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Sammanfattning

Våra överväganden förslag ioch korthet

I dagens samhälle med dess inriktning massproduktion, massdi--
stribution och masskonsumtion och tjänster det vanligareärav varor -

förr antal drabbas felaktig produkt iän elleratt ett stort personer av en
övrigt påverkas negativt händelser åtgärder.eller I sådanaav samman-
hang kan det uppkomma anspråk eller tvister likartade förär ettsom

antal rättegångsförfarandet,Det nuvarande principerstort personer. vars
fast förlades halvsekel sedan, inte uppbyggt med tankeän ärettmer

tvister.denna typ av
Vårt varituppdrag har undersöka föreliggerdet påtagligtatt ettom

förbättrabehov det processuella rättsskyddet för gruppanspråk ochattav
det införandekan ske regler vidgrupptalan domstol.om genom av om

någonMed grupptalan särskilt uppdrag för förtalanatt utanavses
medlemmarna i Gruppmedlemmarna inte i rättegång-år parteren grupp.

Ändåoch behöver inte medverka aktivt. gäller dom ien en processen
för och ingår iallamot som gruppen.

I enlighet direktiven vårmed har undersökning inriktats särskilt
konsument- och miljörätten på könsbunden lönediskriminering. Visamt
har funnit det dessa och sannolikt många andra rättsområdenatt

påtagligaföreligger svårigheter uppnå processuellt förrättsskyddatt
gruppanspråk. Rättegångssystemet intekan fullgöra sina reparativa,
preventiva och rättsutvecklande uppgifter samhälls- ochett pro-
cessekonomiskt godtagbart Därigenom uppkommer skadorsätt. för

Ävenmånga samhällsmedborgare. skadan för varje enskild individom
ibland liten kan den totala skadanär för uppgå till mycket storagruppen
belopp. Detta leder till obehöriga vinster näringsidkareför utnyttjarsom

brister. Den seriösa näringsverksamhetenrättssystemets hotas attgenom
rättsstridigt handlande får fortgå opåtalat. Konkurrensen snedvrids.

Det föreligger därför påtagliga behov förbättra det processuellaattav
rättsskyddet för gruppanspråk. Möjlighet finns i någon mån tillgodoseatt
behoven med traditionella inom- och utomprocessuella medel. Sådana

Ökadåtgärder dock inte tillräckliga.är statlig tillsyn och kontroll,
förbättrad rättshjälp resurskrävandeär och inte alls i vissaetc. passar
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principiellt praktiskt situationer.och betydelsefulla En möjlighet till
grupprättegång kan däremot medföra påtagliga förbättringar och
besparingar i viktiga Vi föreslårfall. därför det komplementatt ettsom
till vanliga rättegångsförfarandetdet skall införas lag grupprätte-en om
gång vid allmän domstol och särskilda grupprättegång vidregler om
fastighetsdomstol ioch Arbetsdomstolen.

Förslagets huvudsakliga innebörd är

grupptalan förasl skall gruppföreträdare kanatt av en som vara en
enskild organisation i miljömålmedborgare, konsument- och elleren

för eller kommun,representant staten enen

grupptalan skall kunna föras vid allmän domstol, vid fastighets-att
enligt miljöskyddslagen miljöskadelagen idomstol och Arbets-samt

enligt jämställdhetslagen,domstolen

grupprättegång tillåtas inte likaskall endast talan bättre elleratt om
föras i någon ordning i form pilotmål ochväl kan t.ex. omannan av

vissa särskilda processförutsättningar förandra handen,är

krav skall ställas på gruppföreträdarens och ombudetsatt stora
lämplighet föra grupptalan,att

i grupprättegången för gruppmed-dom skall gälla ochatt moten
varit målet,lemmarna de ipartersom om

gruppmedlemmar kärandesidan skall kunna lämnaatt gruppen
rättegångenunder och därmed bli domen,obundna av

gruppmedlemmarna lämpligt skall underrättassättatt om pro-
viktiga beslut ochlämnarätten att samtom omcessen, gruppen

processhandlingar i grupprättegången,

ställningintervenera fågruppmedlem skall kunna och därmedatt en
i grupprättegången,partav

gruppmedlem skall ha överklaga domen,rättatt atten

processledning,aktiv formell materiellskall ochrätten utövaatt en
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förlikning ingås gruppföreträdaren förutsätteratt rättensen som av
godkännande för bli gällande gruppmedlemmarna,att mot

domstolen skall kunna döma ersättningatt ut atten gemensam
fördelas mellan gruppmedlemmarna särskilt utdelningsför-ettgenom
farande efter rättegången då svaranden och domstolen inte behöver
medverka,

sedvanliga principer för rättegångskostnader skall gällaatt om ansvar
i grupprättegång,även en

gruppmedlemmarna inte skall ansvariga för rättegångskost-att vara
nader i vissa fall,utom samt

ombudsarvodets storlek skall kunna fastställas enligt "riskavtal"att ett
mellan gruppföreträdaren och ombudet däremot viavstyrker
införande provisionsarvoden amerikansk modell.av av

Förslagen ansluter till rättegångsbalkens huvudprinciper,nära institut
och förfaranderegler. Lagens och betänkandets omfattning beror att
vi valt reglera och kommentera sådana frågor sällanävenatt som

aktualiseraskommer i praktiken.att
Avsikten med förslagen enbart förbättra genomslaget förär redanatt

gällande materiellrättsliga regler. Ett fungerande grupptalaninstitut
förutsätter inga materiellrättsliga förändringar. En sak deär attannan
positiva effekterna förslagen i vissa fall kan förstärkasav genom nya
regler beräkning skadeståndets storlek och fördelningt.ex.om av om av
ersättningen mellan gruppmedlemmarna. I enlighet våramed direktiv
redovisar vi överväganden inte färdiga lagförslag i denpresenterarmen
delen. Vi anlägger också några andra synpunkter inriktningen ettav
framtida reformarbete.

Lagförslagen kan genomföras omedelbart. Vi räknar med att nu
föreslagna möjligheter till grupptalan tillskulle leda överslagsvis
omkring 20 grupprättegångar året. De reparativa och preventivaom
effekterna ändåtorde bli betydande, dels på grund det kommeratt attav
gälla ibland mycket stora medborgare i varje rättegång,grupper av

till följddels möjligheterna till sannoliktgrupptalan kommeratt attav
få betydande preventiva effekter. Oönskade beteenden motverkas
samtidigt möjligheterna till frivilliga uppgörelser ökar. Upprepadesom
rättegångar nästan sak förhindras.kanom samma

Våra lagförslag leder inte till några kostnadsökningar för domstolsvä-
sendet eller statsverket i övrigt.
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Bakgrund m.m.

i flera hänseendenp0st-industriella samhälle kännetecknasDagens av
miljömässig struktur dennäringsmässig ochsocial, änannorlundaen

intemånga områden tillkom. Det baralagstiftningenrådde ärnärsom
ibland verkar ha halkat efter utveck-materiella rättsreglernade som

Även områdetprocessuellai synnerhet detoch kanske ärlingen. --
tilltillräcklig hänsyn för-viss utformadetill delrättsreglerna attutan

vid rättegångs-annorlundai samhällehållandena dagens änär t.ex.
tillkomst.balkens

tillsamhället har upphovdet modernaorsak till dettaEn är gettatt
och miljöom-anspråk. På konsument-ochformer behov t.ex.avnya

ellermänniskorrådena omfattas stora av sammagruppernumera
traditionella rättigheterskiljer sig till sin frånanspråklikartade typsom

låter sig individualiseras enkeltpraktiken inte sätt.de i ettattgenom
intressen enbartmiljönstillgodose ochinte konsumenternasMan kan

sanktionsmöj-enskildaanvisar medborgarebestämmelser ensomgenom
rättskränkning. Det krävs därutöverblir fördelighet utsatta enom

massanspråk ochhanteringmedgerlagregler somgemensam avensom
miljöintressen.ochkonsument-allmännavärnar om

oftaanspråk sådana härledsdelvisExempel ärtyper som urnya av
mål rättighetersamhälleliga ellerformuleradeganska allmänt t.ex.som

diskriminering grund-ellermiljö och skyddettill godrätten moten
fri- och rättigheter. Detinskränkningar i medborgarnaslagsstridiga är

för allaanspråkrättigheter ochfråga ärhär gemensammasomom
befolkningen.inomförmedborgare eller stora grupper

gruppintressen uppkommersvârdefinieradeSvårbevakade och
Också olyckshändelse,situationer slag.emellertid inte i dettabara enav

fråneller utsläppohederliga affärsmetoderfarlig produkt, ett enen
likartatmånga sättmiljöfarlig verksamhet kan drabba ettpersoner

anspråkliknandetillfällig hartillskapaoch ettmot t.ex.grupp somen
affärsdrivande verk.ellerföretag ett

i mångt mycket kananspråkstyper de ochGemensamt för dessa är att
fragmentariska.kollektiva. diffusa ochsägas vara

tillkommerdetanspråk kollektivtkanEtt att ensnararegenomvara
sig. typexempelvarje för Ettmänniskor gruppmedlemängrupp av

marknads-näringslivets kravdet seriösaochdetta konsumentersär att
stå i överensstämmelsevederhäftig i övrigtochföring skall ävenvara

Anspråk emellertidmarknadsföringssed. kan sägasmed god vara
likartademänniskor ellermånga harockså i de fallkollektiva samma

frågaanspråk någon Det kanindividuella att ettmot vara omannan.
behäftadelikadana standardvarorhar köpt ärantalstort sompersoner
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konstruktionsfel miljöstörande verksamhet drabbarmed ellerett att en
många på ungefär sätt.samma

anspråk föreligger står någon handlat påDzflusa det klart harnär att
svårttill anspråk för någon detupphov ärsätt attett annan mensom ger

slå vilka anspråken tillkommer. Inte sällanfast exakt eller ärvem
anspråken då kollektiva. Särskilt vid storskaliga miljöstör-dessutom

skadeverkningar människorsningar det lätt konstatera hotarär att som
miljö samtidigt problematiskt draintresse det kan atten ren som varaav

påkallaför den skall hayttergränser rätt attgrupp av personer somupp
sanktion störningen.någon mot

anspråkvid kollektiva anspråk inte ovanligt den enskildesDet är att
fragmentariska utesluteruppgår till litet belopp. Anspråket Detärett

Ocksåtvist förinte kan mycket beloppröra stora motparten.att en
för varje skadelidande försumbara kanskador är närmast samman-som

för betydande värden.lagt grupp avseen
distinktion individuellt processbara,modern den mellanEn ärannan

processirnmuna anspråk.icke-individuellt processbara och
drivaföranspråk individuellt processbart kostnadernaEtt är attom

anspråket enskild talan understiger det belopp ellerigenom annatgenom
rättegång;till framgångsrikkäranden godovärde kommersom genom en

Är anspråketi nettovinst. inte fallet kanresulterar dettaenprocessen
rättsligtekonomiskt vinstgivandeicke-individuellt processbart. Ettvara

idå till stånd flera sakagerande kan komma göratt gemensamgenom
drivadärigenom kostnaden förrättegången och sänker den totala att

föreliggeranspråken. Om inte möjligtigenom heller detta är ett pro-
anspråk.cessimmunt

aktualise-fragmentariska anspråkSkyddet för kollektiva, diffusa och
inte medrad processuella frågor. baraDetta hänger sammanrar en nya

också med deanspråken omfattas intressegrupperstörre attatt utanav
Denibland på socialpolitiska överväganden.grundas utpräglademer

intresseavvägning.prövningenrättsliga dem förutsätter bredav en
individualis-inte inordnas rådandeAnspråken låter sig därmed lätt under

konkretiseringsamtidigt för sintiska processmodeller. Men kan de vara
rättsligrättslig prövning i någonberoende domstol eller annanav en

instans.
traditionel-såvälgenomdrivaDet förenat med problemär att nya som

bådeanspråken sammanhängeranspråk. Svårigheterna effektueraatt
ekonomiska,innehåll med bl.a.materiella ochmed den rättens

tillsociala hänförliga denpsykologiska, kunskapsmässiga och faktorer
i flera hänseendenrättighetshavaren han ställsenskilda när mot en

konstruktion medregelsystemetsDet processuellastarkare motpart.
hindren blipå traditionella tvåpartstvister kaninriktning görsnäva att

effektiviteten handlägg-oöverstigliga. Därtill kommernära attnog -
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ningsmässigt och i kostnadshänseende vid rättslig prövning bristeren-
på vissa områden, så vidäven rättegång mellan jämställdaen parter.

Frågor människors "access justice" och "access courts" hartoom to
präglat den internationella debatten många områden under det senaste
decenniet. Också i Sverige har frågor medborgarnas bristandeom
tillträde till rättskipningsinstanserna vunnit medvetandestörre och
intresse bland jurister, samhällsdebattörer, politiker och andra grupper
i samhället. Liksom i utlandet har grupptalan och andra former av
representativ talan kommit medel stärka detatt ett attses som pro-
cessuella rättsskyddet för anspråk är eller likartadesom gemensamma
för människor.storen grupp

Redan Reklamationsutredningen föreslog i sitt betänkande Tvistlös-
ning på konsumentområdet SOU 1978:40 KO skulle förarättatt attges
talan för enskilda konsumenter i tvister har prejudikatvärde.ettsom
Propåer liknandemed innebörd har därefter framförts KO i brev denav
6 1990 till Justitiedepartementet och Civildepartementet ochmars av
Konsumentpolitiska kommittén i dess betänkande Konsumentpolitik i en

tid SOU 1994:14. Vid Allmänna reklamationsnämnden har detny
under tiden juliden 1 1991 den 30 juni 1993 och sedan den januari15-
1994 pågått och pågår fortfarande försöksverksamhet med grupptalan.en

Förslag införa grupptalan eller utreda förutsättningarna föratt attom
sådan reformåtgärd har också förts fram Kommissionenen motav

rasism och främlingsfientlighet i betänkandet Mångfald enfald Delmot
SOU 1989:14, Miljöskyddskommittén i betänkandet Miljöbalkav

SOU 1993:27, Marknadsföringsutredningen i betänkandet Nyav
marknadsföringslag SOU 1993:59, även l994/95zl23,se prop. av
Löneskillnadsutredningen i betänkandet Löneskillnader och lönedi-
skriminering SOU 1993:7 och Avgiftsgruppen i betänkandetav
Avgifter inom kommunal verksamhet Ds 1993: 16.

Nämnas vidarebör riksdagen vid flera tillfällen har behandlatatt
frågan organisationstalan miljörättens område se bl.a. bet.om
1980/81:JoU21 och 1982/83:JoU30. Riksdagen har haftäven uppe
frågan grupptalan medel stärka genomslagskraften hosett attom som
diskrimineringsförbudeni jämställdshetslagen se 1993/94: 147 ochprop.
bet. 1993/94:AU17.

På det internationella planet har motsvarande behov och menings-
yttringar lett fram till lagstiftning bl.a. grupptalan. Av särskiltny om
intresse i det sammanhanget utvecklingen i Canadaär och Australien.
Även inom för Nordiska rådet, Europarådet och EU har fleraramen steg
tagits kan leda fram till nationell lagstiftning Vårtgrupptalan.som om
utredningsuppdrag har sina i denna internationellarötter ochsträvan är
till betydande del resultat diskussioner och rekommendationer iett av
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Nordiska rådet. Samtidigt vårtmed betänkande läggs lagförslagett om
grupptalan fram i Finland.

Utredningsuppdraget

Vårt varituppdrag har möjligheten beträffande anspråkövervägaatt att
likartade människoreller förär störresom gemensamma en grupp som-

till traditionellakomplement de rättegångsreglerna införa reglerett om-
s.k. grupptalan. Det har också vilat föreslå ändringar ideattoss
övrigt behövs i det processuella regelsystemet för säkerställaattsom
möjligheterna driva sådana anspråk i Vidomstol. har haft särskiltatt att

frågan förbättrat processuellt irättsskydd dessa hän-överväga ettom
på miljörättsområdena i frågaseenden konsument- och samt om

lönediskriminering, ståttdet har fritt föreslå regleringattmen oss en
omfattar rättsområden.andraävensom

enligtVi har direktiven inte varit låsta till vissa domstolspro-typer av
våravid överväganden. Följaktligen i betänkandetpresenterarcesser

synpunkter reformåtgärder inom både tvistemåls-, brottmåls- och
förvaltningsprocessen, vi detaljerade författnings-lägger framäven om
förslag i fråga handläggningendast processuella regler för huvud-om av

civilrättsliga anspråk.sakligen
vårt ingåttI uppdrag har kartlägga reformbehovet med utgångs-att

från gruppanspråkpunkt hur hanteras i dag enligt Vigällande regler. har
beskrivahaft nuvarande möjligheter driva sådana anspråk hosatt att

rättsliga instanser bildaoch uppfattning det ungefärligaatt oss en om
tvister iantalet skulle komma domstol eller motsvarandeprövasattsom

olika rättsområden, regler införs förbättrar skyddet förom nya som
anspråk. Enligt direktiven ålegat framhar det läggaattgemensamma oss

till åtgärderkonkreta förslag endast det finns påtagliga behovom mera
såregler. Vi har i fall haft i första möjlighetenhand övervägaattav nya

införa ståttregler grupptalan. Det har dock fritt diskuteraatt attom oss
lösningar avvikerandra eller lägga fram förslag frånäven att som

utländska modeller grupptalan.av
principDet har i inte legat inom för utredningsuppdraget attramen

föreslå ändringar i rättsregler materiell karaktär. Vi har dock varitav
oförhindrade materiellaanlägga synpunkter hur de reglerna kanatt
justeras för förbättra förutsättningarna för vigrupptalan, ävenatt om

iinte haft i uppdrag lämna detaljerade författningsförslag den delen.att
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Vår grundläggande på rättsordningens och syftesyn processens
funktionoch

Varje samhällsgemenskap förutsätter sitt beståndför dess medlemmaratt
iakttar vissa givna handlingsmönster. En demokratisk samhällsordning
bygger människors önskan och till samverkan för uppnåsträvan att

samhälleliga nyttoeffekter. Handlingsreglerna måste förgemensamma,
godtas bland medborgarna inriktade mål. Deatt motvara gemensamma

fördelar vinns vid följsamhet givna handlingsnormermotsom en
respektive sanktionerde utkrävs vid överträdelser dem bidrar tillsom av

samhällsinstitutionerna upprätthålls. På så garantier försättatt attges
samhällsutvecklingen kan fortgå i enlighet med i demokratisk ordning
fattade beslut.

Det omedelbara syftet med intelagregel alltidär att styraen
människors handlande. Ibland kan bestämmelse i första handatten avse

upprättelse för den rättsliga intresse blivit kränkt, såsomgarantera vars
tillförsäkra skadelidande kompensation. Också sådan regelatt en en ger

emellertid anvisning vilket handlande frånönskvärtären om som
samhällelig synpunkt, inte minst valet sanktion följergenom av som
rättskränkningen.

För nå dessa syften i mångadet fall nödvändigt tilläratt att
handlingsnormerna sanktionerknyta möjliga vidtaär denatt motsom

inte efterlever föreskrifterna. Visserligen känner mångasäkertsom
människor inneboende plikt underkasta sig beslut fattas iatten som
demokratisk ordning. De flesta handlar i enlighet med lagarna tankeutan
på eventuella rättsliga följder regelbrott. För andra utgörettav
emellertid sanktionshotdet lagen ställer viktig faktorsom upp en som
påverkar valet mellan olika handlingsalternativ. Det kan många
områden påvisas starkt samband mellan verkningsfulla sanktioner ochett

begåbenägenheten regelbrott. Saknas möjligheter påtalaatt att ett
regelvidrigt handlande försämras efterlevnad.lagarnas Detta kan i sin tur

tillleda uppluckring pliktkänslan lyda lagens regler: med-atten av
borgarna förlorar förtroendet för, och slutligen på, lagen.tron

Som krav för rättsligade regelkonstruktioner medett gemensamt vars
hjälp materielladen effektuerasskall vad vi kallar för sanktions-rätten
mekanismerna gäller de bör utformas så deatt att garanterar ett
effektivt rättvist ingripande.och Det övergripande ändamålet drivaär att
igenom materiellaoch säkerställa de rättsreglernas innehåll. Det kan
framstå banal sanning förtjänar ändå påpekas: Ettattsom en men
sanktionssystem måste stiftandetbygga grundsatsen lag elleratt av en
förordning utgångspunktsker med från dess innehåll efterlevasskallatt

sanktioneroch dess skall kunna effektueras, i sista handatt genom
tvång. Det på sådantskall dessutom ske svaranden intesättett att
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riskerar drabbas hårdare enligtän vad följer den materiell-att som av
rättsliga lagstiftningen.

Sanktionsmekanismer kan utformas många Det kansätt. frågavara
prövning i judiciell eller administrativ ordning, vid privata ellerom

allmänna skiljeförfarandenämnder, Statliga och privata alternativm.m.
visakan sig lika verkningsfulla det gällernär medverka till denatt att

enskilde får igenom sin ellerrätt handlingsdirigerandeutövaatt en
funktion.

Även privata alternativ till domstolar och andra myndighetersom
verksamhet kan ändamålsenligtutgöra och effektivt instrument förett att

till enskildas rättigheter måste det, enligt vår mening, detta vara vara
allmänna i första hand bör bära för medborgarnas tillgångansvaretsom
till verkningsfulla sanktionsmedel. Det svårt tänka sigär privatatt
rättskipning grundar sig på fria viljaänannat parternassom att
underkasta sig sådan prövning. Det kan rimligen inte bli talen attom
låta privata sanktionsorgan förfoga tvångsmedel, vilkaöver ärt.ex. en
nödvändighet för fullt verksamt sanktionssystem.ett ut

Ställer inte lagstiftaren medel till den enskildes förfogande att
tvångsvis driva igenom sina anspråk finns risken respekten föratt
rättsordningen går förlorad. Parternas vilja frivilligt underkasta sigatt
prövning vid privata instanser med all sannolikhetär starkt beroende av
de alternativ det allmänna erbjuder. Möjligheten detsom att genom
allmännas försorg tvångsvis driva igenom sin viktigt in-rätt är ett
citament till frivilligt underkasta sig prövning erbjuderatt ettannan som
enklare billigareoch förfarande.

Möjligheten till vid domstol det betydelsefullaär demestprocess av
statliga tvistlösningsalternativen. Domstolarna har grundlagsrättsligen
förankring förlänar dem särställning rättskipningsorgan.som en som
Förfarandet vid dem bygger på grundläggande rättssäkerhetskrav, såsom

domstolen skall iaktta saklighet och opartiskhet ochatt dessatt av-
göranden skall bygga på ensartad bedömning lika fall. Domstolenen av
står i den dömande verksamheten obunden från statsmakten i övrigt och

tjänaskall för upprätthållandet enskildas rättig-yttersta garantsom en av
heter också det allmänna.gentemot

De processuella reglerna och i sig liksom möjlig-är,processen- -
tillheten tvångsvis verkställighet, fundamentalt värde för denav

materiella genomslagskraft.rättens Processordningen bör utformas i
enlighet med kraven på såväl avgörandena blir materiellt riktigaatt som

skall verka handlingsdirigerande. Rättegångsförfarandetatt processen
skall medge tvister så långt möjligt löses någonatt över-utan att part
eller underkompenseras samtidigt domstolens avgöranden skallsom

avhållandeverka på handlanden i strid lagen. Det räcker emellertidmot
inte med detta. Ett processuellt regelsystem bör dessutom erbjuda
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tillfredsställande ilösningar processekonomiskt hänseende och ge
möjlighet fylladomstolarna den prejudikatbildande och rättsutveck-att

funktion materiella iblandlande den förutsätter.rättensom
Man inte fog talakan svensk modell det har gälltnärutan attom en

forma hanteringför rättsliga konflikter. Blicken iharsysternett av
mångt varit inriktad specialiseringoch mycket de rättsligaav

specialiseringensanktionsorganen. Ibland har skett inom domstolsväsen-
vid tillfällen inrättats särskildadet, andra det har nämnder,attgenom

imyndigheter I vissa fall har efter första hand lösasträvat attosv. man
tvister eller andra rättsliga frågor frivilligauppkomna överens-genom

Rättsinstanserna då förutsättskommelser. har spela supplerandeen mer
och rättsutvecklande roll.

Specialiseringsvågen sin Utvecklingenha ärpasserat topp.synes nu
instanserpå fler och fler slås ellerväg sättmot att annatsamman

med varandra. Samtidigt pågår arbetesamordnas med renodlaatt
uppgifter så deras i utsträckningdomstolarnas kanstörreatt resurser

nämligen rättskipning ihuvuduppgiften, egentlig mening. Manägnas
måste dessutom räkna med de allmänna domstolarna kommeratt att

Sveriges iroll i samhället bl.a. medlemskap EU.spela större genomen
förändring skisserats innebär väsentlig förstärkningDen härsom en

domstolarnas ställning rättskipningsorgan. En sådande allmänna somav
målutveckling leda till allsidig bedömning debör kunnaäven en mer av

i bästa fall, enhetligoch ärenden och därmed,prövassom gynna en
Pårättstillämpning. gång höjs kraven den kunskap ochsamma

allmänjuridiska bildning enskilda måste besitta.den domarensom
komplicerade svårlösta rättstvister domaren ställs införAntalet och som

sannolikt. inte arbetsbelastningen, enligt mångaökar För redanatt som
långa handläggningstiderför hög, och skall krävsär rättssystemetutarma

förfaranderegler möjliggöreffektiva processuella enkel, snabbsom en
billig handläggning.och

gruppanspråkprocessuella rättsskyddet förDet

möjlig-direktiven vi haft utreda det går förbättraEnligt har att attom
driva anspråk eller likartadei domstolheterna äratt som gemensamma
människor. kunna bedöma detför För rättstörre att omen grupp

tillräckligt i vilkenföreligger sådant behov det inte studeraär attett
instrument för tillutsträckning domstolsprövning används att ta varasom

inte vidaregruppanspråk. processbenägenheten betyderAtt är utansvag
åtgärder för stärka detfinns kompletterandedet behov attatt pro-av

gruppanspråk till isårättsskyddet. Det kancessuella tasatt varavara
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erforderlig mån utomprocessuella förfaranden och det integenom att
finns anledning rubba denna ordning.att

Vi har studerat flertal åtgärder har vidtagits förett tillförsäkraattsom
medborgarna fullgott rättsskydd och verkningarnaett detta. Bland deav
frågor har intresseägnat kan kostnadsreglernämnas i olikasom
domstolar och vid skilda förfaranden, rättshjälp, rättsskyddsförsäkring
och andra försäkringsformer, kumulation, pilotmål, specialisering av
rättskipningen, statliga och privata nämnder, kriminalisering samt
kontroll- och tillsynsverksamhet.

Vi har valt behandla de uppgifter tillsammans bildaratt vadsom som
kan sägas detutgöra processuella rättsskyddet i fyra huvudgrupper: 1
konfliktlösning, kompensation och rättsskydd reparation, 2 handlings-
dirigering prevention, 3 prejudikatbildning, rättsbildning och 4m.m.
samhälls- och processekonomi.

Konfliktlösning, kompensation och rättsskydd reparation

Under denna rubrik behandlar vi rättegångens uppgift i det enskildaatt
fallet skydda intressende och ändamål den materiella rättensom ger
uttryck för. Det fråganär kraven på regelsystemet skall erbjudaattom

reell möjlighet för få rättsliga konflikter lösta på sakkun-atten envar ett
nigt och partsjämbördigt och tvångsvissätt kunna driva igenomatt
rättsligt grundade anspråk. Hit hör också såkerställandet allmännaattav
intressen bevakas och tillgodoses i överensstämmelse med lagstiftarens
avsikt och den funktion rättsreglerna fyller i samhället.

Ofta flyter mellangränsen enskilt och allmänt intresse Till-samman.
godoseendet det till förmånär för detäven andra. Utvecklingenav ena
går ytterligare sammanvävning privatamot och offentligaen av
intressen. Rättsområden tidigare hållits isär, materiellt ochsom
processuellt, integreras i utsträckning.större Den statliga och kommu-
nala tillsyns- och kontrollverksamheten måste kompletteras med insatser
från privata rättssubjekt. Uppgiften till allmänna intressen ochatt ta vara
gruppintressen blir i högreän grad angelägenhet också för denen
enskilde.

För fullgöra alla de uppgifter här krävsatt nämnts processord-attsom
ningen tillhandahåller lättillgängliga prövningsorgan och förfarandeett

snabbt, billigtär och enkelt. Till det diskuteras undersom som
ovanstående rubrik hör ändamål brukar beskrivas med termersom som
konfliktlösning, kompensation, reparation och rättsskydd i inskränkt
mening.
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Handlingsdirigering prevention

sig på allmännaoch i verkar detRättegångssystemet processerna --
på många Genommänniskors handlandestyrandeplanet sätt. att

materiella slårändamålen bakom de rättsreglernatillmedverka att
rättskipning i rättsord-samhällslivet utövandet del helaigenom i har av

Risken för kanmoralbildande förlopp.ningens utsättasatt en process
såväl in-ekonomiskt elleravskräckande,verka sätt,dessutom annat

demförlorande svarande generellt motdividuellt för somsomen
motsvarande situation svaranden.sig ibefinner som

handlingsdirigerande krävsfungerarättsreglerna skall kunnaFör att
praktiskinnehåll tillrealistiska utsikter reglernasfinnsdet omsättaattatt

tillgång tillmåste ha reellstödjer sig normbudgärning. Den ettsom
sintvångsvis kan driva igenomvilken hansanktionsapparat genomen

förpliktelsemoralisklita till alla kännerinteMan kanrätt. attatt en
rättsenligt.alltid handla

viktigasterättskipning vid domstol de allravår meningEnligt är ett av
sanktioneringripanden andraeffektuera och ärförinstrumenten att som

vi isammanhang påpekasi dettaDet börtillknutna rättsnorm. atten
inågon värdering handlandetinte"rättsstridigt" läggerbegreppet av

står i stridagerandetvi åsyftar endastmoraliskt hänseende. Vad är att
rättsregel.gällandemed en

således viktig rollspelarförRisken utsättasatt somenen process
ifastspelregler har lagtsfrivilligt sig efter deincitament rättaatt som

beståndsdelingår fundamentalProcessordningenrättsordningen. som en
till domstol ochMöjlighetennormgivningen styrmedel.i attsom

funktion, både i dethandlingsdirigerandesigi har enprocesserna
intepreventionen skall verka krävsFöroch generellt.enskilda fallet att

finns tillgångmånga detsärskilt Atttill stånddet kommeratt processer.
avhållande effekt.i siginstrument hareffektiva processuellatill en

rättsutvecklingPrejudikatbildning, m.m.

ochsitt inslag ramlagarlagstiftningstekniken medharmodernaDen av
prejudicerande avgörandensig behovetfört medgeneralklausuler att av

ochofta annorlundavisserligen lagstiftaren söktvårt land harökat. Ihar
problemtill medlösningar för komma rättanyskapandei sitt slag att

extensivlagstiftning, dom-materiellrättsligmedländeri andra mötssom
förSålunda haråtgärder.självsanerandestolsprövning eller ansvaret att

allmänintresset i gradhögtill förmån förutvecklingförverka en
andraombudsmän ochstatliga verk,särskilt inrättadetillöverlämnats

kommit intai sammanhangetDomstolarna har detmyndigheter. att en
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ganska obemärkt ställning för den enskildes rättsskydd,garantsom
också på områden ansenlig befolkningensbetydelse för ekonomiskaav

personliga välstånd.och
innebär inteDetta domstolarna i dessa hänseenden helt saknaratt

betydelse områden konsumenträtt miljörätt.och De skallt.ex.som
prejudikatbildningenleda och för utfyllnad rättsreglerna. Ocksåsvara av

rättsutveckling och rättsskapande förutsätts inom föräga rum ramen
i mindre omfattning.domstolarnas verksamhet, änom

Många gånger svårt för lagstiftningsproceduren hålla jämnadetär att
tekniska utvecklingen. uppstår imed den Det luckor rättsordningensteg

åtföljandemed rättsosäkerhet för den enskilde. I hastigt föränderligen
verklighet viktigt vid sidan lagstiftarendet det finns starkär att av en

självständig institution föra rättsutvecklingen vidare ioch kansom
samhällsutvecklingen.samspel med den allmänna

Samhalls- och processekonomi

regelkonstruktionprocessuell föremål för ständiga omprövningarEn är
frågaöverväganden i dess effektivitet och ändamålsenlighet.och Inteom

står samhälls- processekonomiska spörsmål i blickfånget.sällan och
hållskostnaderna för och för samhället låg nivåAtt harparterna en

processordningens funktionsuppfyllelse.betydelse för samlade Ettstor
krångligt rättegångsförfarande självklart enskildasdyrt och hämmar

och skadar i alltför hög tappandebenägenhet gradatt part.processa
Bristen på genomdrivande rättsliga sanktioner skapar förutrymmeav

strider samhälleliga mål intressen. Tillhandlanden ochmotsom synes
riskfria handlanden få besvärande psykologiska effekter. Oetiskakan
affärsmetoder eller åsidosättande miljökrav nödvän-betraktasav som en

drivadighet för lönsam verksamhet. Andras regelbrott ursäktaratt en
uppstå väldiga svårberäknadeDet kanövertramp.egna men sam-

till följd dålighällskostnader miljö, sned konkurrensav osv.
Processekonomi inte frågabara sänka kostnaderna förär atten om

rättegången blir såOckså samhället har intresse billigattparterna. av
möjligt. Domstolsprövning innebär utgifter för delsstaten, genomsom

fråga i anspråkdomstolens i personal och delstasatt resurser om osv.
kostnader för rättshjälp. undvika upprepadeAttt.ex. processer,genom

sammanträdestillfällen innebär besparingbegränsa därföratt osv. en
både för samhället och för parterna.
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Brister i rättsskyddet behovet reformerav-

Vår genomgång det processuella rättskyddets olika funktioner ochav
ändamålsenlighet visar processordningen inte alltid uppfyller de kravatt

påkan ställa den. Allt talar för finnsdet betydande antalatt ettman
rättsligt välgrundade anspråk inte gällande. Kostnaderna förgörs attsom
driva igenom anspråken för ihöga förhållande tillär deras värde.
Sociala, psykologiska och andra icke-rättsliga faktorer avhåller männi-

från vidtaskor rättsliga åtgärder. Myndigheternas i frågaatt resurser om
ekonomi och personal räcker inte till för i alla fall dådeatt ettagera
ingripande påkallat. Processuella regler principerär och ställer hinder
i för andra harvägen mod, kraft viljaoch handla. Det finnsattsom
många orsaker tillsammans tillupphov luckor i rättsordningensom ger

tillåteroch rättskränkningar får ske opåtalat.att
För den enskilde leder bristen agerande till rättsförluster kansom

smågälla belopp också så privatekonomin hotarstora attmen summor
kollapsa. Allmänna intressen likabehandling medborgarna,att som av en

fri konkurrens lika villkor och miljövård lider skada. Centrala
rättsområden drabbas prejudikattorka brist rättsutveckling ochsamtav
rättsskapande praxis.genom

Man kan diskutera det så skada enskildaär liderstor attom personer
Årättsförluster några hundra kronor andra sidan måste detvar.

finnas möjligheterreella för dem lidit litenäven har förlust attsom en
få sin tillgodosedd. I fall saknas det anledningrätt ha materiellaannat att

småregler värden skall Många gånger fråganberorersättas.attom om
rättskränkningens storlek dessutom på från sida saken.vems man ser

frånOch samhällets synpunkt det ofta lika allvarligt 10 OOOär om
lider råttsförlust 100 kr 10 förlorarattpersoner en var som personer

000100 kr Att lämna för många små rättskränkningar främjaröppetvar.
oseriösa affärsmetoder, skadar konkurrensen, motverkar miljöfrämjande
investeringar, befrämjar produktion dåliga produkter och harav en
allmänt uppluckrande effekt på människors rättsuppfattning. Det skapar

föreställning samhället olagliga handlingar så längeatt accepteraren om
inte kriminaliseradede och enskildaden skadan liten.är är

Att inte kommer till stånd inteberor alltid på anspråketatten process
oviktigt för enskilde.den Den bristandeär processbenägenheten

förklaras ibland i processordningendet finns inbyggt kost-attav
nadshinder motverkar genomdrivandet små anspråk. Gränsen försom av

ekonomiskt försvarbar för hög. särskiltnär är Detta gällerären process
då tvistens värde för väsentligt högre för enskildedenär änmotparten
anspråkshavaren.

