ökande mängd nya författningar - verkar ha
betydligt större inflytande på i vilken utsträckning myndigheter använder
motivuttalanden som tolknings- underlag.

Legrand har framfört en tes om att gemensamma rättsregler inom EU inte i
grunden kan påverka medlemsländernas rättssystem. Denna tes verkar
stämma väl överens med danska erfarenheter. Inte ens i fråga om den danska
lagprövningsrätten - som i motsats till användandet av lagförarbeten i rätts-
tillämpningen är ett reglerat område  - verkar den avvaktande hållning
danska domstolar traditionellt har haft till detta institut ha påverkats av EG-
rätten. Även om man inte accepterar Legrands forskningsresultat, förefaller
det som om att rättsutvecklingen sker under påverkan av olika
tröghetsfaktorer som inte bör underskattas.

Slutsatsen av dessa jämförelser är att svenska förhoppningar om
förändringar av den svenska rättskulturen på grund av EG-rättens inflytande
verkar vara väl högt ställda. Givetvis finns det åtskilliga osäkerhetsfaktorer
när man drar slutsatser ur  jämförelser med andra länders erfarenheter. En
sådan faktor är att man inte kan förutsäga hur EU kan komma att utveckla
sig; att danska förarbeten efter tjugofyra års konfrontation med EG-rätt inte
minskat i betydelse betyder inte att de blivit immuna mot framtida påverkan.
Tjugofyra år är inte heller en särskilt lång period när det gäller långsiktiga
förändringar i rättstillämpning.

Det finns också kulturella skillnader. Utan att närmare försöka definiera det
danska kynnet, vill jag påminna om Henrik Zahles uttalande om "den
nationella reaktionen": det är inte självklart att medlemsländerna lojalt
uppfyller EG-rättens ambitioner. I det sammanhanget finns det kanske skäl
att lägga band på traditionellt svenska reaktioner och inte alltför radikalt och
ambitiöst ändra rättstillämpningen.

Svaret på frågan om EG-rätten kommer att innebära att de svenska
förarbetenas ställning som rättskälla försvagas, beror i hög grad på ur vilken
synvinkel man betraktar problemet. Väljer man ett snävare EG-rättsligt
perspektiv är svaret jakande: förarbetena kommer att, helt eller delvis, få
vika. Betraktar man förarbetenas ställning som helhet i svensk
rättstillämpning är svaret sannolikt nej.
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