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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-13

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne

Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskriminerings-

tvister

Enligt en lagrådsremiss den 5 juni 2008 (Arbetsmarknadsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Helena

Larsson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ändrade bestämmelser om

Arbetsdomstolens sammansättning i mål om arbetstvist, där ett

yrkande helt eller delvis grundas på den i prop. 2007/08:95

föreslagna diskrimineringslagen. Remissförslaget innebär bl.a. att

domstolen vid avgöranden av sådana mål som huvudregel ska bestå

av ordföranden och fyra andra ledamöter, varav två utsedda efter

förslag från arbetsmarknadens parter, s.k. intresseledamöter. Om

parterna i målet begär det, får Arbetsdomstolen dock ha en samman-
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sättning med en ordförande och sex andra ledamöter enligt nu

gällande bestämmelser i 3 kap. 6 § första stycket lagen om rätte-

gången i arbetstvister. De nya bestämmelserna föreslås bli intagna i

lagen som en ny 3 kap. 6 a §.

Förslaget innebär att intresseledamöterna enligt huvudregeln inte

kommer att kunna bilda majoritet när ett mål avgörs till skillnad mot

vad som gäller enligt nuvarande 3 kap. 6 § första stycket första

meningen arbetstvistlagen. Enligt dessa bestämmelser ska

Arbetsdomstolen för domförhet normalt vara sammansatt av

ordföranden och sex andra ledamöter, varav fyra utsedda efter

förslag från arbetsmarknadens parter.

I lagrådsremissen sägs att även om det inte finns någon saklig grund

för att intresseledamöterna i domstolen skulle se annorlunda på

diskrimineringsmål än de oberoende ledamöterna, bör man ha en

ordning där inte ens misstankar kan uppkomma om att domstolen

skulle vara partisk. Regeringens uppfattning är, enligt remissen, att

arbetstagare som anser sig diskriminerade kan ifrågasätta intresse-

ledamöternas opartiskhet inte endast i fall när den påstådda diskrimi-

neringen grundar sig på kollektivavtal utan också i andra fall.

Regeringen föreslår därför att intresseledamöterna inte bör kunna

bilda majoritet när Arbetsdomstolen dömer i ett mål där parten

grundar sin talan helt eller delvis på diskrimineringslagen.

Det framgår inte av lagrådsremissen varför påstådd diskriminering

skulle motivera en ändring av bestämmelserna om Arbetsdomstolens

sammansättning. Lagrådet kan inte finna skäl för att en talan i en

arbetstvist som helt eller delvis grundas på diskriminering enligt

diskrimineringslagen intar en sådan särställning att särskilda bestäm-

melser om Arbetsdomstolens sammansättning krävs. Lagrådet anser

därför att lagförslaget inte bör föras vidare.