Till detta kommer alla fall dåde och andra formerprocesser av
sanktionsmekanismer inte därför människoranvänds änatt annatav
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ekonomiska skäl förhåller sig passiva eller myndigheter saknaratt
eller grund processuella hinderatt inskränk-ochresurser agera av

ningar.
Rättegångsordningen har under de decennierna vid flertalsenaste ett

tillfällen reformerats för handläggningengöra mindre omständlig,att
formaliserad och kostnadskrävande. Särskilt syftet minska kost-att
naderna för och samhället kan ha legatparterna sägas bakom tillkomsten
1974 den s.k. småmålslagen, bestämmelser till delav vars stornumera
har arbetats i rättegångsbalken.

Småmålsreglernas kostnadsbestämmelser påär formprov en av
undantag från rättegångsbalkens huvudregel kostnadsfördelningen.om
Inom expropriationsrättenvattenrätten, och vissa andra rättsområden
har gått längre och infört reglerett snedfördelarsteg kost-man som
naderna. Där förs i första instans tillstånd ellert.ex.en process om
ersättning den presumtive skadevållarens bekostnad, utgångenoavsett
i målet.

Regler annorlunda och sneda kostnadsfördelningar effektivtärom ett
instrument vill underlätta eller försvåra för enskilda vändaom man att
sig till domstol. Vår bedömning dockär inte bör användaatt man
undantag från rättegångsbalkens kostnadsregler generell åtgärdsom en

bristerna i det processuella rättsskyddet för gruppanspråk.mot
Rättshjälpen enskilda förmånen med minskadattger av processa en

kostnadsrisk. Avgifter och andra begränsningar dock tillvara-gör att
tagandet små anspråk underlättas i endast begränsad mån. Processerav

gruppanspråkrör orsakar inte sällan kostnader försom stora om-
budsarvode och bevisning. Svarandens bedömning rimligav en
kostnadsnivå utgångspunktgörs med från det totala belopp riskerarhan

få betala till samtliga i En insatsatt kan därförstorgruppen. vara
motiverad och underlättas kostnaderna avdragsgillaär vidattav
beskattningen. För käranden blir däremot kostnadsrisken lätt sådan att

rättegång framstår ekonomiskt orealistiskt alternativ.etten som
Rättsskyddsförsäkringen erbjuder i detta hänseende bättre skydd änett

rättshjälpen, eftersom den omfattar ersättningsskyldighetäven för
kostnader. För anspråk mindremotpartens värde kompli-rörav som

cerade eller bevisfrågorrätts- dock självrisken mångaär gånger ett
tillräckligt hinder väcka talan. Försäkringsersättningenmot att är
dessutom normalt maximerad till visst belopp vilket begränsarett nyttan

försäkringen i komplicerade mål. Det vidare principiellaär skälav av
inte tillfredsställande den enskildes processuella rättsskyddatt är
beroende han har rättsskyddsförsäkring eller inte och vilkaav om en av
villkor gäller för självrisk och till ombudshjälp.rätt Ansvarett.ex.som
för ekonomisktäven kan till sin måsteatt rätttasvaga personer vara
åvila samhället. Privata finansieringsalternativ kan underlätta för den
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nödvändigfårsitt anspråk intedriva igenomenskilde att vara enmen
förutsättning.

till förmån förkostnadssänkandepilotmål fungerarKumulation och
också tillhandläggning lederdomstolen. Enoch attparterna gemensam

vilketbedömningsunderlag,allsidigtochfår bredaredomstolen ett mer
prejudikatskapandehandlingsdirigerande ochökar processernas

videmellertid särskilt lämpligmetodernafunktionsförmåga. Ingen ärav
då finnsmänniskor eller dettillkommeranspråk större grupper avsom
utformningHandläggningsreglernas formellasplittringar iinre gruppen.

praktiska betydelse.begränsningar i förfarandesättensockså vissamedför
domstolsliknande nämndersärskilda domstolar ochSpecialdomstolar,

fåenskildaunderlätta förprocessordning anpassad föroftahar attatten
meddela avgörandenoch för domstolenrättsanspråk prövadesina att
särskild kunskap ochavsikt. Kravtydlig handlingsstyrandemed en

motiverabranschlivet ledamöterna hari hosförankring attansetts
rättsutvecklande ochutprägladnämndernaochdomstolarna merges en

respekterasi hög gradför avgörandenaoch borgarättsskapande roll att
specialiseringytterligareVi dockmålgrupper.berördabland att enanser

alternativ.något önskvärtskäl interättskipningen flera äravav
styrmedeleffekttraditionellt godhaKriminalisering somenanses

debatten. Kumula-också i modernaifrågasätts starkt deneffekternamen
driva igenomväsentligtanspråkenskilt underlättaråtal ochtion attav

förbehållas beteendenKriminalisering börsmå anspråk.ekonomiskt som
sanktionerrealistisktoch där detsärskilt straffvärdaframstår är attsom

kriminaliseringför vidarestånd. Vi bedömertillkommer utrymmet av
miljörätt.ochområden konsumenträttinomlitettraditionell typ somsom
kriminali-upprätthållasmåstebeviskrav ärföljd de högaTill somav

skadeståndsanspråk.förunderlagnågot skapasering brasällan sätt att
straffbud t.ex.existerandetillämpningökadviDäremot atttror aven

handlingsdirigerandepositivaförundersökningar fåkanbättregenom
effekter.

ochreklamations-tvistlösningsorganUtomprocessuella t.ex.som
snabbterbjudaviktig uppgiftfyllerförsäkringsnämnder ettattgenomen

domstolsprövning. De avlastartillalternativenkelt förfarandeoch som
inskränktdocktvister. Deras kompetens ärfrån hel deldomstolarna en

heltavgöranden beroriAuktoriteten derasavseenden.i flera
företeelseroseriösaremediumeffektivtvilja.fria Som motettparternas

mening varken kanEnligt våralternativ.realistisktingetdeär ensamma
det gällerrättsskyddetprocessuella näribristerna deteller bör repara-
åtgärder utanförrättsbildning botasprevention ochtion, genom

börkompletterakanUtomprocessuella instanserdomstolsväsendet. men
ryggrad.måstedomstolsprövningen, utgörainte systemetsersätta som



SOU 1994:151 Sammanfattning 33

Det allmänna har sina myndigheter stark ställninggenom en som
bevakare gällande rättsregler efterlevs. Som föratt representanterav
allmänintresset har myndigheterna varit med och påverkat utformatoch
rättsutvecklingen flera centrala rättsområden. Möjligheten ingripaatt

bistå enskildaoch i privat rättskonflikt däremot starktärpersoner en
begränsad. Effektiviteten i myndigheternas verksamhet beroendeär av
tillgången statliga och kommunala budgetmedel och kunnig personal.
Mycket talar för varken eller kunskap räcker till, detatt pengar om
allmänna skall fortsätta handha värnandetatt ensamt om gemensamma
intressen. Kontroll, tillsyn och liknande verksamhet inteannan som
innefattar myndighetsutövning måste fördelas flera samverkande

såväl offentliga privata. nödvändigtDet anläggaär attorgan, som en
pluralistisk enskildas och samhällets roller det gäller tillnär att tasyn

de intressen rättsordningen vill slå vaktvara som om.

Reformbehovet olika rättsområden

Marknadsrätten

marknadsrättsligaDen regleringen uteslutande gruppanspråk.rör nästan
Ändamålet konsumenternas och näringsidkarnas intresseär värnaatt om

En inom marknadsrätten fyller idärför huvudsaksom grupper. process
handlingsdirigerande, prejudikatbildande, rättsutfyllande ioch, vissen

mån, rättsskapande funktion. Talan har till ändamål detvärnaatt om
intressetallmänna konkurrensvård, god marknadsföring, produktsä-av

kerhet Däremot inverkar de sanktioner tillgrips endast i undan-osv. som
tagsfall rättsförhållanden mellan enskilda parter.

Det denna bakgrund skall denär starka ställningmot man se som
tilläggs myndigheterna och den undanskymda roll enskilda ochsom
organisationer intar marknadsrättens område i processuellt hänseende.
I den mån enskilda och organisationer tillerkänns processuellpersoner
handlingsfrihet den subsidiär i förhållande till myndigheternasär
verksamhet. Ett företag eller organisation vill påtala visstetten som
förfarande måste först sig till myndighetvända och få sinavslagen

åtgärderbegäran innan tillkan domstol.om man
Vi finnsdet skäl enskilda, företag ochövervägaatt att attmenar ge

organisationer bättre möjligheter såprocessuella de aktivt kanatt tamer
del i arbetet för nå allmänna konsument- och näringspolitiska mål.att
Regeringen har i november 1994 till riksdagen överlämnat proposi-en
tion tillmed förslag marknadsföringslag prop. l994/95zl23.en ny
Förslaget innebär bl.a. Konsumentombudsmannens primära talerättatt
i mål åläggandeförbud eller enligt marknadsföringslagen bort.tasom
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Med hänsyn till detta vi endast frågan talerätt i domstol förtar upp om
enskilda konsumenter näringsidkare.och

Civilrättsliga konsumentanspråk

Vi i bilaga B utförlig genomgång materiellagör de bestämmelser-en av
inom vad kan konsumenträttens område.sägas I detutgörana som

sammanhanget redogör för situationerantal kan upphov tillett som ge
gruppanspråk. Vår beskrivna inventering det processuellaovan av

vidrättsskyddet handen det goda grunder kan alltföratt antas attger
många konsumenter inte gällande rättsligt grundade anspråk.gör Det är
för omständligt och kostsamt för den enskilde till domstol, särskiltatt
med anspråk mindre värde eller för driva mål vidare enbartett att ettav
i prejudikatsyfte. Sociala och psykologiska faktorer avhållandeverkar på

Rättegångsreglerprocessbenägenheten. hindrar eller försvårar för parten
i rättegång till förmån för Ochandra. kommer rättegångaratten agera

gruppanspråk till stånd saknas effektiva former för handläggningom av
massprocesser.

Tillgång till rättshjälp och rättsskyddsförsäkring, regler småmåls-om
förfarande särskildaoch kostnadsregler, kumulation och pilotmål har
endast i begränsad omfattning botat brister idessa det processuella
rättsskyddet för gruppanspråk. Utomprocessuella tvistlösningsmekanis-

och särskilda försäkringslösningar inget fullgott alternativ tillärmer
domstolsprövning, viktigaväl komplement förtjänstfulltmen som

mångaavlastar domstolarna ärenden.
finns ingetDet talar för processordningen kommer fullgöraatt attsom

sina uppgifter på bättre i framtiden vidtar reformåt-sättett utan att man
gärder. Tvärtom kan kraven på utformningenanta att ettman av
effektivt rättsskydd för konsumenterna kommer öka. Ett fördjupatatt
europeiskt innebärsamarbete sannolikt övergång till i viss månen en ny
lagstiftningsteknik rättstillämpningendär kommer spela änatt en
viktigare Begränsningenroll. statligadet och kommunalaav engage-

kontroll- och tillsynsområdet, liksom delvis övergång frånmanget en
tillförhandskontroll s.k. marknadskontroll, ställer krav denstörre

enskilde konsumenten Internationaliseringen handel ochatt agera. av
konsumentinriktad verksamhet till rättsligaupphovannan ger nya

frågeställningar, både i materiellt och hänseende.processuellt Fortsatt
teknologisk och vetenskaplig utveckling tillleder ökad komplexi-annan

och svåröverskådlighet de bakomliggande förhållanden vilkatet av ur
rättigheter skyldigheteroch Behovet blir tids- ochstörreemanerar. av
kostnadskrävande utredningar för fastställa det i viss situationatt om en
föreligger rättsligt grundat anspråk.ett
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Det inte realistisktär alla konsumenter kommeratt tro haatt förut-att
sättningar vidta rättsliga åtgärder i den omfattningatt nödvändig.ärsom
Det måste skapas andra former för tillvaratagandet gruppanspråk änav
dem inom den traditionella processmekanismen. Hursom ryms
reformåtgärderna bör utformas i viss månär beroende vilket syfteav
rättegången i det särskilda fallet har, uppgiften i förstaär handattom
uppnå reparation, prevention eller rättsbildning. Också de samhälls- och
processekonomiska konsekvenserna åtgärderna måste in.vägasav
Domstolarna måste stå redo och hanteramötaatt processer om
massanspråk.

Miljörätt

Knappast något rättsområde har under de 25-30annat åren haftsenaste
sådan utveckling i fråga rättslig nyreglering miljörätten.en om som

Denna bildar brett bälte lagar och förordningarettnumera av som
reglerar ifrånallt utnyttjandet riksintresse till mindrenaturresurserav av
verksamheter kan upphov till endast enstaka och lokalasom ge
miljöstörningar. Vi allmän översikt rättsreglerna i bilaga B.ger en av

Myndigheternas behov rättsliga medel för vidta åtgärder i syfteattav
komma till med miljöproblemrätta förhållandevisatt är väl tillgodosed-

da. Däremot möjligheternaär för den enskilde medborgaren och för
organisationer ingripa miljöstörande verksamheteratt be-mot mer
gränsade och har hittills förvånansvärtrönt lite uppmärksamhet i det
omfattande statliga utredningsarbetet under år.senare

stårDet visserligen och fritt påkalla myndighetsattvar en en upp-
märksamhet visst förhållande och begära myndighetenett skallatt

Den missbelåtenär med myndighetens reaktion haragera. som
emellertid inte vidare fårätt beslututan omprövat högreatt ett av

Äveninstans. möjligheten för enskilda och organisationer vända sigatt
till allmän domstol för hjälp inskränktär till följd den vidsträcktaav
beslutanderätt tillagts myndigheterna. Detta hänger medsom samman
frågor fördelningen uppgifter mellan rättskipning och förvaltningom av
och kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltnings-om
domstol.

tillgodoseAtt intressende ligger till grund för miljörättsligasom
anspråk kräver tillgång till enkla, snabba, billiga och rättssäkra sank-
tionsmekanismer. Regelverkens uppbyggnad och inbördes samspel samt
sakfrågornas ofta komplexa det emellertid svårtgör skapa sigart att en
klar och entydig bild effektiviteten hos rättstillämpningen. Det stårav
dock klart det finns brister i rättsskyddet för gruppanspråk,att både i
fråga reparation, prevention och rättsbildning.om
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arbetslivetJämställdhet i

behandlaskvinnor och skallenighet mänråder allmänDet ettattom
likade skall ha löninnefattar bl.a.arbetslivet. Dettaijämställt sätt att

likvärdiga.lika eller Menbetraktautför arbetende är att somsomom
syften liggerändamål ochuppslutning kring deallmän somtrots en

könsdiskriminering kanförbudreglerjämställdhetslagensbakom motom
arbetslivet.itillräckligt genomslaginte fåttlagenkonstaterasdet att

pådet kan förklarasolikabehandlas sätt,Kvinnor och män utan att
tydliga osakligafortfarandekvarstårminst detIntesaklig grund.

olika kön.mellan arbetstagarelöneskillnader av
kvinnorlöneskillnader mellanosakligaelimineraDet bästa sättet att

arbetsmarknadensmellanuppgörelserfrivilligaoch män är genom
andraliksom de flestahär,emellertid detVi attparter. anser

tvångsvisrealistiska möjligheterfinnasmåstei samhället,områden att
frivilliglösningar skall kommaanspråk förrättsenligaigenomdriva att

intehittills pekarErfarenhetenomfattning.någonstånd itill större
visai handlingbereddaorganisationerarbetsmarknadens är attattatt

iskall detprioritet. Mansärskilt högjämställdhetsfrågor har samman-
arbetstagarorganisationerna lätt kansärskiltförblundaintehanget att

ställsolika medlemsgrupperkonfliktsituationersvåraihamna attgenom
varandra.mot

arbetsmarknadenspassiviteten hosuppfattning kanvårEnligt parter
enskildablandprocessbenägenhetendenförklarastill viss del svagaav

tillförklaringframofta försomständighetEnarbetstagare. som ensom
påfrestandevid domstolhandläggningenprocessviljan ärärden attsvaga

otillåtenanmälanDenenskilda arbetstagaren. görför den omsom en
arbetsplatsen.trakasserierinte förkönsdiskriminering sällanutsätts
incitament förreelltdärmeddomstolsprövning saknasRisken för ettsom

prejudice-Också bristenöverenskommelser.frivilligaåstadkommaatt
likvärdigt skall tolkasarbetebegreppethuravgörandenrande t.ex.om

väsentligt värde Arbetsdom-Detvi betydelse.har är attstor avmenar
grundprinciperriktlinjervilka ochefteruttalandenstolen omgenom

varandra arbets-jämförelse medvidskall värderasarbetenolika geren
skall förhandlautgå ifrån deanvisningar närmarknadens att omparter

kvinnor ochojämlikhet blandlönediskriminering ochåtgärder mot annan
arbetslivetimän

Reform

betydande antalfinnssannolikhetdet medVi konstaterar ettstoratt
domstol ellervidinte gällandeanspråkrättsligt grundade görssom
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gruppanspråk individuellti frågaminst så falletInte ärsätt.annat avom
anspråk vidfragmentariskaekonomiskt värde s.k. störrelitet ävenmen

genomgångutförlig densig delsanspråk. Vår slutsats grundar aven
miljörättenochlagstiftningen inom konsument-materiellrättsliga samt

framkomi arbetslivet, dels vadkönsdiskrimineringi fråga somom
konsumenträttsliga ochangåendehearingarnavid anordnadede ossav

individualistiska tvåparts-frågor. Föreställningen denmiljörättsliga om
sanktionsmekanismersamtligai principutgångspunkt förtvisten ärsom

masskränkningardåligt former ärför deinom civilrätten somavpassar
massdi-massproduktion,inslagsamhälletsdet modernaföljden avav

masskonsumtion.massinformationstribution, och
tillupphovrättskränkningar mångadå drabbarOckså utan att ge

svårtanspråk i fall detprivaträttsliga och ärindividuella när att
diffusa anspråk dekollektiva klararochidentifiera de drabbade s.k.

rättstvis-dåligt hanterasanktionssystementraditionellt utformade attav
tillanpassadeprocedurreglerockså rättsinstanser medDet saknasterna.

nutida erkändaallmäntanspråk härtlytergenomdrivandet som urav
livsmedelicke-hälsovådligamiljö ochtill godprinciper allas rätt ensom

mänskliga fri- rättigheter.ochskyddet föreller
viddet allmännatill medborgare ochinskränker sig inteBristerna att

masskränkningar lämnaslider rättsförlust. Atttillfällenenstaka en
inteprocessordningenmedförutsträckningopåtalade i alltför attstor

prejudikat-handlingsdirigering,funktioner:sina övrigafyllerheller
bildning, rättsskapande osv.

rättsskyddet förprocessuellaundersökning detvårSlutsaten avav
påtagligt behovföreliggerföljaktligen detgruppanspråk är ettatt av

reformåtgärder.
isamtliga elleri rättsskyddet krävsigen luckornaFör täppa attatt

anspråk harlikartademed ellermänniskorfall flertaletvart samma
nödvändigtintegällande. Detsinrealistiska möjligheter ärgöra rättatt

åsyftas detpåtalas.rättskränkningar i samhället Det äralla attatt som
handlingsmönster detpåverkanuppnå önskadinte går ettatt omaven

dåFörsträttsförlusternamöjligheter få de flestasaknas ersätta.att
tillräckligtsanktionstrycketframstårmöjligheter föreliggersådana som

ochförutsättningarna förekonomiskaförbättra deavskräckande. Att var
åtgärd. Iblandtillräckligså inte alltidi falltill domstol äratt enen

Ochicke-rättsliga faktorer.rättsliga ochpassiviteten andraberor om
möjligt förpraktisktintedetskulle väcka talanflertalet drabbade är

förfaranderegler.gällandemeddomstolen hanteraatt numassprocesser
förlama verksam-skadelidande skullefrån 10 000samtidigt agerandeEtt

vid tingsrätt.heten en
interättegångsformennuvarandeför denalltså inomDet är ramen

snabbt,med kravenmassagerandeförena behovetmöjligt ettatt av
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Åtgärdsalternativbilligt och enkelt förfarande. tillhar syfte attsom
underlätta för den enskilde själv vända sig till domstol eller någotatt

prövningsorgan därför inteär i sig någraannat verkningsfulla boteme-
Pådel. skett isätt flera andra måsterättssystem det ocksåsamma som

i svensk införas reglerrätt representativ vid domstol.om process
En sådan taleform bör utformas så den främjar samtliga deatt

funktioner processordningen fyller, dvs. kort uttryckt reparation,som
prevention, rättsbildning och processekonomi. En fundamentalannan
utgångspunkt rättegången åär sidan skallatt reellt föröppenena vara

har befogat intresse få sin sakett prövad vid domstolenvar som attav
och å andra sidan avhålla och avskräcka från grundlösa processer.

En representativ taleform kan utformas många olika Visätt. menar
dock finnsdet två huvudalternativ valetatt bör stå emellan,som
nämligen antingen vidareutveckling pilotmålsmetoden eller s.k.en av
grupprättegång. Våra överväganden resulterar i slutsatsen grupprätte-att
gång många gånger jämförelseiär med pilotmål och andraen
lösningar överlägsen förmetod övergripande och generelltatt sättett
bota de brister det processuella rättsskyddet för gruppanspråk lidersom

Genom grupptalan uppnår flexibilitet än vadav. ärman en annan som
möjligt reformering pilotmålsförfarandet.t.ex. Engenom en av
grupprättegång kan allt efter omständigheterna utformas så,

kompensation erbjuds till rättskränkta idag inteatt har realistiskasom
möjligheter singöra gällande,rättatt

processordningen sin handlingsdirigerandeutövar funktionatt också
i fall där de samlade skadeverkningarna omfattandeär de enskildamen
anspråken så små ingen villär sig arbetet med driva igenomatt ta att
dem,

domstolarna får tillräckligt underlag förgt de bredagöraatt
intresseavvägningar förutsättningär för deras prejudikatbildande,som en
rättsutfyllande, rättsutvecklande och rättsskapande verksamhet samt

för gruppanspråk eller likartade bevis-att och rätts-gemensamma
frågor såprövas snabbt, billigt och enkelt möjligtsätt såett attsom
domstol och tid och kostnader.parter sparar

Det innebär inte kan grupprättegång slutgiltigatt man se som en
lösning på de problem föreligger det gäller tillnär attsom ta vara
massanspråk vid domstol. Regler grupprättegång inte igen allatäpperom
luckor i det processuella rättsskyddet. Framtida händelser kommer
dessutom fräta hål. Vi dock övertygadeär möjligheten tillatt nya attom
grupprättegång påtagligt kommer förbättra processordningensatt
förutsättningar fylla funktionerde rättsskyddet för gruppanspråkatt som
innefattar. Besök i Australien, Canada USAoch och sammanträffanden
där med domare, advokater, lagstiftare och rättsvetenskapsmän med
erfarenhet actionsclass styrker grupprättegång processuelltärattav ett
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verktyg har fördelar både för gruppmedlemmarna,som gruppens
och samhället.motpart

Genomgången sanktionssystemen visathar det också finnsatt ettav
påtagligt behov reformer för förbättra det processuella rättsskyddetattav
för den gruppintressen kan beskrivasnärmasttypen av som som
rättigheter och anspråk för alla medborgareär ellersom gemensamma
för inom befolkningen. Arbetet med utforma förslag tillstora attgrupper
förbättringar det processuella rättsskyddet för i huvudsak traditionelltav
civilrättsliga anspråk har emellertid krävt så omfattande överväganden

intevi inom tid ståttden till vårt förfogande kunnat närmareatt som
vilket lämpligastpröva sätt kan stärka skyddet för sådanaman

allmänt formulerade rättigheter till god miljö, bra livsme-rättensom en
delsprodukter, skydd kränkningar mänskliga fri- och rättighetermot av

Vi dock i 25 vissakap. synpunkter finnasdet kanpresenterarosv. som
anledning vidbeakta framtida överväganden reformåtgärder föratt om

ytterligare stärka det processuella rättsskyddet för gruppanspråk i detatt
frågorhänseendet. De vi angåendetalan intressenallmännarörtar upp

inom miljörätten och diskrimineringsområdet. Vi behandlar även
frågan förenklade principer för beräkning och fördelningom av
skadestånd frågan grupptalan i brottmål.samt om

Avsikten med våra förslag enbart förbättra genomslaget förär att
materiellrättsligaredan gällande regler. Ett fungerande grupptalaninstitut

förutsätter inga materiellrättsliga förändringar. En sak deär attannan
positiva effekterna förslagen i vissa fall kan förstärkasav genom nya
regler beräkning skadeståndets fördelningstorlek ocht.ex.om av av
ersättningen mellan gruppmedlemmarna.

Grupprättegång vid allmän domstol

Allmänt rättegångens utformningom

finns ingaDet allmänt vedertagna definitioner begreppen grupprät-
tegång och Vårgrupptalan. användning begreppen byggerav samma
distinktion gäller rättegångmellan och talan enligt rätte-termernasom
gångsbalken. Sålunda syftar grupprättegång på i dess helhetprocessen
medan grupptalan betecknar i rättegångenden talan förs till förmånsom

Sådanför kan föras påtalan kärande- eller svarandesidan elleren grupp.
på båda sidor samtidigt.

Grupprättegång definieras rättegång där någon utanav oss som en
uppdrag för talan för i angiven medlemmaren processen grupp, vars
omfattas domens rättskraft intede i målet.ärtrots att parterav
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Vi övervägande skäl talar för regler grupprättegångatt attmenar om
bör brett användningsområde. Begränsningar i tillämpningen börettges

endast de kompetens- och handläggningsregler allmäntstyras av som
präglar svensk nämligen åtskillnadenprocessrätt, mellan allmän domstol
och specialdomstol civil-,mellan straff- och förvaltningsprocess.samt

enlighetl med detta har vi utarbetat förslag till lag grupprätte-ett om
gång anspråkrörande kan till prövning vid allmän domstoltassom upp
enligt reglerna tvistemål i rättegångsbalken.om

Beroende för talan för skiljerrepresentantvem som som gruppen
vi mellan offentlig och privat grupptalan. finnsDet två former privatav

enskildgrupptalan: grupptalan och organisationstalan. Offentlig
grupptalan förs eller kommun företrädare förstatenav av en som
gruppen.

Vi införandet regler grupprättegång i svensk böratt rättmenar av om
omfatta både offentlig och privat grupptalan, med i princip samma
tillämpningsområde. Det får emellertid inte så offentligattvara
grupptalan betraktas huvudalternativ. Enskilda och organisa-ettsom
tioner inte iskall alla situationer kunna eller tvingas avvakta i hopp om

myndighet skall Tvärtom behovet prioriteringar igöratt en agera. av
fråga användningen det allmännas också andra skäl,om av resurser, men

nödvändigtdet och kommunernas dåavgränsa detatt statens ansvar
gäller inleda grupprättegångar. Så sker lämpligast idetatt attgenom
myndigheternas instruktioner riktlinjer för grupptalan fårnäranges
föras. Vi förespråkar alltså inte det införs allmän kompetens föratt en
myndigheter inleda grupptalanprocess. får iDet stället ankommaatt en

riksdag eller regering fördela behörigheten tillnärmare särskildaatt
såsom KO, Konkurrensverket, Naturvårdsverket, länsstyrelserorgan,

osv.
Med privat grupptalan vi talan där representerasmenar en gruppen

antingen enskild s.k. class action eller organisation.av en person av en
Behörigheten enskildväcka grupptalan skall enligt vår meningatt
förutsätta vederbörande medlem i Vi betraktar detäratt gruppen. som
givet den själv anspråkshavare skallär kunna föra grupptalan,att som

förutsättningarna i övrigt uppfyllda.ärom
Det föreligger enligt vår mening också klart behov tillåtaett attav

ideella organisationer, branschföreningar och andra sammanslutningar
föra talan för med elleratt representantsom en grupp personer samma

likartade anspråk. Organisationer i vissa områdenhar redan dag rätt
angående sin rättsställning, så iänatt annat t.ex.processa egen

Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Det ställs därvidlag inga krav
organisationen skall berörd eller kvalifice-hasättatt annat ettvara

intresse i försaken kunna Dentalerätten. sak talan skallutöva rörrat att
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liggadock inom organisationens intresseområde. Det saknas skäl att
betrakta frågan annorlunda här.

När det gäller val lagstiftningsteknik vår utgångspunktärav att en
grupptalanprocess i möjligaste mån följaskall handläggnings-samma
rutiner rättegångar i allmänhet. Vi i detgör sammanhangetsom
bedömningen det bör införas särskild lag grupprättegång.att en om
Lagen skall ansluta till rättegångsbalken så den skall innehållasätt att
bestämmelser bara avvikelserde från balkens regler skall gällaom som
vid handläggningen grupprättegång. Rättegångsbalken kommerav en
således subsidiärt tillämplig. Att förslaget till lagatt grupprät-vara om
tegång ändå så omfattande berorär vi valt reglera ochatt att
kommentera sådana frågoräven sällan kommer aktualiseras iattsom
praktiken.

Väckande talanav m.m.

En talan för eller skall väckas i enlighet rättegångs-medmot en grupp
balkens regler ansökan stämning. Ansökningen skall behandlasom om
på sedvanligt såvitt gällersätt domstolens beaktande processhinderav
och utfärdande stämning Vi föreslår alltså inte det skallattav osv.
införas sådant särskilt tillståndsförfarande vanligt i andraärett som
länder där grupptalan förekommer. I detta liksom i många andra
avseenden marken bättre beredd i Sverigeär i många andra dåän länder
det gäller införa möjligheter till grupprättegång vid allmän domstol.att

Det kan under handläggningen vanlig framträdaav en process om-
ständigheter representativgör taleform framstårattsom etten som mer
lämpligt processuellt alternativ. En söker genomdrivapart ettsom
anspråk får kännedom andra med likartadeeller anspråk. Enom samma

finnersvarande sig för krav sigstöder väsentligenutsattvara som
likartadeller grund från många och vill undvikasamma personer

processande, med åtföljande tids- och kostnadsförlust.upprepat
Vi både praktiska och principiella skäl talar för det iattmenar att

sådant fall skall möjligt för käranden få sin individuella talanattvara
utvidgad till talan för eller Däremot saknas det skälmoten atten grupp.

svaranden motsvarande möjlighet inom för den pågåendege en ramen
rättegången. Han nåkan resultat själv väcka talanatt motsamma genom
gruppen.

begäranEn skall utvidgas till grupprättegångattom processen en
skall särskildgöras tillansökan Domstolens behandlingrätten.genom en

ansökningen skall ske väsentligen vid stämning.sättav samma som
Också det gäller ansökningensnär innehåll och det fortsatta förfarandet
efter det målet har övergått handläggas grupprättegångatt att som en
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rättegångsbalkens regler och processuella institut mycket väl inpassar
i det sammanhanget.nya

Särskilda processförutsättningar

Grupprättegångar inte avsedda individuella tvåparts-är ersättaatt
rättegångar i de fall dessa fungerar effektivt och funktionsenligtett

representativaDen skall användas behovetsätt. närprocessen av
rättsliga handlingsalternativ inte tillgodoses inom för denramen nuvaran-

dåde processordningen eller talan för eller kanmoten en grupp
förväntas leda till påtagliga processekonomiska vinster. Det är mot

nödvändigtbakgrund detta ställa särskilda rekvisit för närattav upp en
för tillåten.talan eller skallmot en grupp vara

sådant finnasEtt krav det skall lämpligtär äratt en grupp som
till omständigheterna i målet.bestämd med hänsyn En andra processför-

utsättning talan grundas flera omständigheterellerär rätts-att en
fakta eller likartade för gruppmedlemmarnasärsom gemensamma
anspråk. Ytterligare krav grupprättegång skall det bästaärett att en vara
tillgängliga processalternativet. Inledandet grupprättegång skallav en
vidare förutsätta bedömer måletdomstolen kan handläggasatt att ett
effektivt ändamålsenligtoch Som särskild processförutsättningsätt. en

också grupprättegång i övrigt inteskall gälla bedöms olämplig.att en
Slutligen skall frågan gruppföreträdarens lämplighetäven attom
företräda processförutsättning.gruppen anses som en

Forum

Vi avvisande specialiseringställer till tanken domstolarnaoss en av
i grupptalanmål. i rättegångsbalkenDe allmänna forumreglerna är
grundade på tanken tingsrätterna likställda i behörighetshänse-om som

tillämpningende och kan gälla också vid lagen grupprättegång.av om
till koncentration grupprättegångarHänsyn talar allaparterna mot en av

till enda specialiserad domstol. Genom den representativaen process-
formen kommer gällande rättsregler kunna ansluta till hand-näraatt
läggningen vanliga mål. Specialisering särskilddomare eller ut-av av
bildning blir inte erforderligt.

för alltså frittDen väcker talan eller skall kunnamotsom en grupp
angåendevälja de fora vid vilket vanlig individuellett processav en

något anspråken inledas.hade kunnatav
ibland vid behörigt forumDet kan hända käranden väcker talanatt ett

finns behöriga från handläggnings-och det andra domstolaratt som
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synpunkt eller för svaranden lämpligaär hantera grupprättegång-attmer
För motverka kärandens forumvalatt får olyckligaatten. konsekvenser

föreslår vi det skall möjligt för Högstaatt domstolen ansökanvara att
från någon eller överflyttarätten mål frånpart behörig domstol tillett en

i sådana säkert sällsynta fall.en annan

Talerätt

Vi föreslår det införs regler enskildatt grupptalan, offentligom
grupptalan och organisationstalan. Vi förespråkar alltså pluralism både

makroplanet domstolsprövning, tillsyn, kontroll, försäkringslösningar
osv. och mikroplanet, i Olika får tillfälleprocessen. organ att
komplettera varandra, hjälpas åt. Den form kan väljasatt som passar
bäst i det särskilda fallet.

Vi det iäven vissa situationer skallatt möjligtanser föraattvara
talan Behovet kunna föramot talanatt främsten grupp. ärmot en grupp
föranlett processekonomiska skäl, trygghetav upprepademot processer
och önskan motverka uppkomsten motstridigaatt avgöranden. Medav
hänsyn till detta grupptalan svarandesidanatt bör tillåtasanser
endast i den formen den kan kärande iatt rättegångsom vara moten var
och flera svarande skall kunna väcka talanen någraav ellermot
samtliga demav som en grupp.

När det gäller frågan vilka rättssubjekt skall behörighetom som ges
föra grupptalan innebär vårtatt förslag följande.

