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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-18

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils

Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 31 januari 2008 (Arbetsmarknadsdepar-

tementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande

över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2005:696) om ändring i lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister,

2. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister,

3. lag om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av

samhällsstöd vid arbetskonflikt.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Helena

Larsson, biträdd av departementssekreteraren Tommy Larsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagen om ändring i lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371)

om rättegången i arbetstvister

Den i remissen föreslagna ändringen innebär att det genom 2005 års

lagstiftning införda 4 kap. 12 § andra och tredje styckena lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister tas bort. Härigenom
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kommer genom hänvisningarna i lagrummets första stycke till

bestämmelser i rättegångsbalken reglerna där om prövningstillstånd

att gälla också i Arbetsdomstolen. I sak har Lagrådet inte någon

erinran mot detta. Den formulering som den nu aktuella ändringen

har getts är dock enligt Lagrådets mening inte helt tydlig. I det

fortsatta lagstiftningsarbetet bör det övervägas om ändringen kan

ges en annan lagteknisk lösning.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i

arbetstvister

3 kap. 6 §

Genom den föreslagna ändringen av tredje stycket tas det vid en

punkt 1 in en bestämmelse om Arbetsdomstolens sammansättning

vid behandling av frågor om prövningstillstånd. Domstolen är då

domför med tre lagfarna domare. Av andra bestämmelser i paragra-

fen kan emellertid utläsas att domstolen vid behandling av frågor om

prövningstillstånd i stället kan ha den sammansättning som anges i

första stycket (full sammansättning) – vilket enligt fjärde stycket förut-

sätter att domstolen i en mindre sammansättning bestämt så – eller

den sammansättning som anges i andra stycket (ordförande och två

s.k. intresseledamöter).

Lagrådet vill peka på att den föreslagna regleringen är svårläst.

Enligt Lagrådets mening blir innebörden av bestämmelserna tydli-

gare om det av andra stycket uttryckligen framgår att domstolen är

domför med den där aktuella sammansättningen också vid behand-

ling av frågor om prövningstillstånd. Lagrådet föreslår därför att andra

stycket 3 ges följande lydelse:

3. vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller annan
handläggning som inte sker vid huvudförhandling.
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Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.