Enskild grupptalan för får inledas den medlem iären grupp av som
Med det käranden skall ha behörighetgruppen. attmenas att partvara

i rättegång rörande något de anspråk talanen av som avser.
Oflentlig grupptalan får väckas myndighet regeringenav en som

bestämmer eller kommun. Vi har inte kunna förhandav en ansett oss
i vilkasäga situationer statlig grupptalan lämpligareär alternativen ett

privatän grupptalan. Det bör i ställer överlämnasen regeringen att
i myndighetsinstruktioner eller andra administrativa författningar skriva

i vilken mån myndighet skall kunna väcka grupptalan. Talerättenen
inteskall primär eller utesluta andra från föra talan. Ocksåvara häratt

förordar vi flexibel, pluralistisk lösning. Det bättreär meden ett
naturligt val i de enskilda fallen än monopolstyrning.en

Beträffande kommuner kan det inte lämpligen läggas regeringen att
utforma föreskrifter deras talerätt. Inte heller finns det anledningom att
i lag ställa särskilda förgränser kommunalnär grupptalan kanupp en
komma till stånd. Vi kommunerna sådanaäventror att begränsandeutan
anvisningar kommer utnyttja sin talerättatt ansvarsfullt sätt.ett
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någonoffentligliksom grupptalan,Organisationstalan innebär, att ges
i något hänseende berörtvistenföra talanbehörighet attutanatt

krävs förpå sådant normalträttsförhållanden sättkärandens ett somegna
tagit på förhållandenaföreligga. Vi har här fastaskalltalerättatt anses

lämplighetenochlåtit bestämma behovetsakområden och dessapå olika
organisationstalan. innebär begränsarDettainföra regler attatt omav

miljörätt.rättsområden, nämligen konsumenträtt ochtvåvåra förslag till
sammanslut-område får grupptalan väckasPå konsumenträttens av en

i konsumenter ochtvister mellaneller löntagarening konsumenter enav
nyttighettjänstnågon ellerrörandenäringsidkare somannanvara,

förerbjuderyrkesmässiga verksamhet konsumenteri sinnäringsidkaren
kompetensområdet harBestämningenenskilt bruk.huvudsakligen av

konsumentskyddslagstiftningen.förebild frånmedutformats
ändamål tilltillideella föreningar harmiljörättenInom att tasomges

sammanslutningarmiljöskyddsintressen ochnaturskydds- och avvara
skogsbruksnäringenjordbruks-, ochinom fiske-,yrkesverksamma ren-

miljöskada.ersättning föri tvistertalanväckarätt att om
i frågaorganisationen eller,förutsätter talerättenbåda fallenI att om

ingår iorganisationerdebranschsammanslutningar, merparten somav
år denminst ochbedrivit verksamhet undersammanslutningen har atttre

000 medlemmar.lägst 1har
kraveninte uppfyllersammanslutningfår medgeDomstolen somen

finnsorganisationstalan, detmedlemsantal väckaålder ochpå att om
Sålundaförhållande. kantill någotsärskilda skäl med hänsyn annat

företräda konsu-konsumentorganisationmindremedge lokal atträtten en
näringsidkare.i tvist motortenmenterna sammaen

ombudGruppföreträdare och

gruppmedlemmarnadeltagandeinte aktivtiskydda deFör att processen
iföreträdssäkerställerbestämmelserkrävs att processengruppensom

också för detMenändamålsenligtsakkunnigt i övrigt sätt.ochett
ekonomisktbl.a.vinnerviktigt. Alladettaochallmänna ärmotparten

svaranden förstkommerDessutomvälskött.äratt processen
i efterhanddomskyddaddärigenom motmotatt enangreppvara

påtagits tillintegruppmedlemmarnaspå rätt ettgrundat varaatt
i grupptalanmålet.tillbörligt sätt

särskild bestämmelseföreslår vienlighet med dettaI attomen
sitttillmed hänsynnågonskalltill gruppföreträdaredomstolen utse som

förutsättningarsinaochekonomiska förhållandensinai saken,intresse
i målet.gruppmedlemmarnas rättlämplig tillövrigti bedöms att ta vara

förväckt talankärandesidan får denendastVid grupptalan som
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till gruppföreträdare. Det krävs alltså denne välärutses attgruppen
lämpad för den ansvarsfulla uppgiften.

åliggaDet skall gruppföreträdare till gruppmed-att taen vara
intressenlemmarnas på ändamålsenligt Han skallsätt.ett en

gruppmedlems begäran lämna upplysningar förhållanden harom som
betydelse för medlemmens viktigaI frågor skall han med-rätt. ge
lemmarna tillfälle sig, det kan ske olägenhet.störreatt yttra utanom

Vi föreslår ytterligare säkerhetsgaranti för gruppmedlemmarnasom en
enskild grupptalan, organisationstalan och grupptalan på svarandesi-att

dan skall föras ombud Om föreliggeradvokat. detärgenom som
fårsärskilda skäl dock medge talan förs ombudrätten elleratt utan

ombud inte advokat.ärettgenom som

zMedlemskap gruppen

En talan för eller kommer automatiskt omfatta ochmot atten grupp var
kärandens beskrivning Medlemskap ien som passar av gruppen.

kommer alltså inte någonförutsätta anmälan till domstolen.attgruppen
Den medlem i personligtskall meddelandeärsom gruppen genom

lämpligteller underrättas möjlighetochsättannat om processen ges
inom viss tid frånlämna talans väckande. Tidsfristenatt gruppen en

iskall bestämmas domstolen samband med den underrättarattav
gruppmedlemmarna grupprättegång inletts.har Genom utträdetattom en

intekommer medlemmen bli framtidabunden avgörande iatt ettav
målet.

Rätten träda skall inte gälla medlem i svarande-att ur gruppen en en
En talan direkt alternativ tillärmot ettattgrupp. en grupp se som

kumulation handläggningsform samtidig domstolsprövningförsom en
anspråk och har flera andra. En svarandemotav som en samma person

i reguljär kan inte sig talan honommotsätta prövasatt moten process
samtidigt och med kärandens talan andragemensamt mot personer

förening målen. På motsvarande bör densätt ärgenom en av som
i svarandesidan inte möjlighet sigmedlem ha motsättaatten grupp

italan grupprättegång. Gruppmedlemmens rättstrygghetprövasatt en
tillgodoseskommer bl.a. intervenera och därmed fårättenatt attgenom

ställning i målet.partav

Medlemmens ställning i processen

i inte i måletMedlemmarna skall deänparter annaten grupp vara om
i grupprättegången. innebärhar intervenerat Det inte medlemmarnaatt
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skall betraktas vilka utanför partsförhållandet ståendesom personer som
helst. I själva taleformens beskaffenhet ligger de skall betraktasatt som

bl.a. vad gäller litispendensfrågor, i bevishänseendeparter och be-
träffande verkställighet avgörande.rättens Dessutom skall rättensav

vinnaavgörande rättskraft i förhållande till medlemmen hansom om
själv saken i fråga.processat om

Det skall här märkas gruppmedlemmarna skyddasatt genom
underrättelse, lämnarätt krav på gruppföreträdarensatt gruppen,

intervention,lämplighet ombudstvång, klagorätt, materiellatt processa,
processledning, krav grupprättegången det bästaär processalterna-att
tivet osv.

Förberedelse och huvudförhandling

Vi grupptalanmål i betydande utsträckning kan handläggasattanser
ändamålsenligt och effektivt i enlighet rättegångsbalkenssätt medett

tvistemålregler i allmänhet. Detta gäller både förberedelsensom yttre
förlopp och frågor materiellarättens processledning förliknings-ochom
verksamhet. I de hänseendena diskuterar vi tämligen utförligt hursenare

bör i olika situationer.rätten agera
Också det gäller huvudförhandlingnär vi rättegångsbalkenattanser

bör kunna tillämpas avvikelse i grupprättegång.utan en
Vi räknar grund internationella erfarenheter medav att en

grupprättegång kommer i genomsnitt ungefär två till gånger såatt ta tre
lång tid i anspråk vanlig tvåpartsrättegång. Grupprättegångensom en
medför alltså avsevärda besparingar, särskilt vid stora grupper.

Individuella förhållanden

iDet kan grupprättegång förekomma bevisfaktaochrätts- haren som
betydelse vissaför inte alla anspråk omfattas grupptalan.men som av en
Detta kräver i sig inte omständigheterna måste behandlas i särskildatt
ordning under rättegången. Tvärtom det vanligt flera målär när
kumuleras det finns fakta skiljer sig mellan målenatt trotssom men som
detta domstolen handläggningen målenprövas I desäras.utan attav av
allra flesta fall individuellakommer omständigheter kunna hanterasatt
på inom för grupprättegången.sättsamma ramen

Ibland kan emellertid billigsnabb, målhanteringoch enkelen gynnas
enskilda tvistefrågor behandlas särskilt Detta kan oftastsätt.attav

ske talan begränsas till fastställelse enligt 13 kap. 2 § RB.attgenom
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Men det bör kunna ske vidäven fullgörelsetalan. Vi föreslår deten att
införs olika metoder för detta.tre

Det första alternativet domstolenär skall kunna anmodaatt en
gruppmedlem intervenera i målet dettaatt nödvändigtär förom en
ändamålsenlig handläggning viss fråga eller del saken. Enav en av
sådan anmodan avseddär användas i de fall intedet rimligenatt kan
läggas på gruppföreträdaren bevaka medlemmens intresse iatt ett
speciellt hänseende.

Om de individuella tvistefrågorna är eller likartade förgemensamma
flera gruppmedlemmar föreslår vi andra modell skallrättensom atten
kunna särskild gruppföreträdare föra dessautse medlemmars talan.en att
Det innebär i praktiken det inrättas undergrupp med sinatt en egen
gruppföreträdare.

Som tredje metod föreslår vi domstolen möjligheten att attges genom
vivad kallar särskild mellandom skjuta prövningen viss frågaupp av en

eller del saken. Käranden eller gruppmedlemmarna skall föreläggasav
begära prövning den uppskjutna frågan inomatt viss tid. Görs detav en

ingen begäran skall ogillas,talan intedet uppenbartär käromåletattom
grundat.är

Avbrytande grupprättegångenav

grupprättegångEn kan tänkas bli avbruten två olika sätt detutan att
meddelas idom målet. Sålunda kan kärandens talan för eller mot

avvisas på grund rättegångshinder uppkommer ellergruppen av som
uppmärksammas först sedan handläggningen själva saken harav
påbörjats. Käranden kan dessutom återkalla sin talan för eller mot
gruppen.

Ändamålsskäl talar för i dessa fall inte omedelbart avslutaratt man
domstolens prövning de anspråk omfattas grupptalan. Ettav som av
abrupt slut på handläggningen kan leda till allvarliga processekonomiska
förluster och andra olägenheter. För motverka detta föreslår vi detatt att
införs regler innebär domstolsprövningen skall kunna fortsätta,attsom

i ordning.men annan
Reglerna innebär i korthet skallrätten gruppmedlemmarnaatt ge

möjlighet träda i rättegången och föra talan för delatt avseendeegen
sina respektive anspråk. Rätten kommer då alternativ tillatt ett attsom
fortsätta handläggningen i ordinär ordning kunna besluta medlemm-att

käromål skall övergå handläggas s.k. småmål. Domstolenattens ettsom
också möjlighet besluta målet skall flyttas tillatt överattges en annan

behörig domstol. På motsvarande skall kärandensätt tillfälle attges
begära hans talan övergår till handläggas fleraatt mot atten grupp som
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gruppmed-individuell talan ochmål käranden fördär mot var en av
lemmarna.

Litispendens

fråga redanfår talan avseende6 § RB ärEnligt 13 kap. somenen ny
prövning. Vitillinterättegång mellanföremål för tasparter uppsamma

såfrån förbudsärskilt undantag detta sättföreslår införsdet attettatt
någon från väckahindraindividuell inte skallpågående attprocessen

avskrivasådant fall kunnaanspråk. skall iRättengrupptalan sammaom
omfattas grupptalan,förklaring talanmålet medförst inledadet att av

omständigheterutredningen övrigatill ochmed hänsyndetta bästärom
vid domstol.målen handläggsoch samma

Intervention

gruppmedlemmarnaviktig form för utövaIntervention är atten
utgångenpåverkaprocessföring ochgruppföreträdarensinflytande av

fårinterventionenGenomvarje medlem.i delmålet den rörsom
intervenientsjälvständigställning motsvarandemedlemmen partenen

gruppföreträdarenochanspråk. medlemmensitt Mellanrörande eget
eftersom detprocessgemenskapspecielldå föreligga s.k.detkommer att

föreslår i hänseendetbåda. Vi detdemendast dommeddelaskan moten
framför gruppföre-alltid skall gällaprocesshandlingarmedlemmensatt

trädarens.

Utevaro

mål i vilket deträttssäkerhettill gruppmedlemmarnas görHänsyn ettatt
i gruppföreträ-"reguljär" dombli avgjortgrupptalan kanförs genom

ochtill tvistenslämpligt med hänsynendast detdarens är artutevaro om
begränsningar iingaföreslåri övrigt. Däremotomständigheterna

tredskodommöjligheter meddelarättens motatt gruppen.

Förlikning

gruppmedlemmarnaspåhandla vägnarbehörighetGruppföreträdarens att
gruppmed-inteinnebärFöreträdarskapetstrikt processuell. attär

dispositionsrätt detcivilrättsligarespektive överöverlåter sinlemmarna
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tvisten angår. Vi föreslår det särskilt undantag frångörsatt ettsom
denna grundprincip, nämligen gruppföreträdaren behörighetatt attges
träffa förlikning med för räkning, intedäremotmotparten en grupps men

enskildaför gruppmedlemmar och för sig. Förlikningen blirvar en
bindande för medlemmarna bara domstolen stadfäster denom genom
dom.

Målets avgörande domgenom

Rättegångsbalkens regler dom skall omedelbart tillämpliga iom vara en
grupprättegång. Vi förordar alltså inte det något undantag frångörsatt

dispositionsprincipeni 17 kap. 3 § RB. Däremot föreslår vi,t.ex. som
tillämpakan särskild formnämnts mellandomattovan, man en av som

innebär skjuter prövningen viss fråga tillrättenatt upp av en en senare
tidpunkt.

En dom i grupprättegång kommer rättskraft i förhållande tillatten
samtliga kvarstående gruppmedlemmar domensättsamma som om

i målhade meddelats i vilka medlemmarna hade varit parter.

Rättegångskostnader

I grupprättegång kommer gruppföreträdaren kärande elleratten vara
svarande. Han kommer i fåden egenskapen till ersättning förrättatt
rättegångskostnader riskerar ocksåhan behövamotparten, attav men
betala kostnader förlorar målet. I de fallmotpartens om gruppen
gruppföreträdaren uppträder kärande eller medlem iärsom en grupp
svarandesidan vi rättegångsbalkens kostnadsregler bör gällaattanser
fullt Däremot skall gruppföreträdare svarandesidan inte ärut. en som

imedlem särbehandlas i kostnadshänseende. Det inte rimligtärgruppen
ha något intresse i saken sigatt utan att eget taren person som

uppgiften föra talan för svarandegrupp skall förutsättasatt en en
riskekonomisk rättegången. föreslårI stället vi sådanattgenom en

gruppföreträdare skall ha till ersättning allmänna medel förrätt av
arvode och kostnader.

Detta innebär inte slutligt finansieraskall grupptalanatt staten en
svarandesidan. vårTvärtom det uppfattning gruppmedlemmarnaär att

rättegångskostnadsansvarskall ha hade ide stämts ettsamma som om
antal reguljära rättegångar.

Vid grupptalan på kärandesidan vi däremot gruppmedlemattmenar en
skall bära normalt för rättegångskostnader endastett motpartensansvar

medlemmen har intervenerat i rättegången. I fall skallannatom en
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gruppmedlem på kärandesidan kunna betalningsskyldiggöras för
rättegångskostnader bara under särskilda förutsättningar, t.ex. om
medlemmen har onödigorsakat rättegång eller gjort sig skyldig till sådan
vårdslöshet eller försummelse i 18 kap. 6 § RB.som avses

Vi föreslår vidare det införs möjlighet för gruppföreträdareatt en en
och advokat träffa avtal tillarvodet advokaten skallatt atten om
bestämmas med hänsyn till i vilken mån gruppmedlemmarnas anspråk
tillgodoses, s.k. riskavtal.

Överklagande

Vi föreslår i korthet följande regler överklagande i grupprättegångar.om
fårEn dom överklagas för gruppföreträdaren eller,en grupp av om

han inte överklagar, medlem i den överklagandetav en grupp som
Detsamma gäller beslut, dock medlemmarnas rättett attavser. att

överklaga inskränkt till vissa beslut.är
Om dom eller beslut inte överklagas för fåretten en grupp, en

gruppmedlem överklaga avgörandet, såvitt angår hans rätt.

Skadestånd och andra ersättningsformer

Man hör i debatten ibland påståenden grupprättegångar kräverattom
radikala förändringar skadeståndsreglerna, ändringar innebärav som
avvikelse från hävdvunna rättsprinciper. Vi det gårmycket välattmenar

förena grupptalanreform med gällande skadeståndsregler, såatt ävenen
principer beräkning ersättning. åtgärdsförslagDe vi förordarom av som
innefattar därför inga ändringar i de principergrundläggande som
präglar svensk ersättningsrätt. Förslagen inskränker sig till vissa
förenklingar det gäller beräknanär och fördela ersättning tillatt
gruppmedlemmarna.

Sålunda lagen grupprättegång innehållaskallattmenar om en
bestämmelse tillåter domstolen döma sammanlagd ersätt-att utsom en
ning fördelas mellan gruppmedlemmarna särskiltatt ett ut-genom
betalningsförfarande i vilket svaranden inte behöver medverka.
Förfarandet skall bygga enkel addition gruppmedlemmarnasen av
anspråk. Svaranden alltså inteskall löpa någon risk tvingasatt utge mer

förutsätts enligt materiellrättsligaän gällande regler.som
När domstolen väljer döma belopp för samtligaatt ut ett gemensamt

gruppmedlemmar krävs självklart i domendet eller sättatt annat ges
anvisningar hur beloppet skall fördelas mellan gruppmedlemmarna.om
Vi förordar i fråganden domstolen skall förplikta svarandenatt att
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betala hela beloppet till gruppföreträdaren eller till någon helt utom-
stående, advokat, organisationt.ex. eller myndighet,en en haren som

förvalta och dela medlenatt tillut medlemmar. Distributionengruppens
ersättningen skall föregås anmälningsförfarandeav ett därav gruppmed-

lemmarna tillfälle inom viss tid framställaatt sina kravges betalning
till den erhållit ersättningen från svaranden. Eventuellasom överskott
skall återbetalas till svaranden.

Grupprättegång vid fastighetsdomstol

Vi behandlar i den del talan vidrör fastighetsdomstol delssom
förbudstalan enligt miljöskyddslagen och dels talan skadestånd enligtom
miljöskadelagen.

F örbudstalan

Vår utgångspunkt förbudstalanär vid fastighetsdomstolatt skall ettvara
värdefullt komplement till prövning vid Koncessionsnåmnden. Därmed
är förbudstalan inte skallsagt att nämndprövningen.ersätta Vi går över
huvud inte frågan vilkataget verksamheter skall till-om som vara
ståndspliktiga och i vilken ordning tillståndsprövning skall ske. Vi

bara med intresse diskussionernanoterar eventuell samordning tillom en
prövningsinstans, kanske miljödomstol.en en
Förbudstalan har förekommit endast fåtal gånger under den tidett

miljöskyddslagen har varit i kraft. Orsakerna tillsom det enligtär vår
bedömning inte bara den betoning tillståndprövning och statliggettssom
och kommunal tillsynsverksamhet även hinderutan gällersamma som
för människors benägenhet generellt gällandegöra rättsligtatt grundade
anspråk, dvs. kostnadsskäl sociala, psykologiskasamt och andra icke-
rättsliga faktorer. Bristerna i medborgarnas och miljöns rättsskydd
förstärks tillsynsmyndigheterna inte haratt realistiskagenom möjligheter

kontrollera och ingripaatt varje överträdelse miljöskyddslagensmot av
bestämmelser.

När det gäller gruppanspråk handläggs vid allmän domstol harsom
vi funnit grupprättegång den lämpligasteäratt reformåtgärden för att
öka medborgarnas rättsskydd. Vi gör bedömning i frågasamma om
gruppanspråk kan bli föremål för förbudstalan enligt miljöskydds-som
lagen. Därigenom uppnår bättre balans mellan lägreman en parterna,
kostnader, allsidigt beslutsunderlagett Vi föreslår därförmer detosv. att
skall möjligt väcka enskild grupptalan ochatt organisationstalanvara för

hävda enskilda anspråk enligtatt miljöskyddslagen. Däremot inteser
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fastighetsdomstol. l denoffentlig grupptalan vidfinns behovdetatt av
anledning förmyndigheter finnerkommunalamån statliga eller att agera

inom för deträkning detta kunna skebörmänniskorsenskilda ramen
framhållaVi vill docktillsynssystemet.kontroll- ochadministrativa att

annorlunda detsakenmotiverat betrakta sättdet kan ettatt omvara
Miljöombudsman.särskildinrättas en

tillräckligt förgrupprättegång inte kommainföra regler ärAtt attom
det gällerrättsskyddetbristande processuella närmed dettill rätta

försiktighetsmått enligt miljöskyddsla-frågortillåtlighetsfrågor och om
vid fastighetsdomstolförbudsmålmed ärsammanhängerDetta attgen.

viavsnitt 6.1.4ivi utvecklardispositiva. Som närmare attmenar
avtalsfrihetallmännaförening medborgarnasdispositionsprincipen i med

åberopakan olägen-endasti förbudsprocesskärandentillleder att en
miljöproblem. Om däremotinte andrassjälv,honomdrabbarheter som

ärendetKoncessionsnämnden hanterasvidtillåtlighetsfrågan prövas som
frågadetviktiga skillnad gällermål. ärindispositivt Denna trots attett

i miljöskyddsla-tillåtlighetsreglermateriellatillämpning sammaavom
gen.

ändamålsskäl motiverarnågra bärandesvårtVi har attatt somse
utifrån olikaskall arbetaKoncessionsnämndenochfastighetsdomstolen
Rättslikhet,tillåtlighetsprövning.vidutgångspunkterprocessuella en

främjas inte tillämp-rättsskyddsaspekterandraförutsebarhet och attav
olika resultat grundfåmateriella rättsregel kanningen avsammaav
praktiska talar förprincipiella och hänsynBådeprocedurbestämmelser.

förbudsmål vid fastighetsdomstolenhandläggningengöratt avman
bestämmelseföreslår införsFöljaktligen detindispositiva. att omen

sådana mål.iutredningsansvarskall harätten egetettatt

miljöskadelagenSkadestånd enligt

vid allmänskall väckasegendomersättning för skada lösTalan om
tillämpningsområdet för denalltså inomsådan talan fallerEndomstol.

föreslår skall införas ochvigrupprättegånglagallmänna somom
liggerändamålsskälSammaviktiga funktioner där.fyllakommer att som

motsvarandeinförsmotiverar deti delenvårt förslag denbakom att en
i vilket fall talanfast egendom,vid skadatill grupptalanmöjlighet

fastighetsdomstol.vidskall väckas
viddetmiljöskyddslagen kanenligtförbudstalannågon vill föraNär

skyddsåtgärder finnasvidtagandeförbud ellersidan kravet avav
förblivitharersättning från demekonomiskanspråk utsattasom

inteavsevärda fördelar,meddå förenatDet kanmiljöstörningen. vara
anspråkstyperna handläggssynpunkt,processekonomiskfrånminst om
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ersättningstalan föras vidsamtidigt i fastighetsdomstolen. Om skall
målen enligtfastighetsdomstol kan domstolen kumulera bestämmelserna

i många fall skadeståndstalan enligt miljöskade-14 kap. RB. I skall dock
utnyttjaföras vid domstol. För kunna fördelarna medlagen allmän att

handläggning också i situationer föreslår vi detdessa atten gemensam
ersättningsmålsärskild föreskrift kumulationinförs medger aven som

lämpligenförbudsmål vid fastighetsdomstol. Bestämmelsen böroch
miljöskyddslagen.införas i

enligt jämställdhetslagenGrupprättegång i diskrimineringstvister

grupprättegångVår bedömning införande möjligheter till denäratt av
till brister iändamålsenliga reformen för med detkomma rättaattmest

likartaderättsskyddet för anspråk ellerprocessuella ärsom gemensamma
människor också i fråga jämställdhet iför gällerstörre omen grupp

möjlighet föraföljaktligen införasarbetslivet. Vi det bör attatt enmenar
särskiltdiskrimineringstvister enligt jämställdhetslagen,grupptalan i

Också förespråkar vimål lönediskriminering. härdettagäller attom
antingentillåter talan försväljer pluralistisk lösning och att avman en

organisation organisationsta-enskildgruppmedlem grupptalan, enen
möjlighetfleraJämO offentlig grupptalan. Genomlan eller attatt ges

väsentligt förut-tillsammans vid sidan varandra ökarverka och av man
slå igenom idiskrimineringsförbuden skall arbets-sättningarna för att

livet.

Enskild grupptalan

införs särskild be-enskild detNär det gäller grupptalan krävs att en
enskilda arbetstagarei jämställdhetslagen medgerstämmelse attsom

otillåten diskrimine-räkning sanktionertalan för andrasväcka motom
enligt arbetstvistlagenring. Mål vari det förs sådan talan bör handläggas

grupprättegång vid allmän domstollagenmed den föreslagna omav oss
subsidiärt tillämplig.som

Organisationstalan

i enligt 4 kap. 5 §redan dagOrganisationerna arbetsmarknaden har
räkning.sina medlemmarsföra talan förarbetstvistlagen rätt att

till enstakaorganisationens talerättinteBestämmelsen begränsar
teoretiskt föra talan med stödOrganisationenmedlemmar. kan av
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paragrafen för samtliga medlemmar samtidigt. Enligt vår mening ger
därför arbetstvistlagen iredan dag organisationer tillfälle föra talanatt

påföljd för otillåten könsdiskriminering för arbetstagareom en grupp
medlemmarär i organisationen. Kravet på individuell identifikationsom

visserligentorde ställas högre i arbetstvistlagen enligt vårtän förslag till
lag grupprättegång. Här skall emellertid märkasom medatt gruppen
nödvändighet måste begränsas till arbetstagare anställda hos samma
arbetsgivare och eller harär varit medlemmar i föreningen. Grupp-som
medlemmarna alltsåär lätta identifiera. Föreningen kan,att även om
talan mycketrör enkelt förstor räkning talanen grupp, namnge vems
förs inge frånutdrag medlemsregistret.attgenom

De ändamål ligger bakom organisationstalans utformning isom
arbetstvistlagen sådanär karaktär det krävs starka förav att argument

införa handläggningsregler föratt eller flera målkategorier.nya en
Enligt vår mening saknas tillräckliga skäl för överföra organisations-att

italan diskrimineringstvister från arbetstvistlagen till särskild lagen om
grupprättegång.

Ojfentli grupptalang

Vid överväganden behovet offentlig grupptalan i allmänhet harom av
konstaterat det lämpligen bör överlämnas tillatt regeringen iatt
instruktioner eller andra administrativa författningar i vilken månange

myndighet skall kunna föra grupptalan. När det gäller jämställdhet ien
arbetslivet vi det emellertid givet sådannärmast talan skall fåanser att
föras JämO.av

En grupptalan JämO för skall regleras sättsom samma som
offentlig grupptalan i allmänhet. Vi dock inte bör göraattanser man

från principen JämO skall föraavsteg talan vid Arbetsdomstolen.att
Detta kräver vissa justeringar i grupptalans utformning i förhållande till

vidtalan allmän domstol, bl.a. såvitt byte gruppföreträdare.avser av

Genomförande och kostnader

Genom lag grupprättegång införs processform i svensken rätt.om en ny
De grupptalan, i vid bemärkelse, ityper dag finns inomav t.ex.som
marknadsrätten och arbetsrätten skiljer sig i flera väsentliga hänseenden
från den representativa taleform vi föreslår. Trots detta innehållersom
våra lagförslag inga revolutionerande från rättegångsbalken.avsteg
Rättegångsförfarandets grundläggande struktur och utformning blir
desamma talan förs individuellt eller för Skillnadenoavsett om en grupp.



SOU 1994: 151 Sammanfattning 55

vanligt tvistemålmellan enligt rättegångsbalken och grupprätte-ett en
gång blir knappast den föreligger mellan vanligstörre än som en process
och arbetstvist-, eller fastighetsmål.ett vatten-

Vår bedömning införandet regler grupprättegång inteär att av om
så iblandkräver det, fallet vid reformer materiellrättsligäratt som av

går någon längre tid mellan det lagen i riksdagen och dagenart, att antas
för ikraftträdandet. Inte viheller det finns behov särskildaattanser av
Övergångsbestämmelser.

Vi antalet där det förs grupptalan blikommertror att attprocesser
förhållandevis litet, omkringtotalt tjugotal i genomsnitt varje år. Menett

grupprättegångarantalet blir tämligen litet kommeräven om process-
formen angå antal En grupptalan kan kommaatt ett stort attpersoner.

tillleda ersättning eller kompensation för enskildatusentalsannan
träda i föroch stället antal individuellaett stortpersoner processer.

Därtill kommer tillgången sanktionsmekanismerreella med allatt
sannolikhet betydande människorsverkan benägenhetutövar atten
begå rättsstridiga handlingar och därmed behovet rättsliga åtgärder.av
Också fåtal grupprättegångar kan tilldärför leda väsentligaett pro-
cessekonomiska samhällsekonomiskaoch besparingar. Samtidigt kommer
grupprättegångarna i många intefall omfattande elleratt vara mer
dyrbara handlägga för vanligadomstolarna mål.änatt

målenEn del kommer tvister i intefall haderöraatt annatav som
blivit föremål för domstolsprövning. fallI andra kommer grupprätte-
gången individuellaantal Kostnadseffekternaersättaatt ett processer.

till besparingarkan leda för ocksådomstolsväsendet denärsammantaget
särskilda kostnaderna för meddelande till gruppmedlemmarna och
ersättning till gruppföreträdaren på svarandesidan tagits i beaktande.
Något behov öka tillanslagen domstolarna till följd detatt attav av
införs regler vi alltså integrupptalan föreligga. Däremot kanom anser

nödvändigtdet under övergångstid JämO ökadeattvara en ge resurser
för driva diskrimineringstvister i domstol. Detta inombör dock skeatt

för den allmänna förstärkning JämO:s anslag kanramen av som
förväntas ske under de åren.närmaste

En kostnadseffekt helt följerkaraktär denär attav en annan som av
visargrupptalan sig effektivare driva igenom rättsligtsättett atten vara

anspråkvälgrundade på andra processformer. Grupprättegångenän
medför då ekonomiska merkostnader för motpart,gruppens om

igruppmedlemmarna fall inte hade gjort gällande sin Manrätt.annat
kan dock inte rimligen låta bli införa processform bara för denatt atten

effektivt realisera materiellrättsliga anspråk. Och jämförtär sättett att
reformåtgärder för tillkomsten individuellamed underlättaatt av

grupptalan för såvälbättre samhälletär motpartprocesser gruppens som
i kostnadshänseende.
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Fortsatta överväganden

Allmänna intressen

Många intressen rättsordningen slår vakt vad brukarärsom om man
kalla allmänna. De uttryck för mål principerär och omfattas allasom av
eller människor. De intressen knyts tillstora rätts-grupper av som
reglerna skydda samhället, allmänheten eller inteattavser attgruppen,
grunda personlig för den enskilda medborgaren. Anspråkrätten som
härflyter rättsreglerna vad brukar kalla kollektivaär och diffusa.ur man

En ansvarskännande medborgare iblandkan känna lust och behov av
på kränkningar dessa intressen.allmänna En upplyst ochatt reagera av

välinformerad konsument vill reklamkampanj innehållerstoppa en som
ovederhäftig information. aktivEn miljövän få tillönskar stånd en
minskning utsläpp hotar djurlivet ioch sjöväxt- ellerav som en
artrikedomen i Medlemmarna i byalag vill påtala brister inaturen. ett
kommunens åtgärder för bevara kulturbyggnader.att

finnsDet i dag väsentliga hinder sådanmellan medborgare till-ochen
gången lämpliga sanktionsmedel. Ibland saknar den enskilde helt
möjlighet föra talan. I fallandra förutsätter föra talanrättenatt att att
vederbörande har personligt intresse i saken. Han måste berördett vara

visst kvalificerat sätt.ett
Samtidigt kan det finnas betydande brister i offentligade förvaltnings-

förmåga i alla situationer till allmänna intressen.att taorganens vara
Myndigheternas i fråga ekonomi och personal begränsadeärresurser om

i mångaoch räcker fall inte till för ansvarsuppgifterna skall kunnaatt
fullgöras helt. Ibland kan det dessutom statlig eller kommunalvara
verksamhet upphov till miljöstörningen. Man vidare inteär börsom se
bort från risken myndighetspersonalen årefter antal fångas deatt ett av
värderingar råder bland dem har övervaka. Lobbyverksam-attsom man
het, personalöverflyttningar påverkar på lång sikt hur myndig-osv.

sinaheterna utför uppgifter svårareoch det förena å sidangör än att ena
rådgivning, information och samarbete å andra sidanmed kontroll och
ingripanden.

Dessa och andra förskäl talar bör grundsynenomprövaatt attman
och kommun alltid i första hand skall allmännavärnastat ensamma om

naturintressen och i fråganstället bredare perspektiv. Såväl detettse ur
offentliga enskildade medborgarna organisationeroch deras harsom -

sig iför och samverkan viktig funktion fylla ändamålenattvar en om-
bakom skall förverkligas.rättsreglerna kunna Det därför angelägetär att
den har kraft, mod viljaoch processuell frihetatt attsom agera ges

tillmedverka anspråk kollektiva diffusa drivsoch igenom.äratt som
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De allmänna domstolarnas kompetens det gällernär talanprövaatt
intressenallmänna begränsad. Med tillär hänsyn detta är rättenom att

överklaga förvaltningsbeslut särskilt viktigt rättsmedel förett ett
allmänhetens kontroll statligaden och kommunala förvaltnings-av
verksamheten. Enskilda och organisationer har dock begränsadepersoner
möjligheter överklaga till förmån för allmänna intressen.att

En reformering överklaga innebär ingrepprätten i för-attav en
valtningsrättslig grundsats väl förankrad iär svensk rättstraditionsom
och rättstillämpning. Klagorätten inte bara inomprocessuella frågorrör

ocksåkan ha materiellrättslig betydelse, såsom detutan närt.ex.en
principengäller skyddat intresse inom skadeståndsrätten. måsteManom

därför alla konsekvensernaöverväga ändring i dessa grund-noga av en
principer.

Dessa omständigheter medför vi har begränsat våra synpunkteratt
rörande det fortsatta reformarbetet för stärka tillvaratagandetatt av

intressen tillallmänna miljörätten. Vi vill framhålladock enligtdetatt
vår bedömning kan föreligga motsvarande reformbehov ävenantas ett
på rättsområden,andra socialförsäkrings- och skatteområdet. Mensom
också på straffprocessuelladet området finns enligtdet vår mening skäl

intedet går vidga enskildas möjligheter Sålundaatt att attse om agera.
vi det olyckligt det vid brottetär hets folkgrupp inteatt attanser mot
finnas någon mâlsägande. Ett område där reformåtgärderannatanses

påkalladekan etnisk diskriminering. Det kan finnasär skälvara att
DO talerättöverväga motsvarande den vi föreslåratt attge en som

JämO skall ha. Utredningstiden har dock inte medgett undersökaattoss
frågorna vidare.

Grupptalan i brottmål

Den lag grupprättegäng vid allmän domstol vi föreslår skallom som
införas behandlar endast talan enligt ireglerna rättegångsbalken om
tvistemål. blir alltsåDet inte möjligt med stöd lagen kumuleraatt av en
grupptalan enskilda civilrättsliga anspråk åtalmed för brott. Viettom
vill dock framhålla sådan möjlighet kan väsentliga processeko-att en ge
nomiska fördelar, förbättra målsägandenas utsikter erhålla kompensa-att
tion och medverka till skadeståndsreglerna bättre uppfyller sinatt
preventiva funktion.

Enligt vår mening krävs intedet några genomgripande lagteknis-mer
åtgärderka för åklagarensutveckla målsägandetalan till renodladatt en

offentlig grupptalan. Möjligen kan skapa väl fungerandeett systemman
bara vissa bestämmelser i vårt förslag tillgöra lagattgenom om
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grupprättegång tillämpliga åklagarennär för talan enskilt anspråk förom
målsägande.en grupp

Beräkning och fördelning skadeståndav

Institutet grupprättegång kräver inte grundläggandeatt man raserar
Åskadestånds- och ersättningsprinciper. sidanandra kan inte bortseman

från bestämmelser bygger skadestånd ochatt ersättningattsom annan
skall beräknas individuellt och exakt i vissa fall kan göra grupprätte-en
gång besvärlig hantera, ibland omöjlig genomföra. Dettaatt t.0.m. att

i sig ingetär anmärka bara de skadelidande i ställetatt kanmot om
själva för få sin ersättning. Så emellertid inteär alltidatt utprocessa

fallet. Särskilt vid anspråk har litet ekonomiskt värde saknar denettsom
enskilde tillgångreell till effektivt processuellt rättsskydd.ett

iakttagelseEn ofta återkommer när studerar masskränk-som man
ningar inte med effektivamöts sanktioner behovetärsom att av
handlingsdirigering prevention framträdandeär viktenän attmer av
den skadelidande kompenseras reparation. Det kan därför goda
grunder i fråga intesättas representativ taleform i förening medom en

ändring beräkningsgrunderna kan framstå ändamålsen-en av som en mer
lig reformåtgärd underlätta för varjeän skadelidande självatt göraatt
sin gällande vid domstolrätt eller på Mycket talar försätt. detannat att

alternativet blir både kostsamt och mindre effektivt.senare mer
Med utgångspunkt från detta diskuterar vi avslutningsvis i betänkandet

principer för förenklad beräkning och fördelning skadestånd. Intenya av
heller i denna del lägger vi fram något författningsförslag.
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Summary in English

Our Considered Opinions and Proposals in Brief

In modern society, which directed towards production,mass mass
distribution and consumption of goods and services,mass more
usual than before that large numbers of people injured by defectiveare a
product otherwise negatively affected by incidentsor taken.or measures
In such circumstances claims disputes arise which similar foror are
large numbers of people. The existing Swedish litigation procedure, the
principles of which laid down than halfwere more centurya ago, are

structured with regard this kindnot of dispute.to
Our task has been examine whether there manifestto need toa

improve justice for claims andto whether thisaccess begroup may
achieved by the introduction of rules concerning actions court.group
By action suit brought by withoutgroup specificwe mean, a someone
authority behalf of theto members of the Thesue on group. group
members parties the action and donot to need be active.are not to
Nevertheless, judgment the applies for and against all whoa case are
included the group.

In accordance with of reference, inquiryterms has beenour our
directed in particular towards and environmental law andconsumer pay
discrimination grounds of We discovered that in theseon andsex. areas,
probably other legal fields, there manifest difficultiesmany are
obtaining justice for claims. Theto procedureaccess group not
capable of fulfilling its reparatory and preventivecompensatory func-
tions meeting its inrole developing the inlaw sociallyor anda
procedurally economically acceptable The result thatmanner. many
members of society adversely affected. Even the individual lossare

injury sometimes small, the total loss injuryor for theor group may
Thisamount resultsto unjust unlawfullygreat obtaineda very sum.

profits for tradesmen and other business who exploit the weaknes-men
of the legal Reputable businesssystem.ses threatened byconcerns are

unlawful activities which elude challenge. Competition distorted.
There consequently manifest need improve justicetoa toaccess

of claims. Torespect possible satisfy thisgroup extent needsome to
by of traditional judicial and extrajudicial procedure.means However,
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increase of State supervision andsufficient. Ansuch notmeasures are
and allaid demandcontrol, improved legal not atetc. resources are

situations which of importance both practicallycertainsuitable are
initiate actions affordpossibilityprinciple. Aand to group may

thereforesavings important Wesignificant improvements and cases.
litigationcompliment ordinary procedures.that, to a newas apropose

concerning litigation generalintroducedshould be courtsstatute group
whichconcerning litigation the landspecialand rules courtsgroup

inand theconstituted divisions of the lower general courtsspeciallyare
Court.Labour

that:the proposalThe main content

privateactions be brought bypossible forbeshould togroup
environmental casesorganizations in andcertaincitizens, consumer

municipality,of Staterepresentatives thebyand or a

in generalactions be brought thepossible forshould be togroup
ProtectionEnvironmentalunder thein landand also the courtscourts,

Courtin the LabourAct wellEnvironmental Damagesand theAct asas
Opportunities Act,under the Equal

action bepermitted theshould only beactions cannot moregroup
in the formanother e.g.processedeffectively equally well manneror

actionspecial conditions forcertain otherandof casetest groupaa
exist,

concerning suitability oftheshall be imposedrequirementsstringent
action,conduct theofrepresentative and counsel thethe to groupgroup

judicataagainstapply for and resaction shalljudgment in a groupa
parties thehad beenof theymembers thethe to case,group as

leaveplaintiff side should be abletheofmembers thethe togroup on
thebe bound bylitigation therebyandduring thethe notgroup

judgment,

of thesuitableininformedshall beof themembers manneragroup
advised aboutand alsothetheir rights leaveprocedure, to group

action.procedural thedecisions and otherimportant steps
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members of the shall have the right intervene and therebytogroup
become the action,party toa group

members of the shall have rightthe againstappeal thetogroup
judgment,

the shall activebe directing action,the both regards formalcourt as
and substantive issues,

settlement made by the representative of the shall subjectbea group
approval order bind members of theto court to group,

the shall be empowered award joint damages for distributioncourt to
between the members of the by of special post-trialgroup means a
distribution procedure, in which the and defendant needcourt not
participate,

Swedish principles concerning liability for litigationcustomary costs
which apply "the English rule" shall also apply actions,to group

members of the shall liable litigationbe for innot costs exceptgroup
certain circumstances, and

the shall be empowered "risk agreements" madecourt to approve
between the representative and counsel concerning the ofamountgroup
the latter’s fees but the introduction of contingency feestowe oppose a

of the American kind.system

The proposals linkedclosely the main principles, institutes andtoare
rules Swedishprocedural of the Code of Judicial Procedure. We do not

the introduction of special funds finance actions.topropose any group
The Act and the report extensive because have chosen alsotoare we
regulate and issues which infrequently practice.comment on occur

The sole of the improve effectivenessproposal the of thetopurpose
pre-existing substantive functionallylegal rules. A effective actiongroup
institute does in substantivechanges the legal rules.not presuppose any

another issue positivethat the effects of the proposals, inmay
certain be strengthened concerningby rules the cal-cases new e.g.
culation of of damages concerning distribution ofand thequantum
compensation between the members of the In accordance withgroup.

of reference have presented considered views but havetermsour we our
presented definite concerning wordingproposals the of Actnot any an
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in this We have also forward further points viewofrespect. put some
concerning aimsthe of the future reform efforts.

The proposed Act introducedbe immediately. We calculate thatmay
the proposals for actions which would result in aboutpresentgroup we
20 actions Nevertheless, the andcompensatorygroup per annum.
preventive effects will probably be significant, partly because largevery

of citizens sometimes involved in trialeach and partlygroups are
because the possibility of commencing actions will probably havegroup
significant preventive effects. Undesirable behaviour discouraged
while the possibility of settlement being reached in-agreements
creased. Repeated trials concerning the virtually thesame, or same

prevented.matter are
The willAct proposed by increases of for thenot costsus cause any

judicial for other agencies.governmentalsystem or

The Background etc.

post—industrialThe society of today characterized several respects
industrial,by social, commercial and environmental whichstructures

differ from those prevalent when the legislation in fieldsmany was
created. merely the substantive whichlegal rules fallenhavenot
behind the times. withinRules the field of procedural law also, toare

shaped without sufficient regard the fact that theextent, tosome
circumstances of society different those whichcontemporary toare
applied when for Swedishexample the Code of Judicial Procedure was
enacted 1948. Indeed this saidbe be particularly ofto truemay pro-
cedural rules.

One of this that society givenhas risecontemporary tocause new
forms of needs and claims. For instance, the environ-andconsumer
mental fields, of people involved the similarmany groups are same or
claims of which distinguishedbe from traditional rightsnaturea can as,

practice, they susceptible individualizedbeing personali-not toare or
in simplezed possible satisfy the ofneedsnot toany way.

environmentand the solely provisions attributingby privateconsumers
citizens of exacting sanctions should they be subject toa means a
violation of their rights. Further legal rules called for in order toare
permit the of claims and publicto protectcommon process mass

enviromnental interests.andconsumer
Examples of of claims which in thosetypes are, some cases, new are

which derive from rather formulated social rights,generally goals or as
for rightexample the good environment and the protection fromto a
discrimination unconstitutional contravention of civil rights. Theseor are
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issues concerning rights and claims which for all citizensare common
for large sections of the population.or
However, only in situations of this kindnot that interestsgroup

which difficult define and arise.to An accident,are dangerousprotect a
product, dishonest business methods discharge from environ-or a an
mentally dangerous activity also injure in similarmay many persons a

and particularcreate whichmanner has similartemporarya group
claims against public utility.e.g. a company or

A feature of such kinds of claims that they,common very many
be said be collective, diffuserespects, and fragmentary.tomay

claimA be said be collective wholeto ofmay concerns a group
people rather than each individual member of the A typicalgroup. case
of this the demands of both and reputable commercialconsumers
interests that marketing should be reliable and also generally comply
with accepted marketing practice. The claim also be said betomay
collective in those where people have the similarcases many same or
individual claims against be wheresomeone. may a case greata
number of people purchased similar standard products which have a

design defect where environmentally injuriouscommon activityor an
which similar injury and loss people.causes to many

Dififuse claims exist where clear that has actedsomeone a
that results right for else make claim butmanner toa someone a

difficult establish exactly who entitledto the claim claims.to or
often such that the claims also collective. Particularyso cases are
the of environmental injury observe injuriouscase effectstoeasy
which threaten the interest which people have in maintaining an
unpolluted environment while the time be problematicalat same may

define the confines of the ofto people who should be entitledgroup to
demand sanction against the disturbance.a

unusual in the of claims thatnot individual rightscase mass are
for small of damages. The claims fragmentary.amounts This doesare

exclude dispute involvingnot of for thea great sums money opponent.
Thus losses which be negligible for the individual in themay may

be valuable for theaggregate very group.
Another modern distinction between three kinds of claims, namely

those which individually recoverable, individually nonrecoverableare
and nonviable.

A claim individually recoverable the of pursuing the claimcosts
by of individual litigation less than the other benefitmeans sum or
which the plaintiff would obtain the suit successful, i.e. thewas
litigation would result in benefit. If this the the claimnet nota case,

be individually nonrecoverable. An economically profitable legalmay
reaction then be achieved several claimants amalgamate themay
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representativeincluding consolidationjoinderlitigation by or a
pursuing thistotal ofreduce theaction and thereby notcost

litigation nonviable.possible either,
collective, diffuse and fragmenta-justice forquestion ofThe toaccess

Thisprocedural issues and problems.raises number ofclaims newary
interestkinds of claims affect largefact that thesedue theonly tonot

pronouncedsometimes basedtheyalso that thebut on veryaregroups,
involvesreview of theseconsiderations. The legalpoliticalsocial and

claims consequentlyinterests. Thebalancing ofbroad notspectrum area
individual proceduralwithinbeing arrangedsusceptible currentto

theymanifested thatbetheymodels. Yet to necessaryare ever
instance.legaljudicially by otherexaminedshould be or some

whichlitigation problems apply bothassociated withThis also to
difficulties of seekingclaims.traditional kinds of Thewellas asnew

substantive interlaw and,of theconnected both theredress contentto
affectingsocial obstaclespsychological, cognitive andeconomic,alia,

several beclaimant facing whoindividualthe respectsparty maya
insurmountable thebe virtuallyThis problem systemstronger. asmay

satisfying traditionallyaimedrulesof procedural two —partyat narrow
proceedings regardseffectiveness ofthis,On of thedisputes. top as-

certaininadequatewithdealt andtheyhow costs evenareas,areare -
parties.equallitigation betweenin relation to

dominatedhavejustice andissues ofThe to courtsto accessaccess
during last decade. Issuesin fields theinternational debatethe many

justicemachinery of havethecitizens’inadequateconcerning toaccess
politicalattention interest by lawyers,andaffordedalso been greater

Swedish society. Groupofother memberspoliticians andcommentators,
berepresentative actions haveofother formsactions and tocome

strengtheningofcountries,otherin Sweden,viewed meansas aas
similar for largeclaims whichjustice forto or aare commonaccess

people.number of
previously proposedCommissionComplaints haveConsumerThe

Field of ConsumerDisputes in theResolution oftheir TheReport
should beOmbudsmanConsumer1978:40 that theProtection SOU

inof individualactions behalfbringthe rightafforded to consumerson
similarofProposalsprecedential value.whichdisputes had natureaa

inOmbudsmanthe Consumeradvanced bysubsequently beenhave a
Ministry ofJustice and theMinistry of1990 theof 6 Marchletter to

Committee in itsPolicyConsumerAdministration and by thePublic
1994:14. AnSOUAgePolicy theConsumer ex-report new

Publicconducted by thepublic action has beenproject withperimental
1993 and30 Juneperiod July 1991during 1theComplaints Board to

1994.since 15 Januaryalso
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Proposals introduce actions investigate the possibilitiesto togroup or
for such reformatory have also been forward by theputmeasures
Commission against Racism and Xenophobia its Diversityreport or
Uniformity Part SOU 1989:14, by Environmentalthe Protection
Committee its Enviromnentthe Code SOU 1993:27, by thereport
Marketing Practices Commission their New Marketingreport
Practices SOU 1993:59,Act by Differentialsthe Pay Commission in
their DifferentialsPay and Pay Discrimination SOU 1993:7 andreport
by the Charges and Levies Group in its Charges and Levies forreport
Municipal Services 1993:16.Ds

mentionedalso be that Riksdagthe Swedish Parliament has,may
occasions,several withdealt issues of representative actions byon

organizations the field of enviromnental interlaw see alia Report
l980/8lzJoU2l 1982/83:JoU30.and RiksdagThe has also considered
the issue of actions of strengthening the effectivenessgroup as a means
of prohibitionthe of discrimination the Equal Opportunities Act see
Bill 1993/94:147 Reportand 1993/94:AU17.

internationalAt the level, corresponding opinionsneeds and have
resulted in legislation concerning, inter alia, actions.new group
Developments in Canada Australiaand of particular interest in thisare
connection. Several which nationallead legislationsteps tomay on

actions have also been withintaken Nordic Council,the Councilgroup
of Europe and EU. Our task has its this international endeavourroots
and is, significant degree, the of discussionsresult andto a recommen-
dations of Nordicthe Council. A proposal for legislation will be

Finlandpresented simultaneously with report.our

The ofTerms Reference of the Commission

Our task has been the possibility introducingof rulesto assess as a
complement the traditional rules of judicial procedure forto group
actions situations concerning claims which largetoare common

of people. We have also been charged with proposing changesgroups
the of the procedural rules required that wouldto structure to ensure
possiblebe such claims in particular,Into court. topursue we were

questionthe of improving justice within fieldsthe oftoassess access
enviromnentaland law and also the issue of dis-consumer on pay

crimination, but also free regulation affecting othertowe were propose
legal areas.

Our of reference did restrict particular form ofterms not tous any
proceedings. Consequently in viewscourt present, report,we our

concerning reform in the procedure relating civil lawtomeasures
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disputes, criminal and administrative law though only putcases, we
detailedforward legislative proposals regards procedural rules whichas

primarily claims under civil law.concern
Our task includedalso the of the need for reform from thesurvey

viewpoint of how claims dealt with under currently applicablegroup are
legal rules. We required describe existingthe possibilities oftowere
pursuing claimssuch before legal instances and estimatemake ofto an

approximatethe number of disputes which would be heard by the courts,
corresponding instancethe in other of law, rulesor areas new were

introduced which improved of frequentrespectaccess or common
claims. According the of reference, obligedto terms to putwe were

definiteforward proposals for only clear need formeasures a very
subsists.rules In that consider first the possibilityevent, tonew we were

introducing concerningof rules actions. However, have alsogroup we
free discuss solutionsbeen other and forward proposals whichto to put

deviate from foreignthe models of actions.group
ofhas been remit inchanges the law ofnot part toour propose a

substantive though inhibited from stating viewsnature notwe were
concerning how substantive rules be modified in improveorder tomay

conditionsthe for actions. We have however, been requirednot,group
provide detailed legislative proposals thisto matter.

basic viewOur the functionand of the legal systemon purpose
civil proceedingsand

In order survive, society requires itsthat members observeto every
certain given behavioural A democratic socialpatterns. system
founded desirepeoples’ and inclination orderto cooperate toon
achieve socially useful benefits. In order be accepted bynet tocommon,
the citizens, forthe rules behaviour directedbe towardmust common
goals. gainedThe advantages by observance of given behavioural norms
and the respective sanctions applicable of contributebreach them toon
the maintenance of social institutions. thisIn guaranteesway, are
provided continuedfor the development societyof accordance with
decisions made by of democratic political system.means a

immediate objectiveThe of legal is,rule however, alwaysnot toa
peoples’ actions. provisioncontrol A sometimes have primarythemay

goal of guaranteeing retribution for those whose legal interests have
been encroached, injuredwhere guaranteed compensation.as persons are
Further, such legal rule also indicates which behaviour desirable fora
society, by choice whichleast the of sanction results from thenot
encroachment of legal rights.
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ln order achieve these objectives, into many tocases necessary
couple sanctions these behavioural beto applied against thosetonorms
who fail observe the provisions. Indeedto people surely feel thatmany
they under duty submit decisions madeare to by democratica to

Most people obey the law without consideringprocess. the possible legal
of breaking the rules. However, for others,consequences the threat of

sanctions important factor which influences the choice of alternati-an
forms of behaviour. In possible showve linksmany toareas strong

between effective sanctions and the inclination rules.to contravene
Compliance with the law promoted there possibilitynot tono
impose sanctions for violation of rules. This diminish the feelingmay
of duty obey legal rules: citizens looseto confidence and, ultimately,
their faith the law.

requirement for legal be utiliseda common givesystems to to
effect substantive law referredto the machinery of sanctionsto thatas
they should be constructed that the possibility ofa guaranteesmanner
effective justand intervention. The overall objective enforce andto

the of the substantive legal rules.contentassure betomay appear a
banal truth but nevertheless worth stating: A of sanctionssystem

be founded the fundamental principlemust that ordinanceon actan or
passed with the view that its shall be observed and that itscontent

sanctions possible enforce.toare
The machinery imposingof sanctions be constructed inmay many

The alternatives include judicial administrative examinationways. andor
privatecontrol, public boards, and arbitration Public and privateor etc.

alternatives themselves equally effective ensuring thatmay prove a
private enforce his rights executingperson ofcan or a means
compulsion.

In opinion, although private alternatives andour otherto courts
official operations constitute efficient and effective instrumentmay an

uphold rightsthe of privateto the State which bearpersons, must
the responsibility that citizens haveto enforceable formsensure toaccess
of sanctions. difficult conceive of private administrationto of lawa
based anything other than the parties voluntary submissionon suchto
examination. There hardly be question of permitting privatecan any
agencies for sanctions control the of compulsionto formeans necessary

completely effective sanctionsa system.
There risk that for the legal will diminishrespect thea systern

legislator does provide for privatenot enforce theirmeans topersons
claims by compulsion. The inclination of voluntarily submitparty toa

determination by private instanceto probably dependant thea upon
alternatives offered by the State. The possibility of enforcing right bya

of State compulsion important incitementmeans voluntaryan to
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simpledetermination which offersform ofsubmission anotherto a more
expensive procedure.lessand

importantproceedings thepossibility of takingThe mostcourt
resolution. The havefor disputeprovided by the Statealternative courts

admini-special thewhich affords themconstitutional base statusaa
thefoundedjustice. Their procedureof andstration law are on

objective, impartialbewhereby theprinciples of due court mustprocess,
actingsimilar Whenmade uniform fordecisionsand the cases.

shallcontrol and theysubject Statejudicially, the tonotcourts serveare
private alsorights ofsecuring that thefinal forthe persons aremeansas

relation the State.upheld in to
fundamentalproceedings, ofand the actualprocedural rules,The are

appliessubstantive This alsolaw.effectiveness of thetheimportance to
The proceduralcompelling enforcement.possibility ofthe systemto

decisionsrequirements that thewithaccordancestructuredshould be
shallprocedureand also that thein substance act acorrect assoare
facilitate theshouldlitigation proceduremodifier. Thebehaviour

under—which doesinresolution of disputes compensatenot ora manner
shoulddecision of thewhile the courtpartyover—compensate any

this aloneviolate However,actions which the law.discourage not
satisfactoryprovideshould alsoprocedural rulesofenough. A system

withprovide thelitigation. should alsosolutionseconomical courtsto
the law,and developestablish precedentsopportunity lawthe to case

sometimes calls for.substantive lawwhich thefunctiona
relation theSwedish ModelofspeakgoodThere totoreason a

largelyconflicts. The tendency haswith legaldealcreation of tosystems
sanctions. Thelegalforspecialization of thethetowardsbeen organs

inadministration,within thesometimes beenspecialization has courts
agencies Inspecial boards,establishment ofsituations thebyother etc.

resolution oftheprimarily towardsbeenendeavours havecertain cases,
instances haslegalrole of theTheby voluntarydisputes agreements.

andassistancesupplementarywith providingconcernedbeenthen
developing law.the

Current developmentsits peak.passedSpecialization havetoseems
othercombinedbeinginstancesandtend towards or somemore more

work underSimultaneously,with other.coordinated each towayway
attentiondevotethat theyfunctions of thelimit the courts moremayso

justice in theadministration oftheprincipal function, namelytheirto
will playgeneralexpected that thealso be courts atrue cansense.

membership ofSwedishalia,of, intersociety resultrolegreater as a
the EU.

significantinvolveoutlined abovewhich beenhavechangesThe a
forposition andcourts’strengthening of the general status organas an
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justice. time increaseadministration of At the the demandsthe same
education which judgeconcerning knowledge and general legalthe every

facingof and difficult legalThe number complexmust casespossess.
of whichjudges will probably increase. ln order that the work,pressure

in dealing withaccording already and delaysto great,to casesmany
whichdisable legal effective rules of procedureshould thenot systern,

handlingsimple, expeditious inexpensive ofpermit the and arecases
required.

justice for claimsAccess to mass

examineof reference, task has beenAccording the terms toto our
possibility pursuing,possible improve of bythewhether courtto

similar for of people.claims which largeaction, common or groupsare
exists,whether such needorder correctlyIn notto aassess

instrumentwhich litigation usedsufficient study the extent toto as an
litigate slight inclaims. propensityThat the toto protect group

need for furtheritself that thereSweden does not measuresmean a
claimsjustice. thatstrengthen be thetoto arecase groupaccess may

needextrajudicial procedures and thereadequately protected by tono
interfere with that system.

citizensthat havehave studied several usedWe to ensuremeasures
justice of theseand theadequate to measures.consequencesaccess

mentioned the rulesthe issues have looked beAmong at onwe may
proceedings, legal aid,various with other kinds ofin courts, costscosts

insurance, joinder,insurance other kinds oflegal and testexpenses
privatejustice,specialization of the administration of andstatecases,

monitoring activities.criminalization supervisory andboards, and
fulfilment of whichwith objectives, thechosen deal theWe have to

the basis ofcomprise what be considered betogether toto accessmay
resolution, compensationprincipal conflictjustice, in four 1groups:

preventionbehaviour modificationjustice reparation, 2and toaccess
precedent-building,3 legal developmentincluding deterrence, etc.-

socialprocedural andand 4 economy.

justice reparationcompensation andConflict resolution, toaccess

proceedingsfunctionheading, with the of legalthis dealUnder towe
objectives manifested byinterests andthe individual theprotect, case,

requirement that theissue thesubstantive legal rules. The relates to
opportunity forof rules should offer real and equalsystem everyonea
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have legal conflicts resolvedto and impartialexpert andan manner
be able enforce well founded claims.to Part of this also implies the
protection and satisfaction of the public interest, accordance with the
intention of the law-maker and the social function of the legal rule.

The borders between private and public interests often coincide. The
satisfaction of the also the benefit of the other. Developmentstoone
tend towards of private and public interests. Legal whicha merger areas

held substantive and procedural,apart, integratedwere once toare now
State and municipal supervisorygreater extent. and functionsa control

be complemented withmust from private legal subjects. Theresources
task of protecting public interests and interests becomes in-group
creasingly for the individual also.mattera

In order fulfil all the tasks mentionedto here, procedurala system
required provide easily accessibleto decision—making andan organ
procedure which expeditious, inexpensive and simple. Amongst the

which usually discussedmatters under the above heading subjectsare are
such conflict resolution, compensation, reparation andas toaccess
justice the narrower sense.

Behaviour modification prevention

The procedural and the proceedings themselves,system, have theon
general level the effect of controlling peoples’ behaviour many ways.
By giving the underlying of substantivesupport to legal rules,purpose
the of administering justice plays the whole of the legalprocess parta
system’s influence the evolution of morals. The of beingon prospect
sued also deter, economically othermay bothor some manner,
individually for the unsuccessful defendant and generally for those
who will be in corresponding situation.are or a

In order that the legal rules should be able behaviourto operate as a
modifier realistic of turning the ofprospects the rules intocontent
practical required. Those who rely normativeuse commandare on a

have realmust by which theyto compelaccess apparatusan may
recognition of their rights. One rely feeling that theycannot on everyone

under moral duty always obey the law.toare a
In view, the administration of justice by of theour courts mostone

important instruments for assuring the effect of intervention otherany or
sanctions linked legal With reference this,to should benorms. to
mentioned that by the of "unlawful" doconcept not suggestwe any

judgementmoral of the behaviour. We only that the actionmean
valid legal rule.contrary to a
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Consequently, risks beingthe of drawn into litigation play an
important role incitement voluntarily comply with laidthe rulestoas an
down for the legal The procedural fundamentalsystem. system a

element the establishment of of control.component norms as a means
possibilityIn themselves, the of going litigatingand have theto court

effect of modifying behaviour, both in individual and generally.cases
In order effect prevention, litigateto not tonecessary many cases.
The fact that there effective procedural instruments has, intoaccess
itself, discouraging effect.a

The formation of precedents, legal development etc.

legislative techniqueModern has, with its of framework laws anduse
clauses, withgeneral brought need for guidance bygreatera means

of judicial legislatorprecedents. In the indeed oftenhascountry,our
tried different, in theirand novel, solutions in order resolvetoown way
the problems which in countries with legislationother dealt byare on
substantive law, extensive judicial review and self regulatory measures.
Consequently, the responsibility of working beneficialtowards develop-

in public interestthe has, large degree, been delegatedments to toa
specially established agencies, ombudsmen and other governmentalstate
authorities. in thisThe have, been afforded somewhatcourts respect, a

positionreserved of rights of private citizens, intheguarantorsas even
importanceof the economic and welfare ofpersonal thegreat toareas

population.
This does that the completely insignificant innot courtsmean are

environmental directlaw and law. They themustareas consumeras
precedent-buildingof responsible for supplementingandprocess are

legal rules. Thus the of creationdevelopment the law and of lawnew
within judicialexpected the framework of the function, onlyto occur

limitedto extent.a
often difficult for legislative withthe procedure keepto pace

scientific Deficiencies in the legal with thesystemprogress. appear
incapacitation protectionof the afforded by the rule of lawconsequent

private citizens. rapidlyIn changing world important that, byto a
the side of the legislator, independent institutionthere andstronga
which legal development further harmony with the generalcan carry

society.development of
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Public and procedural economy

A procedural legal subject continuous reexamination andstructure to
review in relation its effectiveness and its functional worth. Publicto
and procedural features which often in the limelight.economy are are

The limitation of for the parties and the public often ofcosts great
importance the procedural system’s total functional Anto success.
expensive and complicated litigation procedure obviously inhibits the
propensity of private litigate and, far often, adverselyto toopersons
affects the unsuccessful litigation.the Inadequacies theparty to
enforcement of legal sanctions opportunity for behaviour whichcreate an
conflicts with public objectives interests.and Behaviour which may

free of risk have troublesome psychological effects.appear may
Unethical business practices the non—observance of environmentalor
requirements regarded necessity order conduct profitabletoare as a
operations. The breach of rules by others one’sexcuses own excesses.
Enormous social which often extremely difficult quantify,costs, toare

incurredbe result of deteriorationthe of the environment,may as a
unfair competition etc.

Procedural merely question of reducing the ofnoteconomy costsa
parties.the The public also has interest litigation beingan as

inexpensive possible. Court proceedings involve for theas expenses
State, partly through the occupation of staff, judges and partlycourt etc.
through for legal aid. The avoidance of repetitive proceedingscosts e. g.

limitationand the of attendances and meetings consequentlycourt etc.
result in savings for both the public and for the parties.

Obstacles inadequaciesand in justice the forneedto toaccess —
reforms

Our review of the various functionaland adequacy of thepurposes
for justice indicates that the procedural doessystems to systemaccess

always the requirements. All the indications thatnot meet necessary are
there significant number of legally well founded claims whichare a

obtain actual recognition. The of pursuing claimssuchcostsnever are
high in relation their individual Social,worth. psychological andtoo to

other factorsextra—legal deter people from taking legal Themeasures.
authorities’ financial and staff extend all thosecannot toresources cases
where intervention justified. Procedural rules principlesand present
obstacles the of those who the willandway possess courage, energy

There which give risetogether lacuna theact.to toare many reasons
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legal and permit the of unchallenged violationssystem ofoccurrence
legal rights.

For the private individual this incapacity respond leads legalto to
losses which be small but also losses which large that theytomay are so
threaten the survival privateof economies. Public interests suffer, such

the equal of all citizens, free competition equaltreatmentas termson
environmentaland conservation. Central fields of law adverselyare

affected by being starved of precedents and also lack of development
the creationlaw and of law through judicial practice.

One discuss whether the loss of legal rights by privatemay persons
of few hundred Swedish such issue. On the othergreata crowns a
hand, there should be real opportunity for those who have incurreda a
small loss have their rights recognised and enforced. Otherwise thereto

hardly need have substantive rules such smallto to compensateany
Onvalues. occasions, the question of the magnitude of the legalmany

violation depends from sidewhose views the Alsomatter.upon one
publicfrom the viewpoint often just serious 10,000 peopleas

suffer legal loss of 100 when 10 people lose 100,000 each.a crowns as
Exposure small legal violations disreputable businessto promotesmany
practices, distorts competition, discourages environmentally advantage-

investments, favours the production inferiorof products and hasous a
generally detrimental effect public confidence in the law. Theon
impression created that society tolerates unlawful actions when the
damage small where the action criminalized.except

The for action being taken always that the claimnot notreason
unimportant individual.the The low propensity litigateto to can
sometimes be explained by the fact that the procedural hassystem an
intrinsic threshold which discourages the pursuit of small claims.cost
The level which litigation economically justified high. Thisat too

particularly where the disputed value the conside-to opponentso
rably than for privatethe individual.greater

On of this all those where suits and other forms oftop are cases
sanction mechanisms used remainpeople passive fornotare as reasons
other than economic considerations that the authorities lack theor

because there procedural obstacles andto reactresources or are
limitations.

In decades, the procedural has been reformedrecent system on
several occasions order make the less complicated, curtailto process

formalitiesthe and reduce the In particular, aimthe ofexpense.
reducing for the parties be said be the underlyingcosts tomay reason
for the Small Claimsso-called Act of 1974, the provisions of which
have largely incorporatedbeen into the Code of Judicial Procedure.now
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The small claims no-fee rule exception thecosts represents toon an
Code of Judicial Procedure’s principal "Englishrule the rule" theon
distribution of With relatinglaw, the law expropriationcosts. water to
and certain other legal further deviations from principalthe ruleareas,

been introduced. Here, first instance, in concerninghave forat a case
permit compensation,example the presumed be causingtoa or person

parties irrespectivethe loss bears the of both of the result of thecosts
case.

relating alternative distributionRules and unbalanced ofto costs are
effective instrument wishes easier difficultmaketoan one or more

opinion,for the private individual In however,to to court.go our one
should exceptions the rules in the Code ofemploynot to costson

inadequaciesJudicial Procedure general remedy the oftomeasureas a
regarding justice in of claims.the system to respectaccess group

Aid affords private people opportunity of beingLegal the able to
litigate with risk regarding However, contributionsreduced costs.
required applicant limitations aidof the and other that legal onlymean
facilitates pursuit of small claims limited Litigationthe degree.to a

inconcerning claims often result substantial for counsel andcostsgroup
providing evidence. defendant’s of reasonablefor The assessment costa

standpoint risksthreshold made from the of the heaggregate amount
considerable investment ofpaying all members of the Ato group.

justified, of which ameliora-therefore be the alsocostresources may
plaintiff,by deductions for incurred. However, for the theted tax costs

easily formidable litigationrisks associated with be thatcosts may so
realistic alternative.does benot toappear a

protection aid inLegal insurance offers better than legalexpenses
liabilityalso the the opponent’sthese to costs.respects as covers pay

which complicatedof minor claims involve legal andIn the case
sufficientevidential issues, deductible often obstacle thethe toa
indemnityof proceedings. Insurance also usuallycommencement

certain insurance limits which limits the oflimited the valueto a sum
certain complicated ofinsurance in also, matterascases.

justice for privateprinciple, satisfactory that peopletonot access
insurance and thedepends whether they have legal notexpenses oron

relating deductible and entitlementconditions attached the toto e.g.
responsibility that therepresentation. be publiclegal tomust ensurea

their Private alternativeseconomically enforce rights.weak able toare
suit of claims by privatefinance facilitate the and enforcementfor amay

prerequisite.but should benotperson a
reducingJoinder parties provide ofof and costs totest cases a means

Joined actions also resultof parties and thethe advantage the courts.
comprehensive information forand basethe having broadercourt a more
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their decision, which increases the preventive and precedent—building
effect of suits. However, of these methods particularly suitablenone are

regards claims which affect large of peopleas when theregroups or are
internal conflicts within the The formal of the rules ofstructuregroup.
procedure also involve certain limitations the practical importance of
this of proceeding.manner

Special specially constituted divisionscourts of generalor andcourts
similar tribunals boards often have procedural whichor systems are
adapted facilitate the examination of legalto claims by private people
and also the issue of decisions withpromote clear preventive aim.a
Requirements for specialist knowledge and close ties with the subject
field the of members have been consideredpart justifyon theto courts
and boards being afforded prominent role regarding legala more
development and creation of law and also considered formto represent a
of that the decisions will largelyguarantee be respected by the target

affected. We however, of the opinion that furthergroups speciali-are,
zation of the administration of justice for several notreasons, a
desirable alternative.

Criminalization traditionally viewed being effective ofas an means
control but the effects strongly questioned in publicare contemporary
debate. The attachment of small claims prosecutions greatly facilitatesto
the enforcement of small financial claims. Criminalization should be
reserved for behaviour which clearly culpable and where realistic
that sanctions established. We consider that there littleare very room
for further criminalization of the traditional kind within suchareas as

and environmental law. As result of the stringent evidentialconsumer a
requirements which should be maintained, seldom that criminaliza-
tion constitutes good foundation for claims for damages. However,a we
believe that vigourous enforcement of the existing formsa ofmore
crime and offences e. by improved preliminary investigationsg. may
have positive preventive effects.

Alternative dispute resolution boards, mediation, mini-trials fillsetc.
important role by offering expeditious simpleandan procedurean as an

alternative judicial examination. Theyto reduce the burden the courtson
in relation considerable number of disputes.to However, theira powers

limited in certain The binding forceare of their decisionsrespects.
entirely dependent the free will of the parties. As effectiveon remedyan
against disreputable behaviour they do constitute realisticnot a
alternative alone. In view, the inadequacies justiceour toaccess
relating compensation, preventionto precedent—building neitheror can

ought be remedied byto outside thenor courts’ administration.measures
Extrajudicial instances supplement but should replace judicialmay not
examination, which remain the backbone of themust system.
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positionoccupiesits agencies theThrough strong togovernment a
publicwith representatives of thecompliance the law. Assafeguard

formationinvolved the influence andauthorities have beeninterest the
legal However,made several centralof legal developments areas.

private individuals withintervene providetheir and supporttopower
effectiveness of thelimited. Thecivil disputes extremelylegal

municipaland fundsoperations dependsauthorities to stateon access
for thequalified personnel. A deal speaksallocations andbudget great

qualified personnelfunds theneither have theview that they nor
of interests.continue takerequired, they alone must to commoncare

activities, whichsimilarinspection, supervision and otherMonitoring,
distributedpublic beexercise ofinvolve thedo mustnot amongpower,

public.both private andcoordinatedseveral tonecessaryorgans,
society inindividual andview of roles ofpluralistic theadopt personsa

interests which the legalenforce thetaking ofrelation the toto measures
safeguard.seeks tosystem

in various of lawfor reformThe need areas

Market law

claims.withexclusively concernedrules almostMarket law groupare
businessmenandinterests ofobjective theThe protectto consumers

thereforeof market lawwithin the fieldproceedingsLegalas groups.
precedent-building andprevention andfunctions ofprimarily promote

law.also, degree,Theythe law. operate to createtoaugment newa
concerningpublic interestprotectingof theActions have the purpose

On the otherproduct safetypractices,competition, good market etc.
situationsexceptionalapplied inavailable onlysanctionshand the are

privatebetween persons.
whichpositionobserves thethis background,Against strongone

isolatedand theOmbudsmanauthorities the Consumerafforded theto
legalin relationorganizations adoptandwhich privaterole topersons

limited freedomthelaw. Further,of marketproceedings in the area
institute actionsorganizationsandprivateafforded toto persons

authorities. Aactivities of thesubsidiary relation the orto company
firstcertain behaviourdesires challengewhichorganization musttoan

beforerejecteditsauthority and haverefer torequest may goto an
court.

privateaffordview that thereof theWe to persons,reasonare
possibilities thatproceduralorganization improvedandcompanies so
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activelythey participate effort achievethe publictomay more
and trade policy objectives.consumer

In November 1994 the Government billpresented the Riksdagtoa
with proposals for Marketing Government BillAct 1994/95: 123.a new

involves,The proposal inter alia, Consumerthat the Ombudsman’s right
standingof concerning prohibitions orders under thecases or

Marketing Act shall longer be primary. Having thisregard tono
development issue standingonly take the of in for privatecourtswe up

and tradesmen.consumers

Consumer claims under civil law

AppendixWe B extensive review of substantivethepresent an
provisions within fieldthe of law which be describedmay consumeras

this connection describelaw. In also number of situations whichwe a
give rise claims. The record of the forto system togroupmay access

justice given indicatesabove that there good grounds for assumingare
that far do legally well founded claims.too notmany consumers pursue

troublesome expensive privateand for thetoo to to court,person go
claimparticularly for of small value claim withpurelytoa or pursue a

the aim of creating precedent. Social psychological factorsand operatea
diminish the propensity restrictProcedural rules maketo to sue. or

for litigation ofdifficult behalf others. Further,party to actone on
litigation concerning claims effectivecommenced theregroup are no

proceedings.deal withtomeans mass
aid insurance,Access legal and legal rules for smallto expenses

claims joined actions and have only partly remediedtestcases, cases
these in justice claims.defects the for for Ex-system toaccess group
trajudicial disputes specialmechanisms for the resolution of and

solutions do offer satisfactory alternative examinationinsurance not toa
important which, fortunately,complements reduceby the court yet are

burden thethe courts matters.on many
evidence will fulfilthat the proceduralThere suggest systemtono

successfully in the future unless reformits measures arepurpose more
effectiveOn demandstaken. the thatexpect tocontrary, one may ensure

integrationjustice for will increase. legalEuropeantoaccess consumers
transitionwill probably result towards, in respects, typea some a new

legislative technique judicial practice will increasinglyof where play an
restriction municipal involvementimportant role. The of and tostate

with partial transferinspection supervisory functions, togetherand a
from prior control so—called market control, presents greaterto a

internationalization of trade andrespond. Thedemand toconsumerson
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other activities directed towards gives rise legaltoconsumers new
questions both substantive and procedural Continuedrespects.
technological and scientificother developments leads furtherto
complexity and difficulties understanding the underlying thecauses
circumstances from which rights dutiesand The increasesneedemanate.
for time consuming and costly investigations in order determineto
whether legally well founded claim exists.a

realistic believe that all will have the possibilitynot to consumers
take legal the Other forms of safeguardingto steps to extent necessary.

actions than those encompassed by traditional proceduralgroup
mechanisms be created. The form be taken by reformmust to measures
is, certain dependent the of the litigationto inextent,a on purpose a
certain whether the task primarily obtain compensation,case, to
prevention the formation of law. Further, public and proceduralor
economical of the be intotakenconsequences must account.measures
The be prepared and deal with claimcourts must to meet mass
proceedings.

Environmental law

During the last 25 30 there hardly other of lawto years, any area
which has encountered increasesuch in Swedish legal regulationan as
enviromnental law. Today, environmental law forms broad belt ofa
laws ordinancesand which regulate everything from the exploitation of
the nation’s natural small activities which onlytoresources may cause
individual and local environmental disturbances. We have provided a
general review of the legal rules in Appendix B.

The authorities’ forneed legal apply aimingto atmeans measures
rectifying environmental problems comparatively well provided for.
On the other hand, the possibilities for private individuals and for
organizations intervene against environmentally disturbing activitiesto

limitedmuch and have date attracted surprisingly littletoare more
attention the extensive State inquiries duringconducted recent years.

Of free call the attention of the authoritiesto tocourse anyone
certain circumstances and reaction the of the authoriti-request parta on

However, those who dissatisfied with the reaction of thees. are
authorities do necessarily have the right have the decisionnot to re-
examined higher instance. Further, possibilitythe for in-at some
dividuals organizationsand refer the general for assistanceto to courts

restricted result of the extensive decision—making whichas a power
has been increasingly given the authorities. This related issuetheto to
of distributionthe of functions between the administration justiceof and



SOU 1994:151 Summary in English 79

the official administration, and the jurisdictional division between
general and administrative courts.

In order satisfy the interests forming theto basis of environmental
claims, have uncomplicated,to expeditious,necessary toaccess
inexpensive and legally reliable sanction mechanisms. The ofstructure
the rules and the their mutual interaction coupled with the often complex

of the issues involved, makesnature difficult obtain clear andto a
uniform impression of the effectiveness of the administration of the law.

quite clear, however, that there number of inadequacies in theare a
for justice for claimssystem relatingto issues ofaccess group to

compensation, prevention and formation of law.

Equality workat

commonly acknowledged that and should be treatedmen women
equally working life. This inter alia, that they should have themeans,

they perform work which should be considered be similarsame pay to
of similar value. However, despite general for the objectivesor support

and which lie behind the Equal Opportunities Act’spurposes rules
relating the prohibition of discriminationto grounds of beon sex, can
observed that the Act has had sufficient impact working life.not on
Women and differentlytreated without satisfactorymen are any
explanation. Not least, there still clearly unreasonable differen-are pay
tials between female and male employees.

The best eliminate unreasonable differentialsto betweenway pay men
and through voluntary settlement by the parties the labourwomen to
market. We consider, however, that there be realistic possibilitiesmust

enforce the legal rules equal into order voluntaryon topay promote
solutions broad front. Experience date does indicate that theon a to not
labour market organizations prepared illustrate that issues oftoare
equality afforded priority practice. One shouldgreat in thisare not,
connection, be blind the fact that employee associationsto e.g. trade
unions easily become entangled in difficult situations result ofmay as a
conflicts between of their members.groups

In opinion, this passivity the of the parties the labourour parton to
market be partly explained by the low propensity bymay to sue
individual employees. A factor which often advanced explain theto
low propensity take legal proceedings thatto proceedingscourt are

for the individual employee.strenuous A who makes complaintperson a
of unlawful sexual discrimination often subjected harassmentto at
work. Thus the risk of judicial examination does reala not present a
incitement achieve voluntary Alsoto the absence ofagreements.
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similarconcerning how work of value should beprecedents e.g.
opinion, significance.interpreted has, in The Labour Courtgreatour

parties whichgive directions the the labour market basetoto to onmay
concerning discriminationnegotiations combat andto onmeasures pay

appropriateinequality in working life.and women veryamong men
achieves this issuing concerning theCourt bythat the statements

comparativeguidelines basic principles be employed theand to
differentevaluation of work.

ReformsProposed

considerable of wellprobably numberWe have observed that there a
otherwise enforced.claims which broughtfounded not courttoare or

individualconcerning claims of smallthis theNot least, case group
claims of largefinancial so—called fragmentary but alsovalue true

extensive review of theconclusion partly basedclaims. Our on an
within field and environ-substantive legislation the oflaw consumer

discriminationwith relating sexualtogether the lawmental law atto
hearings thefindings from the arranged bywork and partly theon

environmental issues. TheCommittee relating and lawto consumer
principleindividualistic dispute, which formsof the two—partconcept

ill-suited forms ofbasis civil litigation, combat thethe for all to mass
society’swhich from tendencyresult modernencroachments to mass

consumption.informationdistribution, andproduction, massmassmass
giving riseaffect withoutwhen legal encroachmentsAlso, tomany

difficult identifycivil claims in whereindividual law and tocases
diffuse claims traditio-injured so—called collective and thepeoplethe

dealing withsanctions badly in suchstructured ofnally system copes
adaptedinstances with procedural rulesclaims. There also legalare no

principles such forsatisfy claims deriving from contemporaryto as,
food, andenvironment, healthyexample, the right of goodtoeveryone a

protection of civil rights.the
of rights bylimited occasional loss legalinadequaciesThe not toare

infringement of legalState. Further, the fact thatcitizens the massor
doesthat the proceduralrights unchallenged system notpass meansmay

precedent—building and creationfunctions of prevention,satisfy its other
of law.new

justiceconcerningconclusion inquiryThe made by toaccessour
exists manifest need for reformtherethat measures.a

justiceforplug the theIn order system topresentto accessgap
have themajority of people, whothat all, least theatnecessary or

opportunity andrealisticsimilar claims afforded to pursueare asame or



SOU 1994: 151 Summary in English 81

enforce their rights. that all legal infringementsnot necessary
society should be challenged. The fact however, that possiblenot

accomplish the desired modification of behaviourto there no means
satisfy the main of the legal infringementsto correct thatpartor occur.

Only when such exist will the influence of sanctions providemeans an
adequate deterrent. Thus the improvement of the economic possibility
for always adequateto to courteveryone notgo an measure.
Sometimes the passive reaction the result of other legal and non-legal
factors. Also, the majority of injured parties towere commence
proceedings, practically possible for the deal withnot courts to

proceedings within existing rules of procedure. simultaneousThemass
reaction of 10,000 injured parties would paralyse the administration of

district court.a
thus possible, within the framework of the existingnot ofsystem

litigation, combine the forneed action with the requirement ofto mass
expeditious, inexpensive and uncomplicated procedure. Measuresan

which have the aim of facilitating the reference otherto court or
tribunals individualby consequently effective remedynotan are an
alone. As the of several other legal rules becase systems, must
introduced into Swedish law permitting representative actions court.

Such form of action should be designed that all thea promotesso
functions which the procedural that briefly:systems supports, to say,
reparation, prevention, development of the law and procedural economy.
Another fundamental viewpoint that litigation should be reala
possibility for who has legitimate interest having theiranyone a case
heard in the time restrict and deter groundlesscourt yet at andsame
frivolous suits.

formA of representative action be structuredmay many ways.
However, consider that there principal alternatives fromtwowe are
which ought choose, namely, the extension of the methodtowe test case

the so—called action. Our deliberations have resulted theor group
conclusion that the action often, when comparedgroup to testvery

or other solutions, the superior method remedy the system’scases to
inadequacies regarding justice for claims. Thetoaccess group group
action offers degree of flexibility than possiblesystem by,greatera
for example, the reform of the procedure. A actiontest case group may
be structured according the circumstances that:to so
a compensation offered those whose rights have been encroachedto
but who do have realistic possibility of enforcing their rights;not any
b the judicial exercises behaviour modification function insystem a

where the injurious effects extensive but theaggregatecases are
individual claims small that inclined taketoare so no one upon
themselves the burden of pursuing enforcingand them;
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c the have sufficient information order make the broadcourts to
balancing of interests which prerequisite for them fulfil theirtoare a
function relation precedent-building, the development of law andto
creation of law; andnew

similar issuesd actions relating evidence andtocommon or group
examinedlaw in expeditious, inexpensive and uncomplicatedare an

order that the and parties time andcourts costs.manner, save
This does that view actions final solutionnot mean one can group as a
all the problems dealing with claims. Rules for actionsto mass group

will solve all problems relation justice. Wenot to to mustaccess
that future developments will also make breaches in theexpect new

protection afforded. We convinced, however, availabilitythat the ofare
the action will manifestly improve capacitythe of the proceduralgroup

satisfy the problem presented by claims. Our studysystem to group
visits Australia, Canada and USA and meetings with judges,to

legislators and legal scholars with experience of class actionsattorneys,
reinforces viewthe that the action procedural whichtool hasgroup a
both advantages for the members of the the of theopponentsgroup,

society.andgroup,
reviewA of the sanctions has shown that there also clearsystem a

need for reform order improve justice for kindthe ofto toaccess
interest which be described rights claimsand forgroup may as common

all citizens for large of the population. Efforts to constructor groups
for improvementsproposals of justice for basically traditionaltoaccess

civil claimslaw have required extensive inquiries which have consumed
of time availablethe Consequently have been ablemost to not tous. we

examine which would be suitable strengthenmost to tomeans access
justice for such generally framed collective rights the right toas a
good environment, health food products protectionand the of civil rights

However, chapter 25 certain viewpoints whichetc. presentwe may
consideringbe worth future deliberations concerning reform measures

further strengthen justice for claims in suchto toaccess group areas.
The issues with which deal relate actions affecting public intereststowe
within environmental discrimination.law and In Chapter 25 also dealwe
with issues concerning Simplified principles for calculation and
distribution of damages, and issues of actions connected togroup
criminal cases.

ofThe proposal improvesolely the effectiveness oftopurpose our
the subsisting substantive legal rules. functionalA actiongroup
procedural method does require substantivechanges the legalnot any
rules. another positivethat the effects of the inproposalmatter
certain situations be revisedstrengthened by rules concerning, formay
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example the calculation of and division of thequantum compensation
between the members of the group.

Group litigation in general courts

General the of litigationcomments natureon group

There generally accepted definition of the ofno concept group
litigation and action. Our of the based thegroup termsuse on same
distinction which applies between the litigation and actionterm under the
Code of Judicial Procedure. Thus litigation refers the legalgroup to
proceedings their entirety while action refers the actiongroup to
which pursued for the benefit of Such action bea group. an may
pursued by the plaintiff defendant sides, simultaneously’ by bothor or
sides.

Group litigation defined by litigation where withoutus as someone,
specific appointment for the action, action for givenpursues an a group,
the members of which encompassed by the legal effect of theare
judgment in spite of the fact that they partieseven thenot toare
litigation.

Our view that there convincing for the wide applicationare reasons
of of litigation. Limitationssystem application shoulda only begroup
determined by the question of qualification and procedural rules which
generally characterize Swedish law of procedure, namely the difference
between general and special and also betweencourts civil,courts
criminal and administrative procedure. In accordance with this, havewe
prepared proposal for Act Group Litigation relating claimsa an on to
which be litigated in general under the rules for disputesmay courts
contained the Code of Judicial Procedure.

One distinguishes between public and private actions accordinggroup
who the actions. Thereto kinds of privatepursues twoare group

actions: class actions and organizational actions. Public actionsgroup
pursued by the State by municipality representative forare theor a as

group.
We of the opinion that the introduction of rules concerningare group

litigation in Swedish law ought deal with both public privateandto
actions. However, should be the that publicgroup not case group

actions regarded the primary alternative. Private andare as persons
organizations should be able or obliged waitnot the hope thatto a
governmental shall On the forregard prioritiesreact.agency contrary,
in the utilization of public and for other makesresources, reasons,

limit the duty of the State and municipalitiesto institutenecessary to



SOU 1994: 151English84 Summary

includingthisof doing bysuitablelitigation. The most waygroup
concerningInstructionsvarious Workingauthorities’in theguidelines

thattherefore,proceedings. We dosuchinstitution ofthe not, propose
actiongiven generalauthorities bethe to groupcommencepowers

Riksdagfunction of therather be theproceedings. should govern-or
Consumersuch thespecialdistribute to asment to organs,powers

administrativeProtection Board,EnviromnentOmbudsman, county
boards, etc.

action where theactionprivateBy meant groupangroup
action byso—called classprivate aeither byrepresented anorpersona

action should, inauthority institute classorganization. The to oura
member of theconcernedthat theopinion, group.apersonpresuppose

claim shall also bewho hasplain thatconsiderWe apersona
other generalaction, provided thetocompetent grouppursue a

prerequisites met.are
permitneedclearopinion that thereof thealsoWe to non-aare

representatives foractionsassociationsmakingprofit to aaspursue
Organizations alreadysimilar claims.with theof orsamepersonsgroup

forcertaininbehalf of anotherrightthehave to areas, assue on
theseCourt. Inand MarketLabour Courtin theexample notcases

othershall be affectedorganizationrequired that the waysomeor
exerciseandorderqualified interest thehave tomatter possessa

withinlie theissue however,inaction. Theright ofthe must,matter
with theneed dealTherefield of interest.organization’s tono

fashion here.differentquestion a
view thattechniquelegislativechoice ofregards theAs groupour

possible, follow thethelitigation should,action extentto same
litigation.applicable inroutines generallyprocedural

special Actconclusion thatdrawn theconnection havethisIn onawe
with Codelinked theshould beenacted butLitigation should beGroup

containshould onlywherebyinJudicial Procedure manneraon
applicablerulesCode’sdeviations from theconcerning theprovisions to

willJudicial Procedureproceedings. Codelitigation The ongroup
concerning theproposalsapplication. Oursubsidiaryconsequently have

of1,450sections andextensive 97LitigationGroupAct pageson
regulate andalso chosenpreparatoires havebecause totraveaux we

practice.ininfrequentlyissues whichcomment occuron

proceedingsinstitutionThe etc.

within accordanceinstitutedshall beagainstaction forAn a groupor
applicationsconcerningProcedure’s rulesJudicialofCode tothe
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actions. The application shall be treated the usualcommence manner
in relation the Court’s consideration of prerequisites institutiontheto to

proceedingsof and issue of the Thus doetc. notsummons we propose
that special leave proceedings Certification betoany commence
required other countries which have forsystemas common a group
actions. The ground better prepared in Sweden than othermany
countries feasibilityregards the of introducing litigation in theas group
ordinary courts.

transpire during the conduct of ordinary thatmay an case a
representative form of action would be appropriate procedurala more
alternative. triesA who enforce claimand learns ofparty to pursue a

withothers the similar claims. A defendant discovers that hesame or
the similarexposed demands from whichto same or many persons are

founded substantially the similar desiresgrounds and toon same or
avoid repeated proceedings associated timeand losses of and money.

of viewWe the that there good both practically andare are reasons,
principle, which speak for possibility inthe such for plaintiffscases

individualhave their actions extended become action for theto to an
against the However, there providetogroup or group. no reason

defendants with the corresponding possibility within the framework of
suit already commenced. He achieve the result by himselfa can same

instituting proceedings against the group.
that suitA be enlarged action should be made byrequest toa groupa

special application the The should handle applica-theto court. courta
tion in basically the originating application tosame manner as an

proceedings. Further, the Code of Procedure’s rulescommence group
and procedural instrumentation suit situation inthe well oftermsnew
the of applications and the administrationsubsequent for thecontent
proceedings.

Special conditions for actionan

Group litigation intended substitute individualnot to two—party
litigation where the functionslatter effectively and themeets purposes
demanded. The representative action should only be employed where the

of legal alternativesneed procedural satisfied within frame-thenot
ofwork the procedural action for againstwherecurrent system or or a

be expected lead tangible economicalproceduralto togroup may
benefits. Against this background impose certaintonecessary
special conditions for action againstwhen should bean a group
permitted.
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One such requirement that there should be whicha group
correctly determined having regard the circumstances of theto case.
Another prerequisite for action that the suit should be basedan on one

facts cause of action which similar claimsor more toare common or
of the members of the A further requirement thatgroup. group
litigation should be the best available procedural alternative. Commen-

of litigation should also require thatcement the considersgroup court
that the be dealt with effectively and purposefulcase may a manner.

should also be special prerequisite for action that the proceedingsa an
should otherwise be considered inappropriate. A final prerequisitenot
should be that the representative of the be considered bemust togroup
suitable theto represent group.

Forum

We against specialization of the actionare courtsany group cases.
The general forum rules of the Code of Judicial Procedure basedare on

principlethe that the district of equal thisandcourts competenceare
should also apply the application of the Act Group Litigation. Dueon
regard for the parties speaks against concentration of alla group
litigation single specialist By of the representativeto court.a means
form of action, legal rules will be closely linked the processing ofto
ordinary Specialized judges special training will becases. notor
necessary.

A wishing behalf of against should alsotoperson sue on or a group
be free choose of the forums where ordinary individual actionto one an
relating of the claims could have been instituted.to one

sometimes happen that the plaintiff actionmay atcommences an a
and that there other which, fromcompetent court competent courtsare

viewpointthe of dealing with the from the defendant’scase, or
viewpoint suitable deal with litigation. In ordertomore togroup
avoid unfortunate results by the plaintiffs’ choice of forum, we propose
that should be possible, application, for the Supreme Court toon
transfer from another. We this willcompetent court toa case expectone
be infrequenta very occurrence.

Standing

We that rules introducedbe concerning individual actionspropose group
class actions, public actions organizationaland actions.group group
We pluralistic approach both the broadest perspectivesupport a
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judicial examination, supervision, inspection, insurance solutions etc.
inand specific i.e. relating differentthe forms ofrespects tomore

proceedings. Different will be able complement andgroup toorgans
assist each other. The form which suits the particular best becase may
selected.

We also consider that in certain situations should be possible to
actions against The need primarilytopursue groups. sue a group

caused by procedural economic factors, call for protection againsta
repeated suits and the desire obviate the of conflictingto occurrence
decisions. Having regard these factors, consider that actionsto we group

the defendant side ought permittedbe only form wherebytoon a a
who plaintiffbe in trial against each and of severalperson may a every

defendants shall be able all of themto sue some or as a group.
As regards issuethe of which legal subjects should be afforded

standing action, make the following proposals.to pursue a group we
Individual actions class actions for begroup a group may commen-

ced by who member of the By this that thea person meanta group.
plaintiff shall have standing be litigation relating ofto party to toa one
the claims which actionthe relates.to

Public actions be commenced by authority stipulated bygroup may an
the by municipality. We have considered ourselvesgovernment notor a

inable advance situationsthe which actionto statesay a group a
suitable alternative than individual action. should bemore an group

left the lay down, by Working Instructions otherto government to or
administrative regulations, the which authorityextent to an may

actions. rightThe of action shall be primarycommence notgroup nor
exclude others from commencing proceedings. Consequently alsowe

flexible, pluralistic solution. A natural choice in the individualpropose a
better than the imposition of monopolistic control.case

appropriate for the regulationsnot government to prepare con-
cerning municipalthe right of action. Nor there imposetoreason

limitations the municipal right of action. believeWe that thestatutory on
municipalities will, the absence of such restrictions, exerciseeven
their rights of action in responsiblea manner.

The organizational action with publicthe action, thatmeans, as group
given standing without disputethe intosomeone sue any way

affecting the plaintiff’s legal interests. This thecontrary toown
requirementnormal regarding standing. We have made observations on

circumstancesthe subsisting in various fields and permitted these factors
finally determine the need and suitability for introductionthe of rulesto

organizational actions. The result that have limitedon we our
proposal organizational actions of law, namelytwotoon areas consumer
law and environmental law.
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ln fieldthe of law the action institutedbe byconsumer group may an
affiliation of disputes betweenconsumers or wage-earners Consumers
and relatingtradesman goods, services other utilities which thetoa or

offers.tradesman the of business, primarily fortocourse Consumers
ofprivate The delineation the has been framed with thecategoryuse.

protection legislation model.consumer as a
Within the field of environmental law, non-profit making associations

having objectives of conservation environmentaland protectionnature
withtogether professional federations fishing,the farming. reindeer

forestry industriesand both afforded rightthe toare commence
proceedings concerning compensation for environmental impairment.

In both condition for right of standing that organiza-thecases a a
tion the of trade federations, the majority of the organizationsor, case
included the federation have been activityengaged the for leastat
three and that they have least 1,000 members.atyears

federationA be granted leave by the court tomay commence pro-
ceedings though does the requirements concerningnot meeteven age
and number of members other considered constitutetoreasons are
special for Consequentlyleave. the leave forcourt grantreasons may a
local smaller organization theto representconsumer consumers
district regarding disputes against the tradesman.same

Group representatives and counsel

In order group’s non—active participants,to protect toa necessary
that the represented the action andexpertensure group an

otherwise purposeful This also important for the opponent.mamier.
parties gainAll not least economically by proceedingsthe being

efficiently.conducted Further, the defendant protected against
suitssubsequent based members’ rights which noton group were

satisfactorily in action.pursued the group
with thisIn accordance special provision concerning thewe propose a

of the appoint representative who, having regardcourt topower a group
his economic situation and his circumstances consideredgenerally,to

the members’ interests in Onthe thecompetent to protect group case.
plaintiffs’ side, only those who instituted proceedings for the group may

appointed representatives actions.be Thusas group necessary
suited thisthat they for responsible task.are

The representative interestunder duty the of theto protectgroup a
adequate He shall, of ofthe members theat requestgroup manner.an

provide information concerning circumstances of importance togroup,
rights. important issuesthe members’ In he shall afford members the
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opportunity of expressing their views provided this be done withoutmay
inconvenience.undue

As further for the protection of members inguaranteea group
individual actions, organizational actions and actions thegroup group on

of defendants, proposed that the proceedings be byconductedpart
Sw. advokat. there special theattorneyan courtare reasons, may

permit action be conducted without counsel by counsel whotoan or a
not attorney.an

Membership the group

action againstAn for will automatically embrace allor groupa persons
fit plaintiff’swho the description of the Membership of thegroup. group

will consequently require application thenot to court.any
Those who members of the shall, by noticepersonalare group a or

in other suitable informedbe about actionthe and providedsome way,
with opportunitythe leave withinthe certain period after theto group a

of action. timethe The limit imposed shall be fixed bycommencement
the the time advises the members of the thatcourt at same as group

action has been commenced. By retiring from thea group group
willmembers be bound future decisionby in thenot a case.

right retireThe from shall apply ofmembersto not toa group a
defendant’s actionAn against directregardedgroup. a group as a
alternative joinderthe of parties of dealing withto as a means a case
where claim made by the individual against several others. Aa same
defendant in ordinary suit object actionthe being processedcannot toan
against him simultaneously with plaintiff’sthe suit of other persons
enjoined by the plaintiff. Correspondingly, those who members ofare

the defendants’ side should possibilityhave the ofnota group on
opposing the of the suit action. rightsThe of theprocess as a group

willmembers be satisfied by, inter alia, their having right ofgroup a
intervention and thereby obtaining standing theparty toas a case.

The of members in the proceedingsstatus group

The members of shall be parties the action unless theynot toa group
have intervened in the litigation. This does that thenotgroup mean
member shall simply consideredbe other Thenot party.as any person a

of the form of action that they shall be regardednaturevery means as
parties, inter alia, recognitionregards of pending actions andas

duplicationbar of proceedings, evidential questions andconsequent on
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execution of the court’s decision. Further, the court’s determination
into legal force vis—a—vis the membersenters they had suedas

personally.
should be observed that the members of the protected bygroup are

notice, of rightthe leave the requirements concerning theto group,
of the representatives, mandatory provisionscompetence forgroup

intervention,counsel, the right of appeal, intervention of the court on
issues of substantive law, the requirement that the litigationgroup
should optimumbe the alternative form for the suit etc.

The pre—trial and the main hearing trialstage

We consider that the action be processed,group cases tomay a
considerable in purposeful and effective accordanceextent, a manner
with ordinarythe rules of the Code of Judicial Procedure. This applies

both the of the pre-trial and issuesto preparatory stagesprogress to
concerning the court’s intervention in the substantive issues and any
possible settlement In the latter ratherarrangements. respect we
extensively describe how the should respond in various situations.court

We also consider Codethat the of Judicial Procedure ought applyto
generally mainthe hearing trial in litigation.to group

estimate,We the basis internationalof observations that,on on
litigation will usually take three times longtwoaverage, togroup as as

ordinary litigation. A action will consequently result intwo—party group
savings, particulary the large.great group

Individual circumstances

In litigation, issues relating legal evidentialand facts arisetogroup may
which of importance certain but all the claims subject of theto notare
action. This does of itself that issuesthe be dealt withnot mustmean
specially during the litigation. On the usual when severalcontrary,

amalgamated that facts discovered which distinguish thecases are are
thisthough does result the partitioning thenotcases, court pro-

ceedings. In the majority of will possiblebe withdealvast tocases
individual issues in similar within the framework of thea way group
action.

Sometimes, however, expeditious, inexpensive and simplean process
of promoted by individual issues dispute being dealt with incases

special This usually be achieved by the action beinga manner. can
limited application for judgmentdeclaratory under Chapter 13,to an a
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Section 2 of the Code of Judicial Procedure. However, ought also to
possiblebe with action brought for performance. We thean propose

introduction of three different methods for this.
The first alternative that the shall be empowered invitecourt to a

member of the intervene in the thisto for thegroup case necessary
purposeful of certain issue of the Suchprocess a part matter.or an
invitation intended be used those where theto cases group
representative reasonably be expected safeguard thecannot members’to
interest particular respects.some

If individuallythe disputed issues similar for severalare common or
members of the second model whereby thegroup we propose a court
shall be empowered appoint special representativeto conducta togroup
the action behalf of these members. This would effect thaton mean

subsidiary be established with its representative.a group own group
The third method proposed by that the be empoweredcourtus to

adjourn the determination of particular question of thea part matteror
and determine the remaining of the by what call specialpart case we a
partial judgment. The plaintiff the members shall be orderedor group

trial of the issuepostponed withinto request certain period. thisIfa
presented the action will be dismissedrequest not unless obvious

that the suit well founded.

Suspension litigationgroup

Group litigation be suspended in other than by the issuetwomay ways
of judgement. The plaintiff’s suit be dismissed by ofmay reason an
impediment the action which arises first observedto when theor

of issuethe has commenced. The plaintiff also withdrawprocess may
his action for against theor group.

In situationsuch would be efficient immediately suspendnota to
the court’s examination of claimsthe encompassed in action. Ana group
abrupt conclusion of the would result serious proceduralprocess
economic losses and inconvenience.other In order thisto prevent we

that rules introduced whereby the court’s examinationpropose are may
continue but in another form.

The rule basically that the should afford members of thecourtmeans
the opportunity of entering into the proceedings and conductinggroup

the action for themselves relation their representative claims. Theto
will thus be able decide that member’s suitcourt shall beto trans-a

formed into what known small claim Correspondingly,as a case. a
plaintiff shall be afforded the opportunity of requesting that his action
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against be transformed into several suits whereby he hasa group
individual actions against each and member of theevery group.

Bar duplication of actionson

Chapter 13, Section 6 of the Code of Judicial Procedure, whileUnder
action pending, action involving the subject mattera new samean

parties be entertained by the lisbetween the not courtsame may
exceptions thisWe the introduction of special frompendens. propose

inhibitpending litigation by individual shouldbar that notan a personso
claim.instituting action concerning the Thefrom courtsamea group

dismiss first mentioned the that thesuch shall the groundscase oncases
action provided thisaction embraced by the the bestgroup course

examination circumstanceshaving regard the and other and theto case
being withdealt by the court.same

Intervention

important form which membersIntervention by group mayan
of proceedings by theexercise influence the conduct the groupon

representatives influence final of the thoseand the result partscase
intervention adopt theaffecting all the members. A member bymay

intervenor relation his claim.position of independent toparty owna
permissive joinderspecial collectiveConsequently there procedurala

representatives onlyof plaintiffs between the members and the group as
against both of them. Wesingle judgment be made proposemaya

given priority inshall bethis that members’ proceduralrespect steps
representatives.relation theto group

Absence

judgmentprinciples of ordinary theHaving regard dueto process, an
possiblerepresentatives beof should onlyabsence the group

dispute and circumstancesappropriate having regard the of theto nature
court’slimitation of thedogenerally. However, not propose anywe

againstjudgment themaketo group.power a summary
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Settlement

The authority of the representatives behalf of theto actgroup on
of strictlymembers the procedural. Representation does notgroup

that of the assignsmember his respective civil rightlawmean a group
subjectsettle the of the dispute. therefore specialWe thatto propose a

exception this fundamental principle introduced whereby theto group
representatives withempowered make settlements theto opponentare

behalf of the but for individualeach members of thenoton group,
personally. The settlement will bindingonly be for members ofgroup

ofthe order the court.group on

Determination of the judgmentcase

The Rules of the Code of Judicial immediately inProcedure shall apply
litigation. Thus do changes the rule relatingnotgroup we propose any

Swedish "principle disposition"what known law the ofto as
contained in Chapter Section17, 3 of the Code of Judicial Procedure

judgmentwhereby extensive relief than thatnot granta may more
applied for circumstancesbe based alleged bynot party.or on a

do mentioned previously,However, that should bewe propose, as one
able utilize special form of partial judgment which theto a empowers

the examination of particular issue time.lattercourt to postpone toa a
judgment in action will obtain judicataA legal force resgroupa

relation all remaining members of inthe theto group same manner as
judgment had been issued in whichthe the memberstocases were

parties.

Lingatz0n costs

litigationIn the representative of the will be the plaintiffgroup group or
capacity will entitled litigationdefendant. In that he be award ofto an

by but he also risks having the opponent’sthecosts opponent, to pay
inthe loses the the "English rule". In thosecosts group case cases

which representative of plaintiff memberthe the group appears as or a
of defendant side, consider that the rules forthe costsona group we
within Judicialthe Code of Procedure ought apply fully. However,to

side ofrepresentative the defendant who member thenotgroup on aa
specially reasonableshall be treated regards costs. not togroup as

economic risks associated with litigation hewheretoexpose a person
conduct of proceedings for of defendantshas taken the the a groupon
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without having personal interest the We insteadany matter. propose
that such representative shall have the right be compensateda group to
by public funds of fees andrespect expenses.

This does that the State will ultimately finance actionsnot mean group
the defendant side. On the opinion that in defendant’son contrary, our

actions the members shall have the responsibility forgroup group same
litigation they had been sued by of series of ordinarycosts as means a
actions.

As regards action the plaintiff side however, of thegroup on we are,
opinion that member shall bear the usual responsibility for thea group
opponent’s litigation only where the member has intervened thecosts
litigation. Otherwise, member plaintiffthe side should onlya group on
be liablemade for litigation under special circumstances,costs e.g.
the member has caused litigation been guilty ofunnecessary or
carelessness neglect under Chapter 18, Section 6 of the Code ofor
Judicial Procedure.

We also that the opportunity of representative andpropose a group an
reach fees for theattorney shallto beagreementan attorneyon

determined having regard the which the member’sto extent to group
claims satisfied. These known risk-agreements whereby feesare are as

contingent liability but, in with US practice, linkedare contraston not
to quantum.

Appeals

Briefly, the following rules concerning appealswe propose group
litigation.

judgmentA be appealed against for by themay a group group
representative he does appeal, by member of thenotor, a group
subject the appeal. The shall also decisionsapplyto though thetosame
member’s rights appeal against decisions restricted for certainto
decisions.

judgment decision against,appealed membernota or a group
appeal against where affects his rights.may

Damages and other forms of compensation

One sometimes hears public debate that litigation would requiregroup
radical changes in the law of and damages, i.e. changes whichtorts
involve deviations from well settled principles.legal We hold the
opinion that possible combine litigation reform with theto a group
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law of and also with existing Swedish principles forcurrent torts the
calculation of compensation. The proposed by do entailnotmeasures us

changes of the fundamental principles which have characterizedany
Swedish law relating damages and compensation. The proposalsto are
limited certain simplifications in relation the calculationto andto
distribution of compensation the members of theto group.

We thus of the view that the Act Group Litigation shouldare on
contain provision which permits the order that thetocourta aggregate
compensation should be distributed between the members bygroup a
special procedure in which the defendant participate.needpayments not
The procedure shall be based simple aggregation of claimsthe ofon a
the members. The defendant will thus subjectbe riskgroup not to any
of having than he would under the applicable substantiveto pay more
legal rules.

Where the decides award for all thecourt to aggregatean sum
members of the obviously instructionsthatgroup, necessary
concerning how the should distributedbe should be included thesum
judgment. We solution whereby the shall order thecourtpropose a
defendant the whole the representativesto topay sum togroup or an
independent organization authorityparty, attorney,e. an toan or an
administer and distribute the funds the members of the Theto group.
distribution of compensation should be preceded by applicationan
procedure whereby the members of the given the opportunitygroup are

their claims for those who have obtainedto present payment to
compensation from the defendant. Unclaimed residues shallamounts
be returned the defendant.to

Group litigation in the land courts

In this deal with actions in the land namely actions forpart courts,we
prohibitory injunctions under the Environmental Protection Act and
actions for damages under the Environmental Damages Act.

Prohibitory injunctions

Our view that action for prohibitory injunction in the land courtan a
shall be useful complement examination by the Franchise Board fortoa
Environmental Protection and substitute for the inquiries of thenot a
Board. We do consider issuethe of which activities should requirenot

permit and the for the consideration of permit applications. Wesystema
with interest the discussion concerning possiblenote current concentra-a
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tion into permit decision making conceivably environ-body,one an
mental court.

actions prohibitory injunctionsCourt for have only occurred fewon a
occasions Environmental Protection intosince the Act force. Incame

emphasisopinion the for this merely the givennot toreasons areour
permit application procedures and and municipal supervisorystate
activities. impeding propensityOther factors the of people tocommon

important, i.e. associated social,also theto courtgo were expense,
psychological inadequaciesand other extra-legal factors. The of access

relationjustice in environmental protection strengthened by thetoto was
identify intervenesupervisory authorities lack of realistic capacity andto

Environmental Protectionof violation of the Act’sthe case every
provisions.

claims with ordinaryWith regard dealt theto courts. wegroup
actions suitable reformfound that thehave tomostgroup are measure

justice citizens claim situations.improve for We havetoaccess mass
claims whichconclusion regards be thedrawn the same as group may

actions prohibitory injunctions under the Environmentalsubject of for
achieved parties,Protection Greater balance thereby between theAct.

decisioncomprehensive information for Wereduced etc.costs, amore
possible individualtherefore that should be to commencepropose

actions organizational actions for private claimsactions class andgroup
Environmental Protection do considerunder the Act. However, notwe

infor public action the land To thethat there need court.a groupany
municipal authorities consider that therethat toextent state reasonor

withinprivate individuals, this should be donethe interests ofreact
administrative inspection and supervisoryframework of thethe system.

appropriatepoint be resolve theWe would however, that toout, may
Environmental Ombudsmandifferent specialmatter a way a

established.
concerning litigation sufficientintroduction of rulesThe notgroup

regarding issues under theinadequate justiceremedy the toto access
of permits andProtection relating theEnvironmental Act grantto

This linked the fact thatconditions standards.applicable and to
ininjunctions processed theprohibitory land court same way asarea

parties.the Forcivil which amenable settlement byordinary toarecases
parties.introduced and alleged by thefactsinstance, all relevant have to

opinion thisof the thatexplained detail 6.1.4,As we aremore
concerning freedom ofcivil rightsassociation with generalprinciple,

injunctionprohibitoryplaintiff action forthat thecontract, aanmeans
complain about theinconvenience for himself andpleadonly notmay

permitofof However, theenvironmental problems others. grant a
considered beFranchise Board, theconsidered theby matter not to
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subject settlement. This important difference applies thoughtoone even
the question relates the substantive question of permissibility into same
the Environmental Protection Act.

We have difficulty conceiving justification for the land courtsany
Franchiseand Board working different procedural principles whenon

considering the issue of permissibility. Equivalence, foreseeability and
other implications associated with the principle of due notprocess are
promoted applicationby of the substantive legal rules leadingan same

different results depending the applicable Considera-procedure.to on
tions of principle and practicality that ought exclude thesuggest toone

of settlement actions for prohibitory injunctions. Consequently,power
that provision introduced whereby the has dutycourtwe propose a a

examine unrestrictedsuch by disposition principle, i.e.theto cases may
into factstake other than those adduced parties.by theaccount

Damages under the Environmental Damages Act

Actions for damages moveables shall be in ordinarycommencedto an
suitSuch falls within applicationthe of for the general Actcourt. a area

Group Litigation will fulfil importantproposed by and functionson us
there. The need for effectiveness which underlies proposalssame our
will, that also justify the introduction of correspondingextent,to a
possibility actions in relation damage realto to tocommence group

in whichland, action shall be commenced landproperty event an a
court.

wishesWhen action for prohibitorytoa person commence an a
injunction under the Environment Protection applicationAct, the may
also be accompanied by claims economicfor compensation for the

exposed the environmental intrusion. Considerable advanta-topersons
least in relation procedural thereby be gainednot toges, economy, may

such kinds of claims dealt with simultaneously by land court.are a
action for compensation shall be beforebrought land thecourt,an a

join the under the provisions of Chapter l4 of Codethecourt may cases
judicialof Procedure. However, in claim for damagescasesmany a

Environmentalunder the Damages brought in the ordinaryAct are
utilize combinedIn order the advantages of thesetocourts. a process

situations, special introduced permittingthat ruleswe propose are
actions for compensation applications prohibitory injunctionsand for to
be dealt with together in land would be appropriatecourt. toa
introduce provisions into Environment Protectionthe the Act.
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Group litigation in discrimination disputes under the Equal
Opportunities Act

Our that the introduction opportunitiesof for litigationassessment group
suitablethe reform in inadequaciesorder remedy the in themost to

for justice for claims which similar forsystem toaccess are common or
large of people also applies in relation issuethe of equalitytoa group

in working life. We of view possibilityconsequently the thatare a
introducedshould be whereby actions be in oftaken respectgroup may

discrimination under Opportunities particularythe Equal Act, incases
relation discrimination pluralisticWe also thatto suggestpay cases. a
solution chosen here and that actions should permittedbe by members
of the class action, organization organizational action thegroup an or

Opportunities Ombudsman public action.Equal By providing more
bodies with the opportunity of cooperating workingand ofpersons or

considerablytogether increases of discriminationthe prospectone
decisions having affect working life.an on

Individual action class actiongroup

individual actionAs regards introduce specialtogroup necessary a
provision in the Equal Opportunities which individualAct enables
employees institute proceedings of concerningbehalf othersto on
sanctions for discrimination.unlawful Cases including such claims

withshould be dealt under the Act Litigation in Labour Disputes withon
Group Litigation playingthe Act proposed by subsidiary role.on us a

Organizational Actions

The organizations the labour Chaptermarket today have under 4on
Section 5 of the Act Litigation Disputes rightLabour the toon

proceedingsconduct behalf of their members. The provisions do noton
limit organization’s right action Organi-the of individual members.to
zations in theory, conduct proceedings under the paragraph for allmay,

simultaneously. opinion Litigationmembers In the Act Labourour on
Disputes already provides organizations with opportunitythe of conduc-
ting proceedings concerning sanctions discriminationfor unlawful sexual

of organization.for employees who members of the Thea group are
requirements for individual identification should probably be placed
higher in Litigation Disputesthe Act Labour that underon our

Group Litigation.proposals for Act should also be observedan on
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here that the limitedbe employees employed bymust thetogroup same
employer and who have been members in the association. Groupare or
members this identify. The associationtoare way easy may, even
the action relates large simply theto fora very group, name persons
whom the action brought by submitting list from the register ofa
members.

The underlying the form of the organizational actionpurposes group
of such that required introducenature strongare a arguments toare new

forrules the of several categories. Werespectprocess targetone or
of the opinion that there good transferare at present tono reason

organizational actions in disputes concerning discrimination from the Act
Litigation in Labour Disputes special concerningon to acta group

actions.

Public Group Actions

When assessing the need for public actions generally havegroup we
concluded that the should be empowered determine thegovernment to

which authorities shall be ableextent to actions.to commence group
This be done by instructions and other administrative legislation.may
As regards equality in working life, consider that virtuallywe
obvious that such actions should be commenced by the Equal Opportuni-
ties Ombudsman.

A action which the Equal Opportunities Ombudsman institutesgroup
shall be regulated the public actions generally.same manner as group
However, consider that ought deviate from the principlenot towe one
that the Equal Opportunities Ombudsman shall conduct proceedings
before the Labour Court. This necessitates certain adjustments theto

of the action in relation actionsstructure before ordinarygroup to
inter alia relation the change ofcourts, representative.to group

Implementation and Costs

By GroupAct Litigation procedural form will in-bean on a new
troduced into Swedish law. Those kinds of actions, the broadergroup

which foundcurrently within, for example, market law andsense, are
labour law, distinguish themselves in several important from therespects
representative form of action byproposed Despite this the changesus.
proposed by do revolutionary deviation from the Codenot representus a
of Judicial Procedure. The fundamental and form of thestructure pro-
cedure for litigation the irrespective of whether the actionsame
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inordinarydifference betweenTheforindividual caseana group.or
litigationandJudicial Procedureofthe Codedispute under groupa

procedure andordinaryexisting betweenthatthanhardly agreater an
land dispute.rightslabour, water or

calls for the elapsesometimessubstantive ruleslegalofreformThe
Weof the Act.into forcepassing andtheperiod betweenlongof entrya

introduction ofregarding thethisview thatof the unnecessaryare
need ofconsider that therelitigation. Nor doforrules anywegroup

provisions.transitionalspecial
will beproceedingsactionofnumberbelieve that theWe group

30 But20abouttotallingfew,comparatively to annum.peron average
willproceedingstherather lowactionsofnumberthe groupeven

result in damagesactionof people. Anumberlargeaffect maygroupa
substituteandprivatethousands ofcompensation forother apersonsor

effectiveFurther,proceedings.individualofnumber tolarge access
significant influenceprobability, haveinmechanisms will, allsanction a

consequentialand thecommit illegalof peoplepropensitythe actstoon
thereforeactions will alsofewAlegalforneed groupmeasures.any

economicalsocialeconomical andsignificant proceduralinresult
belitigation willSimultaneously,savings. not moremany casesgroup

ordinarythanfor theexpensiveextensive courtsto cases.processor
which woulddisputesrelatewill, however,of thenumberA tocases

examination. In otherjudicialsubject ofbeen theotherwise havenot
of individualnumbersubstituteaction willthe pro-agroupcases

savings for theresulteffectsceedings. The aggregate,cost may,
special forthetaking intoafteradministrationcourt’s costsaccounteven

thefees forandmembers of thenotice the representa-groupto group
increaseneedthereside. Our view thatthe defendanttives tonoon

introductionof thefunds theallocation ofthe courtsto consequenceas a
allocation ofthelitigation. However,concerningrulesof groupnew

increasedbeoughtOpportunities OmbudsmanEqualfunds the toto
during forth-expectedgeneral increaseframework of thewithin the

coming years.
which followsthatentirely differentofeffectOne naturecost an
effectivebeactionfact thatthefrom to waymoreamay provea group

procedure.offormsclaims otherfounded thanlegally wellenforcingof
group’sfor theinlitigation therefore resultsThe costsgreatergroup

membershad thetheotherwise have beenwouldthan notopponent case
introducingfromrefrainhardlyclaim. However,enforced the one can

realizingofeffectivetheyprocedural reforms because meansmoreare a
aimedwith reformComparedrights.legal atsubstantive measures
actionproceedings, theindividualofinstitutionfacilitating the group
society.andgroup’sfor both theregardspreferable opponentcostsas
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Proposals for Continued Review

Public interests

interestsMany protected by the legal commonly called publicsystem are
interests. This expression for principles whichandan cases are
embraced by all large of people. The interests which linkedor group are

intendthe legal rules society, public andtheto to protect notor groups
establish rights individualfor the citizen. Claims deriving from theseto

collectiverules normally and diffuse.are
citizen possessingA of responsibility sometimes wanta sense may

inclinationand have the need respond encroachments of thesetotoor
public interests. informed desiresAn and well toaware consumer

advertisement campaign containswhich untruthful in-prevent an
formation. active enviromnentalist desires obtainAn reduction ofto a

discharge threatening fauna and flora of biologicallake thea a or
diversity of of village community wishMembers localnature. toa may

deficiencies municipal buildingschallenge of the tomeasures conserve
of cultural importance.

obtainingAt there obstacles citizenssuchpresent great toare access
appropriate sanction mechanisms. Private individuals sometimesto

possibility suing. requiredcompletely lack the of In other bycases
interest inthe that the question has personal thecourt person a

He affected in certain qualifiedbematter. must a manner.
Yet the time significant inadequacies in the capacitythereat same are

of the administrative public interests. Therespond and protecttoorgans
of the authorities, personnel and finance,both regardsresources areas

limited and sufficient satisfy their functions.completelynot toare
municipal operationsFurther, sometimes the that state orcase

which ignore riskthe of the discharge. One should thenotare source
that the personnel of the authority be affected byafter yearssome may

Lobbyingthe values which dominate those subject control.who toare
activities, the influencepersonnel transfers have, in longetc. term, an

authorities perform difficulthow the their functions and makeon more
combine functions advice, information coordination withof andto

functions supervisionof and intervention.
reviseThese, and other that ought thetosuggestreasons, one

view municipalities be thefundamental that the and alone shouldstate
guardian conservation issues view theprimary of andnaturecommon

privateissue perspective. public authorities and thebroader Thea
jointindividual their authorities themselves andand both have, for

cooperation, important function objectives underlyingplay thetoan
withbe realized. therefore of importance that thoselegal rules to
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the and will afforded the proceduralto reactenergy, courage are
freedom that claims which collective and diffuseto ensure are are
enforced.

The capacity of ordinarythe in relation the examination ofcourts to
actions concerning public interests limited. Having regard this theto
right of appeal against administrative decision particularlyan a
valuable legal for the control by the public of andstatemeasure
municipal administrative operations. Private and organizationspersons
have, however, limited opportunities appeal publicto to protect
interests.

A reform of the law involves interferenceappeals with funda-on a
principlemental of administrative law which well established in

Swedish legal tradition and legal practice. The law relating appealsto
does only affect procedural questions but also be of importancenot may

the substantive law, for example where relates principlesto toas
within the law of calling for the existence of interest worthy oftorts an

protection.legal One consequently carefully consider all themust
changingof these fundamental principles.consequences

These factors that limitedhave views concerningmean we our
standing public interest litigation field of environmentalthe law.to
We would, however, point inthat opinion thereout our a correspon-
ding need for reform within other of withinlaw such the fieldsareas as
of social insurance law and law. opinionIn there alsorevenue our a

investigateneed whether possible possibilitiesextend the ofto to
individuals the field of criminal procedures. We consequentlyto react
think unfortunate inthat the of offences racial agitationsuchcase as

considered that there injured Another wherenot party.any area
reform be called for ethnic discrimination. Theremeasures may

considergood whether Ethnic Discriminationthe Ombudsmantoreason
should be given institute proceedings corresponding thatto topower

forproposed by the Equal Opportunities Ombudsman. However, theus
time available has permitted further investigation of thisto notus
question.

Group actions in criminal cases

Group LitigationThe Act introducedgeneral proposed becourts toon
by shall only deal with actions under the rules of the Code of Judicialus

relating civilProcedure disputes. will possibleThus be underto not
the Act join action concerning private claims under civil lawto a group
with prosecution for crime. However, wish point that suchto outa we

possibility provide substantial procedural economical advantages,a may
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improve injuredthe partys of obtaining compensation and aidprospects
rules in fulfilmentthe of their function.tortson

In opinion, introduce extensive legalnot toour necessary any
technical in order develop the prosecutor’s action behalftomeasures on

injuredof parties into public action. One createa pure group may a
fully functional simplyby making certain of proposals forsystem our
the Group LitigationAct applicable when the prosecutoron pursues
actions for private claims behalf of of injured parties.on a group

The calculation and distribution of damages

The of litigation does demand the destruction ofsystem notgroup
fundamental principles of law of and damages. On the other hand,torts

ignore the fact that provisions based individualcannotone on an
calculation of damages and other compensation makemay group
litigation difficult, impossible, implement in situations.not to some
This fully acceptable long the injured parties have possibilityas as a

litigate their However, this always the Particula-to noton own. case.
the of claims which of little economic value, individualsry case are

do have real obtain effective justice.not to toany means an access
observationAn which often studieswhen encroach-reoccurs one mass
of rights which combated effectiveby sanctions that thement notare

need for prevention prominent than the need afford thetomore
injured compensation. There consequently good grounds forparty are
questioning whether form of representative action combineda group
with amendments the basis for calculation beto tomay appear a more
suitable reform than enable individualeachto promote tomeasure means

his rights by going by other Thereto protect to court or means. are
indications that the latter alternative would be costly and lessmany more

effective.
this basis,On finally reviews simplifiedand principlesreportour new

for calculationthe and distribution of damages. againWe do not present
for immediateproposals legislation that connection.any
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Förslag till lagtext

1 Förslag till

Lag grupprättegångom

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

Definitioner

l § Med grupptalan i denna lag talan någon förmenas en som som
kärande eller för flerasvarande rättsverkningarmed för dem,personer

intede i målet. Grupptalanär kan väckas enskildtrots att parter som
grupptalan, ofientlig grupptalan eller organisationstalan.

rättegångEn där grupptalan förs kallas grupprättegång.
Med i denna lag de anspråk omfattasgruppen menas personer vars av
grupptalan.en

Tillämpningsområde

2 § En grupprättegång enligt denna får anspråklag kan tasavse som upp
allmän domstol enligt reglerna i rättegångsbalken tvistemål.av om

finnsDet särskilda bestämmelser grupprättegång i arbetstvisterom
i fastighetsmål.och

Rättegångsbalkens tillämplighet

3 § iBestämmelserna rättegångsbalken tvistemål igäller grupprät-om en
tegång, inte i denna lag.sägsannatom

En likställasgruppmedlem skall vid tillämpningmed 5 kap.part av
6 6 kap. 2 och 9 §§, 9 kap. l och 3 §§, 12 kap. 4 13 kap. 2
och 6 §§, 14 kap. §§,1- 7 35 kap. 364 kap. och 3 §§, 37 kap.1a

3 §§, 381 kap. 2 och 3 §§ 7 § första 40stycket, kap. 2 42samt—
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kap. 8 § första fjärdestycket meningen och 12 § första stycket andra
meningen, 43 kap. 6 44 kap. 10§ andra stycket, 49 kap. 2 och
12 §§, 54 kap. 2 § §och 11 tredje stycket andra punkten och 59 kap.
l § andra rättegångsbalken.punkten

Rättens sammansättning

§ Tingsrätten får4 i andra falläven iän 1 kap. 3 c§som avses
rättegångsbalken ha den sammansättning föreskriven förärsom
huvudförhandling bevis huvudförhandlingnär och närtas utomupp en
fråga enligt 64 § det föreligger särskildaprövas, skäl med hänsyn tillom
målets eller frågans beskaffenhet.

Bestämmelserna i 1 kap. 3 d § rättegångsbalken gäller inte ien grupp-
rättegång.

Förutsättningar för grupprättegången

Talerätt

Enskild5 § grupptalan för får inledas medlem ien grupp av en gruppen.
Talan får inledas den kan kärande imot en grupp av som vara en

rättegång och gruppmedlemmarna.mot var en av

6 Organisationstalan§ får väckas av
sammanslutning konsumenter ieller löntagare tvister mellanen av

konsumenter näringsidkareoch någon tjänströrande elleren vara, annan
nyttighet näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet erbjudersom
konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk, och

ideell förening tillhar ändamål tillvarataga naturskydds-atten som
miljöskyddsintressenoch eller sammanslutning yrkesverksammaen av

inom fiske-, jordbruksa och skogsbruksnåringen, i tvisterren- om
ersättning för miljöskada.

Det i första ocksåstycket gäller sammanslutningsägssom en av
sådana organisationer där.nämnssom

organisationstalanEn får omfatta tvist iäven än sägsen annan som
första stycket, det har betydande fördelar med hänsyn till ut-om
redningen övriga omständigheteroch tvisterna handläggsatt gemensamt.

7 § För få organisationstalanväcka enligt 6 § skall sammanslutningenatt
eller, i fråga sammanslutning organisationer, demerpartenom en av av
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organisationer ingår i sammanslutningen ha bedrivit verksamhetsom
under minst år och ha lägst 1 000 medlemmar.tre

Rätten får medge sammanslutning inte uppfyller förut-en som
sättningarna enligt första stycket väcka organisationstalan, detatt om
finns särskilda skäl med hänsyn till sammanslutningens lokala förankring
eller tidigare verksamhet eller till något förhållande.annat

8 § Offentlig fårgrupptalan väckas myndighet regeringenav en som
bestämmer eller kommun.av en

ändring9 § En i förhållandende medför käranden har talerättattsom
enligt 5-8 §§ innebär inte talerätten upphör, ändringen haratt om
inträffat efter det har förordnat någonrätten gruppföreträdareatt att vara
i målet.

Särskilda processförutsättningar

10 § En förtalan eller skall kärandens yrkandemot tasen grupp upp
till handläggning enligt denna lag, om

lämpligtär bestämd med tillhänsyn omständigheterna igruppen
målet,

2. talan pågrundas eller flera omständigheter ären som gemensamma
likartadeeller för gruppmedlemmarnas anspråk,

anspråkde talan inte lika väl kanmerparten görasav som avser
gällande talan eller gruppmedlemmarna enskilt,motgenom av

4. målet kan handläggas på effektivt ändamålsenligtoch ochsättett
grupprättegång i övrigt inte bedöms olämplig.en

En talan för eller får till prövning detävenmot tasen grupp upp om
framställs yrkanden hänför sig till vissaendast gruppmedlemmar.som

§ tidenll Att för fullgörelse har inträtt hindrar inte det förs talanatt
enligt denna lag fastställelse enligt 13 kap. 2 § första stycket rätte-om
gångsbalken.

Inledande grupprättegångav en

Forum

12 § Talan för eller får vidväckas domstol ärmot en grupp en som
behörig tvist någotrörande anspråkde talanatt ta upp en av som avser.
Domstolen dock inte behörigär tvist i strid 10pröva kap.att moten
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17 § rättegångsbalken eller, det invändning i tid, i stridgörs rätt motom
skiljeavtal eller iavtal 10 kap. 16 § rättegångsbalken.ett ett som avses

Vid13 § grupptalan svarandesidan domstolen,skall det inte ärom
obehövligt, tid inomfastställa vilken gruppmedlem får framställaen en
invändning inte behörig målet i den delrätten äratt att taom upp som

honom. Om gruppmedlemmen förfall integrund laga kunnatrör av
invändningenframställa i tid, framställaskall han denrätt snarast

möjligt efter förfalletdet upphörde.att
invändning inte inomEn framställs föreskriven tid intetassom upp

till prövning.
gjort invändningHar medlemmen i tid, skall möjligträtt rätten snarast

meddela särskilt beslut i anledning invändningen.av

Byte taleformav

14 § Den kärande i rättegång hos skriftligenkan ansökaär rättensom en
målet utvidgas till grupprättegång. Ansökningenskall skallattom en

delges svaranden för yttrande.
Om målet grupprättegång,beslutar skall handläggasrätten att som en

vidta åtgärderskall de behövs för förbereda målet tillrätten attsom
huvudförhandling.

Pågående rättegångar

för eller får till prövning15 § En talan ävenmot tas uppen grupp om
rättegång frågadet pågår i ordning omfattassomen annan om en av

talan för eller mot gruppen.
avskrivasI sådant fall skall tidigare målet med förklaringdet väckta

omfattas förtalan grupptalan, detta har fördelar handlägg-att av om
ningen väsentlig för eller någonoch kan ske olägenhetutan parten

Har enligt 21 § träda kräver åtgärdenrättpart attannan. gruppenen ur
medgivande. Avskrivs målet, fattatskall beslut harrättenpartens som

intei målet fortsätta gälla i grupprättegången, bestämmerrättenatt om
annat.

Om vid olika domstolar, gäller andra stycket endasttalan har väckts
målen förenats vid domstol.harom en
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innehållAnsökningens

stämning16 § En ansökan skall i 42 2 §det kap.utöver sägsom som
rättegångsbalken innehålla uppgift om

den talangrupp som avser,
omständigheter likartadede eller förärsom gemensamma grupp-

anspråk för förhållandenmedlemmarnas och de käranden kända harsom
betydelse för prövningen vissa anspråk,endast gruppmedlemmarsav

pågående rättegångarför käranden kända mellan gruppmedlemmar
rörande anspråk omfattas ochoch talanmotpartgruppens som av

omständigheter i övrigt frågan får4. har betydelse för talansom om
till handläggning enligt denna lag.tas upp

i ansökningen samtligaKäranden skall och adressange namn
uppgifterna måletsgruppmedlemmar, behövs för handläggning. Idenom

mån uppgifterna inte tillgängliga för käranden särskild utredningär utan
han i stället upplysaskall det.om

i rättegångs-Bestämmelserna denna paragraf och i 42 kap. 2 4 §§-
stämningsansökan enligtbalken skall tillämpas också ansökanom en

14

Gruppföreträdare

§ Avvisas inte ansökan få inleda grupprättegång, skall17 atten om en
någon föra i målettalan grupp-rätten utse att partsom gruppens

Till gruppföreträdare någon tillföreträdare. skall med hänsynutses som
sitt intresse i sina förutsättningar i ekonomiskasaken och och andra

bedöms lämplig till ihänseenden gruppmedlemmarnas rättatt ta vara
målet.

gjort enligt fårEndast den har väckt talan eller ansökan 14 §som en
till företrädare för på kärandesidan. Har flera väckt talanutses en grupp
gjort förordna någoneller ansökan, skall dem föra talanrätten attav

Finns ingen lämplig företräda skalldet ärpart. att gruppen,som som
avvisa talan.rätten

för svarandesidanTill företrädare skall rätten utseen grupp en
lämplig inte möjligt, någon lämpliggruppmedlem eller, det ärom annan

tillfälle sig innanGruppmedlemmarna skall lämnas att yttraperson.
fattar beslut. får till gruppföre-Endast den samtyckerrätten utsessom

trädare.

intressen18 § Gruppföreträdaren skall till gruppmedlemmarnasta vara
på ändamålsenligt Han skall gruppmedlems begäran lämnasätt.ett en
upplysningar förhållanden har betydelse för medlemmens rätt.om som
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viktigaI frågor skall gruppföreträdaren gruppmedlemmarna tillfällege
sig, det kan ske olägenhet.att yttra störreutanom

Ombud

19 § Enskild grupptalan, organisationstalan och grupptalan svarande-
sidan skall föras ombud advokat. Om det föreliggerärgenom som
särskilda skäl, får medge talan försrätten ombud elleratt utan genom
ombud inte advokat.ärsom

20 § En fullmakt rättegång i allmänhet inte ombudetsom avser ger
behörighet väcka talan för eller elleratt mot att ta emoten grupp
stämning i grupprättegång.en

Utträde ur gruppen

21 § En medlem i kärandesidan kan anmälan tillen grupp genom en
domstolen träda Anmälan skall skriftligen inom tidgörasur gruppen. en

bestämmer. Omrätten gruppmedlem har medgett målsom att etten
avskrivs enligt 15 har han inte trädarätt att ur gruppen.

Vid grupptalan svarandesidan skall bestämma tid förrätten en
utträde enligt 22

22 § En gruppmedlem skall ha det vidträttanses ur gruppen, om
utgången den tid har bestämt enligträtten 21 § pågår rättegångav som
mellan honom och angående fråga föremålärmotpartgruppens en som
för grupprättegången.

Underrättelse till medlemmarna gruppráttegång har inlettsattom en

23 § Avvisas inte kärandens ansökan inleda grupprättegång,attom en
skall domstolen underrätta gruppmedlemmarna rättegången, detom om
inte uppenbart obehövligt.är Underrättelsen skall ske delgivning.genom

Underrättelsen skall innehålla
kortfattad redogörelse för ansökningen,en

2. upplysningar grupprättegången handläggningsform,om som om
medlemmarnas möjligheter själva delta i rättegången, domensatt om
rättsverkan och vad gäller i fråga rättegångskostnader,om som om

uppgift gruppföreträdarens och ombudets och adress,om namn
4. besked tiden för enligtutträde 21om
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besked tiden för framställa invändning enligt 13 § ochattom
uppgift andra förhållanden har betydelse för gruppmed-om som

lemmarnas rätt.
VEn underrättelse till medlemmarna i svarandegrupp är atten anse som

stämning enligt rättegångsbalken. Vid delgivning sådan under-av en
rättelse gäller inte 33 kap. 6 § rättegångsbalken.

Den fortsatta rättegången

Överflyttning målav

24 § Högsta domstolen får framställning från eller tingsrättparten en
handlägger grupprättegång besluta målet skall överlämnas tillsom en att

behörig tingsrätt, detta bäst med hänsyn tillär hand-en annan om
läggningen och övriga omständigheter.

Beslut har fattat i måleträtten före överlämnandet skall fortsättasom
gälla, inte den domstol dit målet har överlämnats bestämmeratt om

annat.
Gruppmedlemmarna skall underrättas mål har överflyttatsatt ettom

till tingsrätt, detta inte obehövligt.ären annan om

Utvidgning talanav

25 § Käranden får muntligen inför eller skriftligen utvidgarätten talan
till omfatta andra käromål dem talanän redanatt det ärsom avser, om
lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

Överlåtelse tvisteföremåletav

26 § Om gruppföreträdaren överlåter det tvisten angår till någonsom
har denne intervenerarätt i rättegången gruppmedlem.attannan, som

Sker överlåtelsen svarandens sida, får sådan intervention skeen
endast käranden samtycker till det. Oavsett vilken sida över-om
låtelsen sker, förvärvarenär skyldig yrkande trädaatt motpartens

medlem isom gruppen.
Om gruppmedlem överlåter det tvisten angår, skall 13 kap.en som

7 § rättegångsbalken tillämpas förvärvarens och skyldigheträtt att
träda medlem isom gruppen.
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Intervention

27 § Rätten kan besluta gruppmedlems ansökan interventionöver en om
först hörautan att parterna.

28 § rättegångshandling iEn gruppmedlem företar egenskapsom en av
intervenient gäller den strider gruppföreträdarens hand-även motom
lingar.

Individuella förhållanden

i rättegången,29 § får amnoda gruppmedlem interveneraRätten atten
intervention nödvändig handläggningen viss frågaförärom en av en

sådaneller del saken. En anmodan skall delges medlemmen.av

30 § får förordna någon särskild gruppföreträdareRätten att partsom
fråga vissaföra grupptalan i viss eller del saken gäller endasten av som

nödvändigt för ändamålsenlig hand-gruppmedlemmars detrått, ärom en
läggning.

särskild gruppmedlemTill gruppföreträdare skall eller,utses en om
inte möjligt, någon lämplig Parterna och berördadet är annan person.

tillfälle sig innan fattar beslut,gruppmedlemmar skall rättenatt yttrages
inte obehövligt. beslutet skall den deldetta uppenbart Iär anges avom

och den fråga eller del saken förordnandetav som avser.gruppen

§ gruppföreträdaren särskilda gruppföreträdaren företar31 Om och den
rättegångshandlingar,motstridiga gäller den förstnämnda gruppföreträ-

betydelse för utgångendarens handlingar, dessa har omedelbarom av
särskildaockså i andra delar omfattas dentalan än som av grupp-

företrädarens förordnande. fall gäller 14 kap. 8 § andra stycketI annat
rättegångsbalken.

också§ i gruppföreträdare gäller32 Bestämmelserna denna lag enom
särskild gruppföreträdare.

gruppföreträdareByte av

visat oskicklighetentledigas, han33 § gruppföreträdare skallEn om
olämplig till gruppmed-något skäleller han är att taannat varaom av

någoni sådant falli målet. Domstolen skalllemmarnas rätt utse annan
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till gruppföreträdare. Till gruppföreträdare på kärandesidan får rättenny
endast den har talerätt enligt 5 8 §§.utse som -

Om gruppföreträdare inte kan enligt första stycket, skallutsesen ny
grupptalan avvisas.

34 § I fall i 33 § fårän gruppföreträdare bytasannat som avses uten
endast det föreligger särskilda skäl. Till gruppföreträdareom ny
kärandesidan får endast den har talerätt enligt 5 8 §§.utses som -

35 § Om till kärandesidan har överklagatmotparten en grupp ett
tillavgörande och det gruppföreträdare inte kan någon harutsesny som

enligttalerätt 5 8 §§, får förordna någonrätten lämpligannan person.-

36 § Innan fattar besluträtten byte gruppföreträdare börom av grupp-
företrädaren och gruppmedlemmarna lämnas tillfälle sig.att yttra
Gruppmedlemmarna skall underrättas den gruppföreträdarensom nya

och adress, detta inte obehövligt.ärnamn om

37 § En gruppföreträdare den tidigare gruppföreträdarensövertarny
i målet såtalan denna vid inträdehans i rättegången.ärsom

Kvarstad m.m.

38 § Beviljar åtgärd enligträtten 15 kap. rättegångsbalken, skallen
gruppmedlemmarna underrättas, detta inte obehövligt.ärom

39 § iAtt det särskild rättegång mellan gruppmedlem ochen en
har beslutats åtgärd enligt 15 kap. rättegångs-motpartgruppens om en

balken medför inte medlemmen i grupprättegången.äratt part

Avbrytande grupprättegångenav

40 § Finner efter deträtten, gruppföreträdare har förordnats,att atten
talan för eller skall avvisas, skall meddelarättenmot etten grupp
särskilt beslut avbryta grupprättegången och lämna ochatt parternaom
gruppmedlemmarna tillfälle sig, detta inte uppenbart obe-äratt yttra om
hövligt.

fårRätten bestämma tid inom vilken gruppmedlem kanen en
skriftligen anmäla till domstolen vill inträdahan och föraatt partsom

angående sintalan fårRätten pårätt. motsvarande lämna kärandesätt en
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för talan möjlighet i stället föra talan ellermot att motsom en grupp en
flera gruppmedlemmarna.av

§ Vill inträda vill föra41 gruppmedlem eller käranden talanparten som
enskild avskilja käromåletgruppmedlem, skall och beslutarättenmot en

handläggningen. fården fortsatta Rätten besluta talan skall hand-attom
med tillämpning kap. 3 d § rättegångsbalken.läggas 1av

Rätten flytta avskilt mål till behörig domstol,kan över ett en annan
till övrigadetta bäst med hänsyn utredningen och omständigheter.ärom

särskilt förRätten skall beakta de besvär uppkommer svarandensom om
målet vid inte varit skyldighandläggs domstol där han hade atten svara,

käranden i stället väckt talan.om ny

Finner förordnats,42 § efter det gruppföreträdare harrätten, att atten
något några käromålen, 40talan skall avvisas såvitt eller skallavser av

§§ tillämpas.och 41

Återkallelse

Återkallar43 § käranden talan för eller gruppmedlem inomenen grupp
målet.tiden för utträde enligt 21 skall domstolen avskriva

sådantSker äterkallelsen tillämpas 40 och 41 §§. I fall harsenare,
återkallelse.få målet kärandenssvaranden prövaträtt att trots

Återkallar44 § käranden helt eller delvis sin talan skallmot en grupp,
obehövligt.berörda underrättas, detta inte uppenbartmedlemmar ärom

innehålla återkallelsensUnderrättelsen skall upplysningar betydelse.om
Vidare i tid inom vilkenskall det underrättelsen gruppmed-anges en en

skriftligen fårlem anmäla till domstolen vill inträda ochhanatt partsom
hinder återkallelsen. Ombegära talan honom prövasatt mot utan av en

sådan får målets handläggningbegäran besluta fortsattagörs, rätten om
enligt 41

Parts utevaro m.m.

mål avskrivas tillämpas 4045 § Skall grund parts utevaro,ett av en
§§.och 41

får mål till förhandling enligt 44 4 § andra46 § Rätten företa kap.ett
rättegångsbalken bara detstycket yrkande motpart omav gruppens

omständigheterna i övrigt.lämpligt hänsyn till tvistens ochmedär art
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47 § Kallelser till och gruppmedlemmarparter skall innehålla upplys-en
ning bestämmelserna i 45 och 46 §§.om

48 § Om resning har beviljats och gruppföreträdaren uteblir måletnär
vid förhandling,tas tillämpasnytt 40 och 41upp §§en

.

Förlikning

49 § En förlikning gruppföreträdaren ingår försom räkningen grupps
gäller, stadfästerrätten den dom. Gruppmedlemmarnaom skallgenom

tillfälle sig, detta inteatt yttra är uppenbartges obehövligt.om

Om uppskov med prövningen viss frågaav en

50 § Om det lämpligtär med hänsyn till utredningen, får irätten
samband med dom uppskjuta avgörandet viss fråga.av en

Käranden eller medlem i på kärandesidan kan inomen en grupp en
bestämd tidrätten begära den uppskjutna fråganav att skall prövas. I

sådant fall gäller 41 Görs ingen begäran, skall käromålet ogillas, om
det inte är uppenbart käromålet är grundat.att

Avgörandets innehåll

51 § I domen skall den domen och deanges med-grupp som avser
lemmar har trätt Detta gäller ocksåsom slutligt beslut,ur gruppen. ett

frågans beskaffenhet fordrar det.om
l dom enligt 50 § skall den tid inom vilkenen käranden elleranges
gruppmedlem skall begära prövning denen uppskjutna frågan ochav

verkan sådan begäran inte framställs.attav en

Underrättelse avgörandetom

52 § När mål har avgjortsett dom eller slutligt beslut,genom etten
skall gruppmedlemmarna underrättas utgångensnarast i målet.om
Underrättelsen skall innehålla upplysningar hur överklagar ellerom man
ansöker återvinning.om
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Rättskraft

månrättskraft ii grupprättegång haravgöranden53 § Rättens sammaen
i målet.varithadegruppmedlemmarna partersom om

Rättegångskostnader

för rättegångskost-ersättning ochtillGruppföreträdarens rätt ansvar
nader

isvarandesidan inte medlempå ärgruppföreträdare54 § En som
irättegångskostnaderersättning förinte skyldig betalaär attgruppen

6 § rättegångs-stycket ochi 18 3 § förstakap.fallandra än avsessom
balken.

enligt 35förordnatshargruppföreträdaregällerDetsamma somen
såsom fördåskalltalan förtidigare har förtDen partsvaragruppensom
ocksåskallmålet. Hanöverklagade ersättarättegångskostnader i det

klagandenmån intei dessaenligt 56 den ersättskostnader avstaten
någoneller annan.

gruppföreträ-gruppföreträdare,skett byteOm det har55 § ett svararav
uppkommit före bytet.harrättegångskostnadersolidariskt fördarna som

gruppföre-denuppkommit efter bytet,harkostnaderFör nyasvararsom
följer 54inte,gällerDettaträdaren annat avomensam.
i samband medskett över-gruppföreträdareHar byte ettett av

inte förgruppföreträdarenden rätte-därefter,klagande eller nyasvarar
iuppkommit lägre rätt.gångskostnader harsom

iinte medlemsvarandesidan ärgruppföreträdare56 § En som
skäligt arvode ochmedel förersättning allmännatillhar rätt avgruppen

skallskälighetArvodetskrävt.utförande hartalanskostnader som
omfattningochtill tvistefrågornassärskildmed hänsyn samtbedömas art

målet.visat ihargruppföreträdarenskicklighetochden somomsorg
enligtharockså gruppföreträdaregällerstycketFörsta utsettssomen

35
gruppföreträdarenersättningen,förskottfår beslutaRätten omom

rättegången beräknasuppdraget,omfattande arbetenedlagthar om
motiverat.förskotttid ärpågå lång eller ett annarsom

56 §enligtkostnadertill ersättning för§ Staten har rätt57 somsamma
rättegångskostnaderfå sinahargruppföreträdaren ersätta.att
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skall ersättningsskyldighetRätten yrkande meddela beslututan om
enligt första stycket.

för på kärandesidanKostnadsansvarez gruppmedlemmar

inträtt i rättegången i58 § Om gruppmedlem har sambandparten som
med överklagande eller därefter, han endast för kostnaderett svarar som

uppkommit i målet.har det överklagade

59 § En gruppmedlem inte i rättegången skall deär ersättapartsom
kostnader som

vållat någon åtgärd i 18 3 § förstahan har kap.genom som avses
rättegångsbalken sådan vårdslöshet för-stycket eller ellergenom

isummelse 6 § kapitel,sägssom samma
uppstått anledninghar för med gruppmedlemmen harstaten attav

tillhämtats ochrätten,
uppkommit i mål avskrivits enligt §har har 15 andra stycket.ett som

i solidarisktI fall första stycket 3 gruppmedlemmensom avses svarar
med gruppföreträdaren.

60 ålagts kärandesi-§ Har svaranden gruppföreträdareersättaatt en
rättegångskostnader, inte fårdan dennes kan svaranden betala,men

på skallyrkande gruppföreträdaren, besluta kostnadernarätten, attav
intefördelas mellan samtliga Medlemmarnagruppmedlemmar. är

skyldiga kommit till godobetala vad har demänatt genommer som
rättegången. inte för del kost-En medlem heller denän avansvarar mer
naderna belöper på honom.som

ocksåFörsta stycket gäller rättegångskostnader gruppföreträdarensom
inte fåkan enligt 67svarandenersatta av

Kostnadsansvaret för på svarandesidangruppmedlemmar

61 rättegångskostnader§ En gruppmedlem skyldigär ersättaatt som om
han i målet.är part

enligt iGruppmedlemmarna kostnader 56 denskall ersätta staten
mån inte någon En medlemdessa käranden ellerersätts annan.av

inte kostnaderna belöperdock för den delänansvarar mer av som
honom.

Är gruppföreträdaren i skall, yrkandemedlem avgruppen,
samtligagruppföreträdaren, hans rättegångskostnader fördelas mellan

enligt i 18 kap. 9 och §§gruppmedlemmar vad 11 rätte-sägssom
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gångsbalken, iden mån kostnaderna inte kärandenersätts eller någonav
annan.

62 § Om gruppmedlem inte kan ersättningsskyldiggöras enligt 61en
skall käranden i motsvarande mån för sina ochsvara motpartensegna
kostnader utgången i målet. Detta gäller dock inteoavsett någotom

följer 18 kap. 3 § förstaannat stycket eller 6 eller 8 § rättegångs-av
balken.

Avskilda käromål

63 § Om käromål har avskilts för handläggningett i ordning,annan
gruppföreträdaren och gruppmedlemmen solidariskt för desvarar

rättegångskostnader har uppkommit dessförinnan. För kostnadersom
har uppkommit därefter gruppmedlemmensom svarar ensam.

Har gruppföreträdaren eller gruppmedlemmen orsakat rättegångskost-
nader vårdslöshet eller försummelse, skall han förgenom ensam svara
dessa kostnader.

Riskavtal

64 § Den vill föra talan för får ingå avtal med advokatsom en grupp en
arvode till advokaten skall bestämmasatt med hänsyn till i vilkenom

mån gruppmedlemmarnas anspråk tillgodoses riskavtal. I riskavtalet
skall på vilket arvodet skallsätt avvika från normalarvode,anges ett om
gruppmedlemmarnas anspråk bifalls eller ogillas helt. Avtalet skall vara
skriftligt och ha godkänts domstol eller Rättshjälpsmyndigheten förav en

kunna åberopas gruppmedlemmarna.att mot
Ett riskavtal får godkännas endast avtalet skäligt med hänsynärom

till sakens beskaffenhet.

65 § Frågan godkännande riskavtal i pågåendeprövasettom av en
Ãrgruppråttegång domstolen yrkande gruppföreträdaren. denav av

rättsliga angelägenhet riskavtalet omfattar inte anhängig vidsom
domstol, får den vill föra talan för begära frågansom atten grupp om
godkännande domstolprövas behörigär tvist iprövaattav en som en
ärendet eller, han har beviljats rättshjälp, Rättshjälpsmyndigheten.om av
Frågan behandlas i domstol enligt bestämmelser närsamma som en
sådan fråga uppkommer i rättegång.en

Ett godkännande enligt första stycket upphör gälla,att om en
grupprättegång inte inlettshar inom månader från godkännandet.sex
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Om finns särskildadet fårskäl, den myndighet har godkänt avtaletsom
tidenförlänga efter vad rimligt.ärsom

Ett beslut Rättshjälpsmyndigheten skall ifråga överklagandeav om
beslut tingsrätt.ettanses som av en

66 § Arvodet enligt riskavtal ingåttshar enligt 64 § skallett som vara
skäligt. Vid bedömningen skall särskilt beakta uppdragetsrätten ochart
omfattning, den skicklighet och den uppdraget har utförtsomsorg som

tidmed, den har lagts ned tvisteföremåletsuppdraget, värde ochsom
den ekonomiska risk avtalet inneburithar för ombudet ochsom
huvudmannen. Arvodet får inte fastställas till högre eller lägre beloppett

avtaletän som anger.

67 § Vid prövning vad ersättningsgill rättegångskostnadär enligtav som
18 kap. 8 § rättegångsbalken skall hänsyn inte till sådana merkost-tas
nader har uppkommit på grund riskavtal.ettsom av

Rättens prövningsskyldighet

68 § självmantRätten skall frågor i 54 67 §§, intepröva som avses om-
framgår dessa bestämmelser eller sådan prövningannat ärav en

obehövlig med hänsyn till omständigheterna i målet.

Behörig domstol

69 § En tvist arvode till ombud enligt 66 § skall väckas vid denom
domstol först har i målet.dömt Om rättsligaden angelägenhetsom som
riskavtalet angår avslutats talan har väckts vid domstol, skallutan att
tvisten väckas vid den domstol har godkänt avtalet eller, avtaletsom om
inte har godkänts domstol, vid domstol kunnat fråganprövaav en som

avtalets godkännande.om

Överklagande

gårAvgöranden överklagaattsom m.m.

70 § Ett inteavtal överklaga dom gruppföreträdare ingåratt en som en
för räkning ogiltigt. Detsamma gällerär motsvarandegruppens en
utfästelse enligt 49 kap. 2 § andra stycket eller 54 kap. 2 § andra stycket
rättegångsbalken.
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71 § När avgörandet viss fråga har uppskjutits enligt 50 skallav en
bestämma domen i denrätten del där avgörandet inte slutligt skallärom

få överklagas särskilt eller bara i samband med slutligarättensatt
avgörande överklagas.

sådanEn del domen får dock alltid iöverklagas samband medav att
i någondomen del överklagas för eller motannan en grupp.

Om sådan del domen där avgörandet inte slutligtär överklagasen av
särskilt, får bestämma målet i övrigträtten vilaskall till dessatt att

vunnitdomen har laga kraft.

72 § Tingsrättens beslut i anledning återkallelse talan förav en av en
får integruppmedlem överklagas, återkallelsen har inomskett tidenom

för enligtutträde 21

73 § Om tingsrätt i beslut under rättegången har någonetten utsett
till gruppföreträdare eller särskild gruppföreträdare denänannan som

gruppmedlem har föreslagit, tillämpas i fråga överklagande 49en om
kap. 4 § och § första11 stycket rättegångsbalken.

§ tingsrätts74 En beslut under rättegång enligt denna fårlag överklagas
särskilt, tingsrätten i beslutet harom

avslagit kärandens begäran få föra enskild grupptalan elleratt
organisationstalan ombud eller ombud inte advokat,ärutan genom som

2. lämnat anmälan utträde avseende,utanen om ur gruppen
fråga enligt 26 § inträdeprövat imedlemen om som gruppen,

4. fråga godkännandeprövat riskavtal enligt 64 § elleretten om av
förklarat grupprättegång skall avbrytas.att en

Den vill överklaga beslut i första stycket skall förstettsom som avses
anmäla missnöje. Amnälan skall beslutetgöras har meddelatsgenast, om
vid sammanträde, och inom frånvecka den dådagett annars en

fickklaganden del beslutet. Den försummar detta har inte längreav som
överklaga beslutet. någonrätt Anmäler missnöje gäller 49 kap. ll §att

andra stycket rättegångsbalken.

75 § Det i 73 och 74sägs gäller också vid överklagandesom av en
hovrätts intebeslut slutligt i frågor iär de nämndasom som avses
paragraferna och har uppkommit i hovrätten. Detsamma tillgällersom
hovrätten överklagade frågor i 74som avses

76 § missnöjesanmälanEn gruppmedlem inte iär partav en som
rättegången skall frångöras vecka dagen för beslutet,senast en om
beslutet har meddelats vid till vilketsammanträde medlemmen inteett
har kallats och inte ändåheller har inställt sig. Detsamma gäller om
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beslutet inte har meddelats vid sammanträde och inte skall delgesett
medlemmen.

Överklagas77 § dom för eller får gruppmedlemmoten en grupp, en
överklaga beslut honom och interör får överklagasett som som annars
särskilt.

Prövningstillstånd i hovrätten

78 § När tingsrätts dom eller beslut överklagas för skall deten en grupp
värde i49 kap. 12 § första rättegångsbalkenstycket gälla helasom avses
gruppen.

Överklagas79 § tingsrätts dom eller beslut för får pröv-en en grupp,
ningstillstånd begränsas till gälla käromål gruppmed-att som avser
lemmar har förklarat sig vilja inträda i rättegången.partersom som

Rätt överklagaatt

80 § En gruppföreträdare får överklaga tingsrätts eller hovrättsen en
dom för Om gruppföreträdaren inte överklagar, får domenen grupp.
överklagas imedlem den överklagandetav en grupp som avser.

En gruppföreträdare får överklaga tingsrätts eller hovrätts besluten en
för Om gruppföreträdaren inte överklagar, får beslutet över-en grupp.
klagas medlem i den överklagandet irättenav en grupp som avser, om
beslutet har förklarat grupprättegången skall avbrytas, ogillat med-att
lemmens yrkande avvisa tillombud, gruppföreträdare elleratt ett
särskild gruppföreträdare någon medlemmen föreslagitänutsett annan
eller godkänt riskavtal enligt 64ett

Avvisas medlems överklagande för och ingenharen en grupp annan
överklagat avgörandet för skall medlemmen ha över-gruppen, anses
klagat för del.egen

81 § Om avgörande inte överklagas enligt 80 får gruppmedlemett en
överklaga detta, såvitt angår hans rätt.

82 § Domstolen skall underrätta gruppföreträdaren överklagandeettom
gruppmedlem enligt 80 eller 81gör detta inte ärsom en om

obehövligt.
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Klagotid

83 § En gruppmedlem har rätt överklaga inomavgörandeatt ett en
frånvecka den dag då gruppföreträdarens klagotid gick ut.

Om gruppmedlem har överklagat tingsrättens dom, haren motparten
enligt 50 kap.rätt 2 § rättegångsbalken överklaga domen inomatt en

vecka från den dag då medlemmens klagotid gick ut.

Avvisning återkallelseoch

84 § Finns det något hinder överklagandeannat tillmot att ta ettupp
prövning detta harän kommit för tillämpas 40att § och 41 §sent,
första stycket första meningen.

Detsamma gäller, gruppföreträdaren återkallar överklagandeom ett
för eller gruppmedlem.en grupp en

Ãterupptagande målav

85 § Om överklagande har förfallit på grund gruppföreträdarenett attav
har uteblivit från sammanträde för huvudförhandling, skall måletett
återupptas enligt 50 kap. 22 § rättegångsbalken på ansökan av en grupp-
medlem, gruppföreträdarenäven saknat laga förfall för sinom utevaro.
Gruppmedlemmens fåransökan begränsas till visst käromäl.ett

Övrigt

86 § Ett mål har överklagats till hovrätten eller Högsta domstolensom
får, det föreligger särskilda skäl, handläggas grupprättegångom som en
också där, även processförutsättningen enligt 10 § första stycket 3om
inte uppfylld.är

Återvinning

87 § Det dom i 80sägs 82 §§ tillämpas också i fråga åter-som om om-
vinning enligt 44 kap. 9 § rättegångsbalken. En gruppmedlem villsom
ansöka återvinning skall dettagöra inom vecka från denom senast en

dådag den i 44 kap. 9 § rättegångsbalken angivna tiden gick ut.
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Underrättelse till gruppmedlemmarna

88 § Rätten skall, vadutöver följer övriga bestämmelser, under-som av
berördrätta gruppmedlem,en om

gruppföreträdaren ställer ombud för sig,nytt
rätten skriftliggör sammanfattning enligt 42 kap. 16 §en rätte-

gångsbalken,
gruppföreträdaren efterger eller medger talan helt eller delvis,

4. rätten godkänner riskavtal enligt 64ett
dom eller beslut överklagas företten en grupp,

fråga uppkommer begränsa prövningstillstånd tillatt ettom att
visstgälla käromål, ellerett

det i övrigt föreligger förhållanden har betydelse för med-som
lemmens rätt.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte lämnas det ärom
obehövligt.

89 § Skall handling från delges gruppmedlemmar inteen part ären som
i rättegången, får finnsrätten, det särskildaparter skäl, befriaom parten

från skyldigheten enligt 33 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken att
bekosta kopiering handlingen.av

90 § Vid delgivning med antal gruppmedlemmarett intestort ärsom
i rättegången får kungörelsedelgivning alltidparter användas, andraom

delgivningsformer skulle innebära kostnaderstörre och besvär än som
rimligaär med hänsyn till värdet det tvisten angår förav som grupp-

medlemmen i fråga.

Skadestånd och ersättningannan

Sammanlagt ersättning

91 § Rätten får i domen förplikta svaranden till gruppföreträdarenatt
eller någon betala belopp gruppmedlemmarnasettannan motsvararsom
sammanlagda anspråk, detta lämpligt medär hänsyn till omständig-om
heterna i målet.

I domen skall hur den sammanlagda ersättningen skall fördelasanges
mellan gruppmedlemmarna på vilket inomoch vilkensätt tidsamt en
medlem skall anmäla sitt ersättningskrav. I domen får också attanges
den framställer krav ersättning skall ha till betalning,rättsom anses

vissa i domen angivna förutsättningar föreligger. Ersättning inteom som
delas till någon gruppmedlem skall återbetalas tillut svaranden.
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En dom enligt fårdenna paragraf inte meddelas kostnaderna förom
fördela ersättningen till gruppmedlemmarna orimligt höga iäratt

förhållande till ersättningens storlek.

För anmälansen

92 § Gör medlem anmälan enligt 91 § efter iden domen utsattaen
tiden, skall anmälan ändå gjord i tid, det finns särskildarättanses om

I fall har tillskäl. medlemmen betalning endast ersättningrättannat ur
kvarstår anspråksedan anmälts i tid infriats.harrättsom som

Behörig domstol

angående93 § Tvister till ersättning belopprätt har dömtsett utur som
enligt 91 § skall vidväckas den domstol först dömt i målet.som

Förvaltning redovisningoch

Penningmedel mottagits enligt94 § har 91 § skall räntebäran-görassom
mottagit ersättningende. Den har skall inom år, ochsenast ettsom

därefter varje år, redovisninglöpande för medelsförvaltningen.upprätta
Redovisningen skall hållas tillgänglig för gruppmedlemmarna.

Så ersättningen har fördelats till fullo i enlighet med domen skallsnart
anmälan till först i målet. Tillden dömt anmälan skallgöras rätt som
fogas slutredovisning.en

tillerkänts betalning95 § Den har enligt 91 § har till ersättningrättsom
för arbete och kostnader för förvalta fördelaoch det utdömdaatt

tillbeloppet gruppmedlemmarna. Ersättningen skall betalas av grupp-
medlemmarna. Varje integruppmedlem dock för såän ettsvarar mer

belopp har tillerkänts honom rättegången.stort som genom
Ersättningen skall fastställas efter slutredovisningdet harrätten attav

inte kvarståroch det längre några fördela.medelavgetts att
handläggningenBeträffande frågor enligt paragraf tillämpasdennaav

1946:807 handläggninglagen domstolsärenden.om av
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Övriga bestämmelser

Protokoll

i uppgifter96 § Protokollet grupprättegång innehållaskallen om
vilka enligtoch har 21 eller 22trättgruppen om som gruppenur

Domarjäv

gruppmedlem inte får invändning jäv97 § En framställaär part omsom
två från fickdomare veckor det han domarensenast veta attmot att

målets handläggning. omständigheten dådeltar i Om den jävsgrundande
inte för medlemmen, får invändningen dock framställaskänd senastvar

från fick sådantvå veckor det medlemmen kännedom.att

träder i kraft denDenna lag
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2 Förslag till

Lag ändring i miljöskyddslagen 1969:387om

Härigenom föreskrivs det i miljöskyddslagen 1969:387 skall införasatt
två paragrafer, 35 och 35 §§, följande lydelse.nya a av

§35 Ett anspråk enligt 34 § kan bli föremål för enskild grupptalan
eller organisationstalan enligt lagen 0000:000 grupprättegång.om
Behörig väcka organisationstalan sammanslutningär iatt en som avses
6 § första stycket 2 §och 7 nämnda lag.

Fastighetsdomstolen får målmed i förstagemensamt ett som avses
stycket handlägga mål rörande ersättning för miljöskada, det ärom
lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter.

35 § Fastighetsdomstolen skall i mål enligt 34 § till målet bliratta se
i den omfattning dess beskaffenhet kräver.Vid tillämpningutrett som av

rättegångsbalken gäller i sådana mål reglerna tvistemål variom
förlikning intesaken tillåten.ärom

Finner domstolen någonsaken fårrör domstolenrätt,att annans
ikungörelse ortstidning eller på lämpligt sättannatgenom uppmana

honom träda in i rättegången.att

Denna lag träder i kraft den

Upphävd lag 1986:227genom
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3 tillFörslag
ändring i miljöskadelagen 1986:225Lag om

föreskrivs i miljöskadelagen 1986:225 införasHärigenom det skallatt
paragraf, 15 följande lydelse.en ny av

fårersättning enligt 12 § andra stycket och 13 § föras för15 § Talan om
enligt 0000:000 grupprättegång.lageneller mot en grupp om

i kraft denDenna lag träder
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4 Förslag till

Lag ändring i jämställdhetslagen 1991:433om

Härigenom föreskrivs det i jämställdshetslagen 1991:433att skall
införas tvâ paragrafer, 46 och 46 b §§, följande lydelse.nya a av

46 § En enskild arbetstagare eller Jämställdhetsombudsmannen får föraa
talan för arbetstagare enligt lagen 0000:000en grupp grupprätte-om
gång. Offentlig grupptalan får dock föras endast ombudsmannenom
finner dom i tvisten betydelsefullär för rättstillämpningenatt elleren att
det finns särskilda skäl för det.annars

Vad i 45 § och 46sägs § andra stycket gäller också i mål enligtsom
första stycket.

46 b § Om Jämställdhetsombudsmannen för talan enligt 46 gällera
inte 29 34 §§ lagen 0000:000 grupprättegång. Vid sådan talanom-
skall vidare Arbetsdomstolen vid tillämpning 41 § nämnda lagav
hänvisa målet till behörig tingsrätt. Detsamma gäller målen ettom
återupptas efter återvinning från enskild arbetstagare.en

Denna lag träder i kraft den
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1 Direktiven

Regeringen bemyndigade vid regeringssammanträde den 27 juni 1991ett
chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Laila Freivalds, tillkallaatt

särskild utredare för utreda det går förbättra möjligheternaatten attom
i domstol driva anspråkatt är eller likartade försom gemensamma en

människorstörre och besluta sakkunniga,attgrupp experter,om
sekreterare och biträde den särskilde utredaren. Direktiven förannat
utredningen finns återgivna i bilaga A.

Enligt direktiven bör utredaren möjlighetenöverväga beträffandeatt
anspråk är eller likartade för störresom gemensamma en grupp
människor komplement till traditionellade rättegångsreglernaettsom- -
införa regler s.k. grupptalan. Utredaren bör också föreslå deom
ändringar i övrigt ibehövs det processuella regelsystemet försom att
säkerställa möjligheterna driva sådana anspråk i domstol. Fråganatt om

förbättrat processuellt rättsskydd i dessa hänseendenett bör särskilt
förövervägas konsument- miljörättsområdena,och det bör ståmen

utredaren fritt föreslå reglering omfattaratt andraävenen som
rättsområden.

Som bakgrund till utredningsbehovet anförs i direktiven bl.a. följande.
Ett grundläggande syfte med det processrättsliga regelsystemet är att

möjlighet i rättegång driva rättsligt grundade anspråkatt ochge
förhindra rättigheter kränks. De processuella reglerna kan härigenomatt

skydd försägas de rättigheter enskilda rättssubjekt förfogar över.ge som
Möjligheten vid domstol till sina rättigheter har emellertidatt ta vara
också viktig styrfunktion; vetskapen rättsligt grundaten att ettom
anspråk kan genomdrivas tvångmed medverkar till deytterst allraatt
flesta i allmänhet frivilligt fullgör sina förpliktelser. Man brukar här tala

rättegångsordningens handlingsdirigerande funktion.om
Med det moderna samhällets framväxt har behov och anspråknya

gjort sig gällande det svårt tillgodose inomär för detattsom ramen
traditionella processuella regelsystemet. På konsument- ocht.ex.
miljöområdena omfattas människor ellerstoranumera grupper av samma
liknande avtal eller berörs eller likartade händelser. l denav samma
utsträckning lagstiftningen dessa områden medför rättigheter och
skyldigheter för enskilda det i och för sig möjligtär genomdrivaatt
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anspråksådana med nuvarande regler. Flera anspråken skiljer sigav
emellertid till sin från rättigheterde rättsordningen i dagtyp som

i praktikenskyddar de inte låter sig individualiserasattgenom samma
sätt.

sådanaExempel detta ofta ganska allmänt formulerade samhälle-är
liga mål rättigheter till miljöeller god och skyddeträttent.ex.som en

diskriminering grundlagsstridigaeller inskränkningar i med-mot
fri- rättigheter.och Det fråga rättigheterborgarnas härär ochom

anspråk för alla förmedborgare ellerär storasom gemensamma grupper
inom befolkningen.

Svårbevakade gruppintressen inteuppkommer bara i situationer av
angivna farligslag. En olyckshändelse, produkt, ohederliganyss en

affärsmetoder eller miljöfarlig mångaverksamhet kan drabbaen
på likartat och tillskapa liknandeharsättettpersoner en grupp som

anspråk företag eller affärsdrivande verk. Gruppen kanmot t.ex. ett ett
i sådant fall diffus, går intedet exakt ingår iavgöraattvara vem som

anspråkenkan fragmentariska, individuelladen. Dessutom dvs. denvara
så litenrättsförlusten framstår alltför riskfylld medär att en process som

till rättegångskostnaderna.hänsyn bl.a. För kanmotpartgruppens
det samlade anspråkskravet uppgå tilldäremot betydande belopp.

förbättrat gruppintressenEtt processuellt rättsskydd för nämntav nu
sannolikt tillskulle leda de enskilda får sina anspråk till-slag bättreatt

sådanagodosedda och oönskade beteenden orsakat anspråkenatt som
mån möjligheternamotverkas. I motsvarande skulle förbättras för

lagstiftning påverka utvecklingenstatsmakterna på deatt genom
rättsområden härsom avses.

direktivenBeträffande den internationella utvecklingen hänvisas i bl.a.
i USA funnitstill det och England sedan länge regler grupptalanatt om

action i praxis i Vidaredomstolarnas eller skriven lag. framhållsclass
i Australien, Brasilien, Indien,det andra länder, Canada, Israelatt t.ex.

ÄvenKina, införts liknande tid. inomoch har regler under EGsenare
frågorna diskuterats, några för bindandehar medlemsstaterna beslutmen
inte Frågor diskuteratshar fattats. grupptalan har mellan deävenom

i olika På initiativnordiska länderna sammanhang. ämbetsmannakom-av
konsumentfrågor inom Ministerrådet årmittén för Nordiska anordnades

seminarium i konsumentmål. Nordiska1989 grupptalan över-ett om
årläggningar 1990 för kartlägga intresset för ochhar ägt attrum
nordiska Frågornaregler grupptalan. harbehovet av gemensamma om

också aktualiserats inom Nordiska Rådet, vid sin 39:e session årsom
Nordiska Ministerrådet möjligheternarekommenderade utreda1991 att

nordisk lagstiftning iinföra avseende grupptalan konsu-att gemensam
mentmål.
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Närmare behovet utredning anförs i direktiven bl.a.om av en att
Konsumentverket i skrivelse till justitie- och civildepartementen denen
6 1990 frågan konsumentombudsmannens KOtogmars upp om
medverkan i tvistemål med kollektivt intresse. Verket tidenattanser nu

tillerkänna KO iär talerätt tvistemål intresseharattmogen som
konsumentområdet.Vidare hänvisas i direktiven till då pågående och

utredningsarbetenavslutade miljö- diskrimineringsområdet,och den
försöksverksamhet med grupptalan då nyligen inletts vid Allmännasom
reklamationsnämnden och den anpassning sker i förhållande till EGsom

områdenflera vad gäller myndigheternas tillsyn och kontroll. Mot
den redovisade bakgrunden ansåg departementschefen tidenatt var

få samlad bedömning reformbehovet i processuelltattmogen en av
hänseende vad gäller kollektiva, diffusa och fragmentariska anspråk
olika rättsområden och vad kan för förbättragöras deattav som

möjligheternaprocessuella tillgodose sådana anspråk.att
Direktiven vidare utredningsuppdraget bl.a. följande.anger om
Utredaren bör kartlägga reformbehovet i första hand inom konsument-

miljörätten, hyresrätten,rätten, arbetsrätten och de medborgerliga fri-
rättigheterna.och Det bör emellertid stå utredaren fritt undersökaatt

behovet andra områden.även
möjlighet tillEn grupptalan torde i första hand intresse förvara av

tvistemålsprocessens del. Men det kan också tänkas motsvarandeatt en
möjlighet föra talan kan till fördel inom för brott-att vara ramen en
målsprocess eller förvaltningsprocess. Utredaren bör dennamoten
bakgrund inte låst till vissa domstolsprocesser vid sinatypervara av
överväganden.

Kartläggningen reformbehovet måste givetvis ha utgångspunktav som
hur anspråk dessa områden hanteras i dag enligt gällande regler.
Utredaren bör beskriva de nuvarande möjligheterna driva sådanaatt
anspråk hos rättsliga instanser och bör bilda sig uppfattning deten om
ungefärliga antalet tvister skulle komma i domstol ellerprövasattsom
motsvarande olika rättsområden, regler införs förbättrarom nya som
skyddet för anspråk. En utgångspunkt för utrednings-gemensamma
arbetet bör endast finnsdet påtagliga behovattvara om mera av nya
regler skall utredningsarbetet i konkreta förslag till åtgärder.utmynna

Finner utredaren behov regler föreligger på visstatt ettav nya
rättsområde för förbättra det processuella skyddet föratt gemensamma
eller likartade anspråk, skall utredaren föreslå de åtgärder behövssom
för skyddet skall kunna tillgodoses. l första hand böratt övervägas
möjligheten införa regler grupptalan. Det bör emellertid ståatt om
utredaren fritt andra lösningaröverväga även eller lägga fram förslagatt

avviker från utländska modeller grupptalan.som av
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En viktig fråga ingåendehurär reglering grupptalan bören av vara.
Kan utredaren finna heltäckande möjlighet till grupptalan, ären mera
detta givetvis fördel.en

Utredaren bör oförhindrad vilken eller vilkaprövaatt typervara av
grupptalan bäst på de rättsområden där sådana förändringarsom passar

Det därvidkan liggaövervägs. särskilt ivärde hålla möjligheternaett att
för fler formöppna än grupptalan. Det hänger meden attav samman

utsikterna få företag och andra rättssubjekt självmant följaatt att
lagstiftningen visst område sannolikt ökar fler och starkareett
intressenter har rättsliga möjligheter ingripa i händelseattsom t.ex.av

skadestándsgrundande handling.en
iDet bör princip inte ligga inom för utredningsuppdraget attramen

Åföreslå ändringar i rättsregler materiell karaktär. andra sidan kanav
naturligtvis finnautredaren vissa ändringar i den materiella rättenatt

skulle förbättra deavsevärt processuella reglernas genomslagskraft eller
det möjligt införagöra regler grupptalan visstatt t.ex. ettom

rättsområde där det behövs. Utredaren dåbör oförhindrad attvara ange
ändringarde kan behöva i materielladegöras reglerna försom utan att

den skull behöva lämna detaljerade författningsförslag i den delen.
Särskilt frågorvad gäller bestämmande och fördelning skadeståndom av

finnaskan det skäl behovetöverväga ändra gällande skade-att attav
ståndsrättsliga principer.

Flera grundläggande processuella principer i vår rättegångsordning
måste sannolikt modifieras, möjlighet till grupptalan skall införasom en
i fårsvensk Det ankomma på utredaren föreslårätt. de ändringaratt som

nödvändiga för infogaär grupptalan ändamålsenligt i detsättatt ett
rättsliga regelsystemet.

Enligt direktiven skall samrådautredaren Miljöskyddskommittén,med
vad gäller frågor anknytningmed till miljöområdet.

Dessutom har utredaren regeringensbeakta direktiv till samtligaatt
kommittéer särskildaoch angåendeutredare utredningsförslagens
inriktning Dir. 1984:05 angåendeoch beaktande EG-aspekter iav
utredningsverksamheten Dir. 1988:43.
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2 Utredningsarbetet

Utredningen inledde sitt arbete den 1 oktober 1991. Vi förstatog som en
uppgift bestämmanärmare för utredningsarbetet.att Direktivenramarna
lämnar utreda behovet reformåtgärderstort utrymme förattoss av att
stärka anspråk är eller likartade för många männi-som gemensamma
skor. Tids- och arbetsplanering gjorde det nödvändigt konkretiseraatt
vilka anspråkstyper undersökning reformbehovet skulle omfatta.en av
En naturlig utgångspunkt i det sammanhanget utifrån direktivensattvar
innehåll definiera anspråk kollektiva, diffusa och fragmentariska.som
En viktig skiljelinje ansåg den mellan enskilda ochannan vara
allmänna intressen, distinktion traditionellt spelat viktig rollen som en
i svensk Beträffanderätt. ekonomiska anspråk vi fasta dentog
internationellt vanliga uppdelningen mellan individuellt processbara,
icke-individuellt processbara och processimmuna anspråk.

Direktiven uttryckligennämner grupptalan tänkbar reformåt-som en
gärd. En inledande uppgift i utredningsarbetet därförannan attvar
definiera begreppet grupptalan och skapa bild förekomstenatt en av av
sådan talan liknandeoch taleformer i Sverige och i utlandet.

För kunna bedöma behovetatt representativ processform ochav en
sådant institut lämpar sig för hanteringett gruppanspråk ansågom viav

det nödvändigt göra genomgång det materiellaatt rättslägeten av
vissa områden. Direktiven fleranämner rättsområden där det kan
föreligga reformbehov. Tidsskäl medförde viett tidigt tvingadesatt
inskränka vår undersökning till konsument- och miljörätten. Arbetet i
dessa delar redovisas i bilaga B.

I omedelbar anslutning till detta gjordes motsvarande studie deten av
processuella regelsystemet och olika utomprocessuella tvistlösnings-
alternativ. Detta arbete finns dokumenterat i bilaga C.

Som led i behovsinventeringen har viett anordnat två hearingar, en
den 16 september 1992 angående konsumenträttsliga frågor och denen
20 april 1994 för behandling miljörättsliga frågor. Dessutom harav
samrått med Marknadsföringsutredningen Dir. 1991:70 och Miljö-
skyddskommittén Dir. 1989: 32. Sålunda sammanträffade utredaren och
sekreteraren den 17 december 1992 med ordföranden och huvud-
sekreteraren i Miljöskyddskommittén och deltog sekreteraren den 13
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januari vid hearing1993 anordnad Marknadsföringsutredningen.en av
också deltagit vidSekreteraren har den 7 september 1992möteett

Justitiedepartementet ändringar i rättshjälpslagen.anordnat rörandeav
Våra undersökningar har i vi finnsresulterat konstaterar detatt att ett

reformåtgärderpåtagligt behov för stärka det processuellaattav
gruppanspråk. rådande liderrättsskyddet för De regelsystemen fleraav

Övervägandenaåtgärdas. redovisas i kapitel 3brister börsom -
brister i vi konstaterar föreliggerDe det processuella rättsskyddet som

samtliga anspråkskategorieromfattar denärmast nämnsav som ovan.
både enskilda och allmänna intressen, anspråkReformbehovet avser som

i administrativ ordning, kollektivavid allmän domstol och ochhandläggs
individualiserbara anspråk, anspråk små ekonomiskarörande ochstora

gjort nödvändigtDetta har det dela Övervägandenavärden attosv. upp
reformåtgärder i olika Vi inledde ilämpliga arbetet dennaetapper.om

vid domstol.del med talan allmän
fas i utredningsarbetet följaktligenNästa ägnades utarbetaatt ett

hantering tillvaratagande gruppanspråkför och kanregelsystem av som
rättegång enligt tvistemål vidbli föremål för reglerna allmänom

reformåtgärden införaVi fann den bästa reglerdomstol. äratt att om
grupprättegång i svensk rätt.

översiktlig grupprättegång vidVi gjorde först bedömning hurav enen
i i vilken mån rättegångsbalkendomstol bör utformas,allmän ärstort

handläggningsreglerlämplig och vilka behöverstomme nya somsom
Övervägandena i ståndpunkten grupprättegångarinföras. resulterade att

subsidiärt tillämplig.i särskild med rättegångsbalkenbör regleras lagen
vidtog arbetet med analysera mängd processuellaDärefter att en

i rättegång. allra flesta fallfrågeställningar kan uppkomma I desom en
vi rättegångsbalken erbjuder lösningar kommer fungerafann attatt som

ändamålsenligt också i grupprättegång. Som följdeffektivt och aven en
innehåller vårt till grupprättegång fleraförslag lag bestäm-detta om

sällan.undantagssituationer kan uppkomma ganskamelser antassomom
grupprättegångtill omfång kommerparagrafantaletTrots lagens stora en

Vifrån vanlig rättegång. harinte avvika särskilt mycket attansettatt en
låtareglering möjligt föredra framförså fullständig är attattsomen

falletsjälva förfarandeprinciper detdomstolarna utarbeta sätt ärsom
Enligt vårförekommer.i många utländska där grupptalanrättssystem

inågorlunda utförlig reglering bäst medmening överensstämmer en
frihetprocessrättslig tradition. Att domstolarnasvensk stor attges

lämpligt med hänsyndettillämpa bestämmelserna sätt är mestsom
målet sak.omständigheterna i det enskildatill är en annan

i redovisas i 10 20 kap.värt arbete denna delResultatet av -
reformåtgärder fortsatte med talanlämpligaVåra överväganden om

Genomgången devid specialdomstol.vid särskild domstol och av
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materiella lagreglerna miljörättens område gjorde det naturligt iatt
direkt anslutning till talan vid allmän domstol införaöverväga att
grupprättegång vid fastighetsdomstol. I det sammanhanget aktualiserades
också andra reformåtgärder för stärka det processuella rättsskyddet.att
Sålunda föreslår vi förbudsmål enligt miljöskyddslagen i fortsättning-att

indispositivaskall i vilken form talan förs. Motiven föroavsetten vara
reformförslagen återfinns i 21 kap.

För bilda underlag för regler grupprättegång i Sverige,att om men
också för allmänt studera tänkbara reformåtgärder för stärkaatt att
rättsskyddet för gruppanspråk, vi informerathar rättsläget i fleraoss om
länder. Som iled detta företog utredaren och sekreteraren den l lOett -
januari 1993 till Australien och den 10 22 oktober 1993en resa en resa-
till Canada, för sammanträffanden med departementstjänstemän, domare,
advokater, professorer och andra med erfarenhet bl.a.personer av
grupptalaninstitutet. l samband med till Canada besökte utredarenresan
och sekreteraren New York föräven med fyra advokater ochmöteett

internationelltden ansedde professorn Owen FissM. vid Yale Universi-
Denna del bekostades bidrag vice häradshövding-ty. av resan genom ur
Gösta Huselius donationsfond. Dessutom kan sekreterarennämnas atten

22 juli 1994den deltagit vid hearing justicetoen on consumers access
ianordnad Bryssel EG-kommissionen.av
1993Hösten framställdes önskemål från Socialdepartementet attom

vi skulle genomgång förutsättningarnagöra för grupptalan påen av
Ävenjämställdhetsområdet. frågadenna omfattas våra direktivom av

hade arbetet med utforma regler grupprättegång vid allmänatt om
domstol då visat sig så arbets- tidskrävandeoch vi inte ansåg detatt
möjligt tillgodose önskemålet inom tidsramden givits Föratt som oss.

jämställdhetsområdet möjliggöra översyn flyttades fördatumatt en
utredningsuppdragets slutförande fram månadermed fyra till den 1
januari jfr1995 1993/94:147 59.prop. s.

Arbetet med jämställdhetsfrågorna bedrivits påhar sättsamma som
i fråga konsumenträttsliga miljörättsligaoch anspråk. Det harom
sålunda innefattat de materiellrättsliga bestämmelserna iöversynen av
jämställdhetslagen bilagase B kartläggningoch eventuella bristeren av
i det processuella rättsskyddet. Genomgången visar det föreliggeratt ett
påtagligt behov grupptalan i diskrimineringstvister. Vi har därför ut-av
arbetat förslag till bestämmelser grupprättegång i tvister enligtom

Övervägandenajämställdhetslagen. redovisas i 22 kap.
iSom led arbetet med reformbehovet jämställd-översynett en av

hetsområdet besökte sekreteraren den 23 augusti i1994 JämO Stockholm
och sammanträffade med jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus
och den biträdande ombudsmannen Lise Bergh.
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Arbetet med utforma regler grupprättegång vid allmän domstolatt om
har tagit längre tid i anspråk vi förutsåg arbetet inleddes.än Vinär har
därför inte kunnat gå vidare och detaljeradeöverväga reformförslag i
andra delar beträffandeän talan vid allmän domstol fastighetsdom-och
stol i diskrimineringstvister. Vår analys bristerna i detsamt av pro-
cessuella rättsskyddet för anspråk likartadeär ellersom gemensamma
för människorstörre emellertid vid handen finnsdeten attgrupp ettger
påtagligt behov reformåtgärder också andra områden Det behövsav

processuellt nytänkande inom förvaltningsprocessen för stärkaett att
tillvaratagandet intressenallmänna inom miljörätten. Man kanav
goda grunder finnsdet liknande reformbehov andraanta att ett
rättsomrâden. Här kan exempel det i tidigare utrednings-nämnas attsom

gjortsärenden uttalanden behov vid etniskgrupptalan diskrimine-om av
ring se bl.a. SOU 1989:14 96 f..s.

Vi intehar låtavelat dessa reformbehov obemärkta ipassera
betänkandet. Därför lämnas i 25 kap. vissa synpunkter kansom vara
värda beakta vid framtida överväganden åtgärderkonkreta föratt attom
stärka det processuella rättsskyddet för gruppanspråk demutöver som

i detta betänkande.presenteras
Utredningen har fortlöpande ungefär gång i månadensammanträtt en

i Stockholm. Vid sammanträdet den 7 maj 1992 deltog internationellttre
framstående rättsvetenskapsmän, professorerna Mauro Cappelletti,
Bryant Garth och Garry Watson.

I Finland tillsattes den juli1 1992 arbetsgrupp uppgiftmed atten
bereda förslag till grupptalan. Vi har under utredningsarbetet haftett
fortlöpande kontakt med arbetsgruppen. 31Den oktober 1994 besökte
utredaren och sekreteraren Helsingfors för med bl.a. ordföran-möteett
den och sekreteraren i arbetsgruppen. Den finska arbetsgruppen har

utredningensunder gång fått del vårhela betänkandetext. Språksv-av
årigheter har inneburit vi endast kunnat del arbetsgruppensatt ta av
preliminära lagtextförslag.

Utredningen samråtthar med Rättshjälpsutredningen Dir. 1993:77.
ocksåDet har förekommit kontakter utredningenmellan och företrädare

för försäkringsgivare.svenska Det skall antecknas utredaren ochatt
sekreteraren har deltagit vid 33det nordiska juristmötet i Köpenhamn
den 18-20 augusti 1993. Vid behandlades grupptalanmötet som en
särskild programpunkt.

Vidare skall sekreteraren utredningennämnas och dessatt presenterat
arbete vid nordiskt miljörättsligt seminarium i Rovaniemi den 26 29ett -
augusti 1993 anordnat universitet.Lapplandsav

Utredaren sighar betänkandena Ersättning för kränkningöveryttrat
brott SOU 1992:84, Miljöbalk SOU 1993:27, Ny marknadsfö-genom

ringslag SOU 1993:59 Oskäligaoch avtalsvillkor Ds 1994:29.m.m.
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Vidare har utredaren sig till Justitidepartementetyttrat Europarådetsöver
konvention skadeståndsansvar för miljöfarlig verksamhet och till EG-om
kommissionen angående dess skrift the Green Paper Access ofon

justice.toconsumers
Slutligen skall Diskrimineringsombudsmannennämnas i brevatt den

25 oktober 1994 till utredningen framhållit det värdefulltäratt om
möjligheterna till grupptalan utreds också såvitt etnisk diskrimine-avser
ring. Brevet har överlämnats till Justitiedepartementet för kännedom.
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3 Rättsreglernas och syfteprocessens
och funktion

l detta kapitel redovisar vi de tankegångar präglar vårt sätt attsom
på rättsreglernas och allmänna syfte och funktionse processens

de ändamålsöverväganden ligger tillsamt grund för vårasom
ställningstaganden.

Varje samhällsgemenskap förutsätter för sitt bestånd dess medlemmaratt
iakttar vissa givna handlingsmönster. En demokratisk samhällsordning
bygger på människors önskan och tillsträvan samverkan för uppnåatt

samhälleliga nyttoeffekter. Handlingsreglerna måste förgemensamma,
godtas bland medborgarna inriktadeatt påvara samma gemensamma

mål. Det är de fördelar vinns vid följsamhet givnagenom som moten
handlingsnormer respektive de sanktioner utkrävs vid överträdelsersom

dem samhällsinstitutionernas upprätthållande säkras. På dettaav som sätt
garantier för samhällsutvecklingen kan fortgå i enlighetatt imedges

politisk och demokratisk ordning fattade beslut.
Vilka beteenden godtagbara respektive icke önskvärda kansom anses

framgå på olika Den allmännasätt. sedvanans regelmässighet uttryckger
för hur bör handla i givna situationer. Moraluppfattning och kon-man
vention bidrar med handlingsregler för medborgarna, liksom allmänna
grundsatser det handlingsalternativ bör väljasatt förenatärsom som
med totalastörst Det inrmebär inte alltid optimalnytta. senare en
behovstillfredsställelse för den enskilde. Tvärtom har fastställandet av
särskilda handlingsregler ofta till syfte införande sanktioneratt genom av

handlingsalternativ,göra i fall framstår inbjudande förannatsom som
den enskilde, mindre attraktiva. Ett viktigastede instrumenten förav att
fastställa och genomdriva handlingsregler normgivningsmakten,är
tillskapandet lagar och förordningar.av

Rättssystemet spelar således väsentlig förroll upprätthållandeten av
fungerandeväl samhällsliv. Rätten stifta lag måsteett medutövasatt

lyhördhet för etiska och moraliska strömningar bland medborgarna, men
bör samtidigt inte användas endast för uttryck rådandeatt ge upp-
fattningar iblandäven medel leda utvecklingen vidare.utan ett attsom
Den rättsliga regleringen ikan båda fallen hasägas handlings-ett
dirigerande syfte. Avsikten påverka människorsär beteenden iatt en
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påbjudnaantingen i enlighet med den sedvananriktning,viss önskvärd
handlingsmönster.eller mot nya

alltiddock intemed lagregel behöveromedelbara syftetDet varaen
ibestämmelsehandlande. Ibland kanmänniskors attatt styra avseen

blivit kränkt upprättelse,rättsliga intressedenhandförsta garantera vars
sådankompensation. Ocksåskadelidandetillförsäkrasåsom att enen

anvisning vilket handlande önskvärtemellertid ärregel somen omger
följersanktioninte minst valetsamhällelig synpunkt,från somgenom av

rättskränkningen.
i lagstiftningsärendenmening, viktenligt vårDet är, stor att manav
sig skapaför handen vinnläggerhärden är atttyp enomsomav

måstede Manbild varför rättsreglernågorlunda klar gör.ut somserav
lagstiftaren haft förvilka motivuppfattningbilda sig attsomomen

också nödvändigtvisst Detlagbestämmelse sätt. ärutforma attetten
praktiskafyller i detfunktionvilkenförsöka klartgöra normen

förstå och värderasvårt tolka,fall detsamhällslivet. I rättär attannat
innehåll förmedlar ochmateriellainformation den rättensden attsom

effektiviteten i processuella regelsystemetdet närnågra slutsatserdra om
ändamålbidra till förverkligandet deförmågagäller dessdet att somav

intebeakta i detta sammanhangmateriella Att ärdenbär rätten.upp
preventivti första hand ellerlagregel harfrågorendast ettsom om en

utsträckning lagstifta-spörsmål i vilkenocksåreparativt syfte, utan som
konkretisera innehållet i denrättspraxis skall fylla ochutattavsettren

materiellaskrivna rätten.
fråganfinns anledningtill detanslutning vadI att tasagts uppsom nu

åtgärderutvärdering behovetändamålvilka bör styra aven avsomom
gruppanspråk.rättsskyddet förprocessuellastärka detför att

framgått,processuella regelsystemetsyfte med detEtt är, att gesom
möjligheterbjuda reellenskildas rättigheterförskydd attatt engenom

viktigaanspråk. Andrarättsligt grundattvångsvis driva igenom ett
intressensäkerställa derättsliga konflikter ochuppgifter lösaär attattatt

tillgodoses. Mycket talar förmateriella rättsreglernade värnar omsom
minska ikommertillsyns- kontrollverksamhetenstatliga ochden attatt

förbehållasmåste deomfattning. begränsadeSamhällets resurser
Privataåtgärder angeläget.statligaområden där behovet är mestav

rättsreglergällandeviktigare bevakareinitiativ får roll attsom aven
Viprövoinstanser.effektiva rättsligaställer ökade kravföljs. Detta

föreliggerdetutredningsarbetet uppmärksammanaturligtvis ihar att om
i avseenden.brister dessa

brister ieventuellamåste undersöka rätte-självklartLika är att
handlingsdirigerande funktion.gångsordningens

kollektivagrupprättegång andrauppgift ochviktigEn somannan -
förekommer, eller hari grupptalanha länder därprocessformer anses-
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diskuterats, verka samhälls-är och processekonomiskt vinstgivande.att
sådanEn fördel kan uppnås det processuella regelsystemetsutan att

reparativa eller preventiva funktionsuppfyllelse påverkas. Vanligtvis
torde dock nedbringande de processuella kostnaderna föra sigmedett av
vinster i reparativt och preventivt hänseende gränsent.ex. attgenom
sänks för anspråk ekonomisktnär tillräckligt förär motiveraett stort att

rättegång. Enligt vår mening framstår det ogörligt försökaatten som
analysera i vilka fall effekten grupprättegång blikan processeko-av en
nomisk eller någon de nämnda funktionerna bådaellergynna annan av
delar. Resultatet sådan bliranalys alltför Viosäkert. har därförav en
valt låta processekonomiska fördelar inverka påäven behovs-att
prövningen, särskilt åtgärder i riktningdenna regelmässigt leder tillsom
statsfinansiella vinster.

Bland de anspråk, eller likartade för antalstörreettgemensamma
människor, vi har beakta finns inte sådanaendast grundarattsom som
sig på i detalj utformad lagreglering. Enligt våra direktiv skall vi rikta
intresset också anspråk har sin utgångspunkt i allmäntmot som mer
formulerade samhälleliga mål och rättigheter, tillallas godrättt.ex. en
miljö, konsumenters tillgångkrav till icke-hälsovådliga produkter och
enskildas diskriminering.skydd Rättigheter denna liknandeochmot av

brukar med engelskspråkigt uttryck benämnas "the property".art ett new
mån anspråkenI den uttryckligen lagreglerade innehållerär bestämmel-

regel tämligen svepande ordalag, lämnar deserna som vaga, som
rättstillämpande tolkningsfrihet. Denna karakteristik präglarstororganen
till viss del den moderna skyddslagstiftningen iäven svensk rätt.
Lagstiftaren har valt arbeta med ramlagar, generalklausuler ochatt
portalparagrafer med deklarationer bestämmelsernas grundläggandeom
syfte ändamål,och överlåtitoch har domstolar och andra rättskip-
ningsorgan fastställa rättigheternas anspråkensnärmare och egentligaatt
beskaffenhet.

Dessa allmänt formulerade "sociala" skyddsrättigheter har generellen
giltighet medför det finnsnormalt eller likartatatt ett gemensamtsom
intresse hos människor få fastställt rättigheternasstörre atten grupp

innebörd. Det kanske viktigaste på vilketnärmare detta skersättet är
högre domstols prejudikatbildning. Bristen domar och beslutgenom

prejudikatverkanmed kan därför allvarlig brist i detutgöra en pro-
cessuella rättsskyddet för gruppanspråk. Här kan behovetnämnas att av
statlig grupptalan för förbättrad prejudikatbildning tidigare har förtsen
fram bl.a. Reklamationsutredningen se SOU 1978:40 181 ff. ochav s.

KO i brev den 6 1990 till Justitiedepartementet Civilde-ochettav mars
I enlighet därmed utredningen frågan reformbe-partementet. tar upp om

också utifrånhov denna aspekt.
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l dåläge Sverige står inför medlemskap i EU finnsett detett
anledning uppmärksamma den annorlunda roll domstolarnaatt som

inomspelar EU och i dess medlemsländer. Inte minst gäller detta
domstolarnas kontroll den statliga och kommunala maktutövningen.av
Förutom lagprövningsrätten har domstolarna flera områden behörig-
het myndigheter bindande anvisningar de skallatt handla påge attom

visst tillsynsmyndighetsätt, visat passivitet. Viett t.ex. ägnarom en
också frågordessa intresse.

Som framgått råder det enligt vår åsikt inte någon tvekan attom
ändamålet med de allra flesta regler civilrättsliga, marknadsrättsliga,-
straffrättsliga verka handlingsdirigerandeär privatpersoner,attosv. -
företag och andra riktarreglerna sig till. För nå detta syfte ärattsom

i mångadet fall nödvändigt till reglerna knyta sanktioner, möjligaatt att
vidta den inte efterlever föreskrifterna. Visserligen kännermot som

mångasäkert människor inneboende plikt underkasta sig beslutatten
fattas i demokratisk ordning. De flesta handlar i enlighet medsom

lagarna tanke eventuella rättsliga följder regelbrott.utan Förettav
andra emellertid sanktionshotdetutgör lagen ställer viktigsom upp en
faktor påverkar valet olikamellan handlingsalternativ. Det kan påsom
många områden påvisas starkt samband mellan verkningsfullaett
sanktioner och benägenheten begå regelbrott. Saknas möjligheteratt att
påtala regelvidrigt handlande försämras lagarnas efterlevnad. Dettaett

ikan sin tillleda uppluckring pliktkänslan lyda lagenstur atten av
regler: medborgarna förlorar förtroendet för, och slutligen på,tron
lagen.

Som krav för de rättsliga regelkonstruktioner medett gemensamt vars
hjälp den materiella skall effektuerasrätten vad vi kallar för sanktions-
mekanismerna gäller de bör utformas så deatt att garanterar ett
effektivt och rättvist ingripande. Det övergripande ändamålet drivaär att
igenom och säkerställa de materiella rättsreglernas innehåll. Det kan
framstå banal sanning förtjänar ändå påpekas: Ettattsom en men
sanktionssystem måste bygga grundsatsen stiftandet lag elleratt av en

förordning sker med utgångspunkt från innehålldess skallatten
efterlevas och dess sanktioner skall kunna effektueras, i sista handatt

tvång. För självklartdet bedömningenär behovetattgenom oss av av
förbättrat processuellt rättsskydd för gruppanspråk sinskall haett

utgångspunkt i denna grundsats.
Sanktionsmekanismer kan utformas på många Det kan frågasätt. vara

prövning judicielli eller administrativ ordning, vid privata ellerom
allmänna nämnder, skiljeförfarande Statliga privata alternativochm.m.
kan visa sig lika verkningsfulla det gäller tillnär medverka denatt att
enskilde får igenom sin eller handlingsdirigeranderätt utövaatt en
funktion. Skiljelinjen mellan reparation och prevention i månden det
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finns tydbar däremellangräns löper inte parallellten med den mellan
offentliga och privata sanktionsorgan.

Även privata alternativ till domstolar och andraom myndigheters
verksamhet kan utgöra ändamålsenligt och effektivtett instrument för
tillvaratagandet enskildas rättigheter måste det, enligtav detoss, vara
allmänna i första hand bör bära för medborgarnassom tillgångansvaret
till verkningsfulla sanktionsmedel. Det svårtär tänka sig privatatt
rättskipning grundar sig än friasom viljaannat parternas att
underkasta sig sådan prövning. Det kan rimligen inte blien tal attom
låta privata sanktionsorgan förfoga över tvångsmedel, vilkat.ex. är en
nödvändighet för fullt verksamt sanktionssystem.ett ut

Ställer inte lagstiftaren medel till den enskildes förfogande att
tvångsvis driva igenom sina anspråk finns risken respekten föratt
rättsordningen går förlorad. Parternas vilja frivilligt underkasta sigatt
prövning vid privata instanser medär all sannolikhet starkt beroende av
de alternativ det allmänna erbjuder. Möjlighetensom detatt genom
allmännas försorg tvångsvis driva igenom sin viktigträtt är in-ett
citament till frivilligt underkasta sigatt prövning erbjuderannan ettsom
enklare och billigare förfarande.

Möjligheten till vid domstol detär betydelsefulla deprocess mest av
statliga tvistlösningsalternativen. Domstolarna har grundlagsrättsligen
förankring förlänar dem särställning rättskipningsorgan.som en som
Förfarandet vid dem bygger grundläggande rättssäkerhetskrav, såsom

domstolen skall iaktta saklighetatt och opartiskhet och dessatt av-
göranden skall bygga ensartad bedömning lika fall. Domstolenen av
står i den dömande verksamheten obunden från statsmakten i övrigt och
skall tjäna för upprätthållandetyttersta enskildasgarantsom en rättig-av
heter.

De processuella reglerna och i sig liksomär, möjlig-processen- -
heten till tvångsvis verkställighet, fundamentalt värde för denav
materiella rättens genomslagskraft. Processordningen bör utformas i
enlighet med kraven såväl avgörandena blir materiellt riktigaatt som

skall verka handlingsdirigerande.att Rättegångsförfarandetprocessen
skall medge tvister så långt möjligt lösesatt någon över-utan att part
eller underkompenseras, samtidigt domstolens avgöranden skallsom
verka avhållande på handlanden i strid lagen. Det räcker emellertidmot
inte med detta. Ett processuellt regelsystem bör dessutom erbjuda
tillfredsställande lösningar i processekonomiskt hänseende och ge
domstolarna möjlighet fylla den prejudikatbildandeatt och rättsutveck-
lande funktion den materiella iblandrätten förutsätter.som

För de rättskipande skallatt kunna uppfylla alla de kravorganen som
ställs dem krävs de står föröppna och dåatt inte endast ienvar,
formell iäven reell mening. Att drivautan igenom sin pårätt pro-
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förutsättertidsödande. Detbåde ochkostsamtkancessuell väg vara
vi olikakapitel 6 behandlarberörde. Ihos denvilja och kunskapmod,

benägenhet ochenskildesmenligt deninverkakanfaktorer som
sin Vidriva igenombistånd förrättsligt rätt.sökamöjlighet att geratt

för denhinder och underlättadessakommaexempel översätt att
inrättaekonomiskt stöd ellererbjudaenskilde, attattt.ex. genom

viktigtsmå anspråk. Detekonomisktför ärförfarandensärskilda att
effekti-regelsystemetsbedömning processuelladetframhålla att aven

processordningen inte endast skallutifrånmåste skevitet synsättet att
rättighetdriva igenomtvångsvisenskildeför dentillfällelämna att en
framstårmöjlighetsådant dennapåockså utformat sätt attettutan vara

realistisk.som
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för4 Rättsskyddet gruppanspråk

kapitel beskriver vi olika anspråkstyperI detta fram medväxtsom
utvecklingen det moderna samhället. Vi kort summeringgörav en

dessa i viss mån anspråk konfronteras medresultatet närav nya
gällande processuella regelsystemet, dvs. beskrivningdet en av

för gruppanspråk f.n. utformat fungerar.hur rättsskyddet ochär
Vidare vi olika faktorer framöver påverkakan tänkastar somupp

processuella rättsskyddet för gruppanspråk.det

4. Olika1 anspråkstyper

Kollektiva, diffusa fragmentariska4.1.1 och anspråk

människors handlande utformas vid varjeDe rättsregler med destyrsom
tid rådande samhållsförhållandena utgångspunkt. Det därför inteärsom

lagstiftningmärkligt äldre präglas individualistiskatt av en syn
människors rättsanspråk. Innehållet i rättigheterlagar ochsom anger
skyldigheter för individerna väl med den marknadsekonomistämmer

samhällsutvecklingbaserade ägde under den första hälftensom rum av
århundrade. fordringsrättdetta Köprätt, allmän avtalsrätt, m.fl.

rättsområden i väsentligt utifrån ändamåletlagreglerades allt lösaatt en
rättslig tvist mellan två prevention handlings-ochävenparter, om
dirigering inte på något okända eller bortglömda begrepp.sätt var

Med de förändringar samhällslivet tekniska ochstora av som
vetenskapliga framsteg fört med sig bilden lagstiftarens roll ochhar av

någonlagregler i mån modifierats. Nya samhälleliga mål ochbehovet av
riktlinjer miljön tvåhar fram. Konsumenter och bara exempelväxt är

skyddsobjekt har upphov till rättsområden.moderna Attgettsom egna
tillgodose miljöns intressen inget låter sigkonsumenternas och är som

enbart anvisar enskilda medborgarerättsreglergöras genom ensom
sanktion de blir för rättskränkning. Det kräver därutöverutsattaom en

sikte intressetlagbestämmelser det allmänna konsument-tarsom av
Än tydligare på miljöområdet. finns ingen självklarskydd. detta Detär

för miljön djur förföreträdare kan ochnär utsättsnatursom reagera
otillåtna störningar. intresse fåttEtt exempel skyddsvärtannat ett som

aktualitet människors till lika behandlingallt kön,större är rätt oavsett
eller religion. Lagstiftning diskriminering oftamot ettprovras ger
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tänkande avlägsnar sig från individualistisk påsom rättsanspråk.en syn
Individen i alltersätts utsträckningstörre skyddsobjekt.av grupper som

Gemensamt för de anspråkstyperna ide mångtär och mycketnya att
kan kollektiva,sägas diffusa och fragmentariska. Dessa epitetvara kan
emellertid också i flera situationer på traditionelltsättas individualistiska
anspråk, vilket beskrivs i det följande.

Ett anspråk kan kollektivt det tillkommerattvara genom en grupp av
människor inteoch varje gruppmedlem för sig. Typexempel på detta är
konsumenters och det seriösa näringslivets krav på marknadsföringatt
skall vederhäftig och i övrigt ståäven i överensstämmelsevara med god
marknadsföringssed. Ytterligare typfall förbudetär hotaett ellermot att

missaktninguttrycka folkgrupp eller någon sådanmot en annan grupp
med anspelning hudfärg, nationellt ellerav personer etnisktras,

eller trosbekännelse. Ett sådant förfarande kan straffasursprung som
hets folkgrupp enligt 16 kap. 8 §mot BrB. Det kollektiva draget
framträder här tydligt det inte finnas någon enskildattgenom anses
målsägande vid detta brott jfr NJA 1978 3.s.

Anspråk kan emellertid sägas kollektiva också i de fall mångavara
människor har eller likartade individuella anspråk någonsamma mot

Det kan fråga antal harannan. köptatt ettvara stortom personer
likadana standardvaror behäftadeär med konstruktionsfel. Andraettsom
exempel miljöstörandeär verksamhet drabbaratt många ungefären

ellersätt hälsovådlig produkt upphov tillatt skadestånds-samma en ger
anspråk från antal förbrukare.ett stort

Difiusa anspråk vi föreligger det stårnär klart någonmenar att
handlat sätt upphov till anspråkett för någon detsom ger annan men

svårt slå fastär exakt eller vilka anspråkenatt tillkommer. Intevem
sällan anspråkenär då dessutom kollektiva. Särskilt vid storskaliga
miljöstörningar det lättär konstatera brott människors tillatt rättmot en

miljö, det kan problematiskt dra för vilkaren gränsmen attvara upp en
skall ha påkalla någonrätt sanktion störningen.personer attsom mot

Men individuellaäven anspråk kan diffusa, iänvara om snarare
praktisk teoretiskän mening. I det angivna exemplet med deovan
felaktiga standardvarorna det tämligenär enkelt fastslå detatt att
kontraktuella anspråket prisavdrag eller hävning tillkommer varje
enskild köpare. Rör det sig felaktig konsumtionsvara kan detom en
emellertid svårt i efterhand identifiera alla köparna. Mångaatt harvara
varken eller kvitto i behåll.varan

situationerI den beskrivna intedetär ovanligt densom nyss att
enskildes anspråk uppgår till litet belopp. Anspråket vad kallarett är
fragmentariskt. Det inteutesluter tvist kan röra belopp föratt storaen

Också skador för varje skadelidandemotparten. är närmastsom
försumbara kan sammanlagt betydande värden. För återigenavse att



SOU 1994:151 Olika anspråkstyper 155

anknyta till ovanstående exempel kan vi den felaktiga såltsanta att varan
i 25 000 exemplar och felet för varje konsument 150är kr.att värt Det
innebär för säljaren han har krav tillhopa 3 750 000 kr riktadeatt

sig.mot
Ett väsentligt problem vid fragmentariska anspråk detär skettatt en

rättskränkning berört många det få eller ingenärattsom men som
drabbats så påtagligt eller kännbart han tillräckligthar skäl vidtaatt att
rättsliga åtgärder för till stånd någon sanktion. Den enskildaatt
förlusten motiverar ofta inte de olägenheter i form tidsåtgång,av
kostnader och besvär i övrigt tvist vid domstol någotellersom en annat
forum innefattar. Och någon strid skapar den skillnaden i vilkatar stora
värden reellt står förspel kraftig obalans styrke-som parterna en
mässigt, vilken ofta förstärks den skadelidande konsu-ärattgenom en

och skadevållaren näringsidkare, myndighetment eller affärs-en etten
drivande verk med andra kunskapsmässiga och ekonomiska förut-
sättningar att processa.

4.1.2 Om processbarheten skilda anspråkav

I samband med beskrivningen fragmentariska anspråk framhöllav att
utmärkande drag för den anspråkstypenett värdetär det in-att av

dividuella ersättningskravet ofta för litet förär motivera rättsligaatt
åtgärder för driva igenom kravet. Det ställt tvivelatt är alltutom att
förhållandet mellan anspråks värde och kostnaderna förett dom-en

inverkarstolsprocess på människors processbenägenhet. Med förebild
från utländsk doktrin se Harvard Law Review 1976 1319 f. kans. man
skilja mellan anspråk individuelltär processbara, icke-individuelltsom
processbara och processimmuna.

Ett anspråk individuelltär processbart kostnaderna för drivaattom
igenom anspråket enskild talan understiger det belopp ellergenom annat
värde kommer käranden till godo rättegången. Här spelarsom genom
regler rättegångskostnadsansvar viktig roll. Att vinnandeom parten en
får ersättning från för sina rättegångskostnadermotparten pressar ner
ribban för vid vilket värde rättsligt grundat anspråk blir individuelltett
processbart. På höjer regler kvittningsätt kostnadsansva-motsatt om av

dvs. vardera ståskall sin kostnadret värdegränsen.att parten egen
Höjningen blir markantän kostnadsansvaret alltid läggs denmer om

utgången i målet se kostnadsansvaretsparten, oavsettena t.ex.
utformning i ansökningsmål enligt vattenlagen.

Som redan kan det ibland hända framgångsrikäven in-antytts att en
dividuell leder till ekonomisk förlust för käranden. Somprocess en
exempel kan någonnämnas har krav 2 000 kr han villatt ett som
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driva in domstolstalan. tillMed hänsyn processföremålets värdegenom
målet småmål.handläggs Käranden sig emellertid inteettsom anser

kunna föra talan själv anlitar ombud. Kostnaden för detta uppgårutan ett
till 3 000 kr. Han enligtkan rättegångsbalken inte få ersättning för
utgiften Följden blir käranden förlorar 1 000 kr,motparten. att trotsav

han vinner målet.att
Ett ekonomiskt vinstgivandesätt göra samlaäratt attprocessen

många likartade anspråk driva igenomoch dem samtidigt. Rättegångs-
kostnaderna fördelas då flera anspråkshavare. vissaI fall leder ett

rättsligt också tillagerande andra, för framgångsrikgemensamt att en
kärande rättegångskostnadsregler blir tillämpliga.mer gynnsamma,
Anspråk inte individuellt processbara någotär annatsom men som

kan möjliga iprocessuellt betydelsen vinstgivandesätt göras kallar vi för
icke-individuellt processbara.

Ibland emellertid inte sådana åtgärder tillräckligaär för göraattens
ekonomiskt vinstgivande. Anspråken då processimmuna.ären process

rättsligtEtt agerande kräver i så fall andra incitament privateko-än rent
nomiska vinstintressen. Att sanktioner vidtas kan i motiverasstället av
preventiva Sålundahänsyn. kan det viktigt samhällsekonomiskvara ur
synvinkel den har handlat på visst och andra isätt,att ett motsva-som
rande situation, frånavskräcks lagstridigadet förfarandet.att upprepa
Internationellt förekommer det möjlighet föra talan föratt staten getts att
medborgarna och driva igenom processimmuna anspråk. patriaeParens

public actions tvåoch begrepp ofta förekommer i deär som samman-
hangen.

Enskilda människors processbenägenhet sammanhänger emellertid inte
bara med frågan framgångsrik talan tillleder ekonomisktettom en
överskott eller inte. Lika betydelse har relationen mellanstor process-
föremålets värde för och de kostnader riskerar ådrahanparten attsom
sig förlorar målet.han Ett individuellt processbart anspråk drivs inteom
igenom processförlust leder till kostnadsansvar mång-ettom en som

överstigerdubbelt vad käranden vinna i målet. Självklartkan beror
kostnadsriskens påverkansgrad sannolikhetenprocessbenägenheten av

ogillas.för talan Det dock få vinstchansen sådär högär äratt processer
tål obalanser i relationen mellan det yrkade beloppetatt storaen process

och risken för rättegångskostnadsansvar.ett

4.2 Nuvarande förhållanden

Det moderna samhället präglas komplexitet svåröverblickbar-ochav en
omöjligthet det för enskilda medborgare i allagör närmast attsom

situationer hur bör handla och vilka krav på agerande harveta man man



SOU 1994:151 förhållandenNuvarande 157

ställa andra. Man kan förrätt uppfyllandet avtalsförpliktelseratt av
obligationeroch andra inte ilängre lika hög grad förlita sig bygemen-

skap, grannsämja och andra icke-rättsliga faktorer, storsom var av
betydelse för upprätthållandet goda partsrelationer någraför baraav
decennier sedan. I takt med socialaden kontrollen minskar växeratt
behovet rättsliga sanktionsmöjligheter. Behovet klargörandeav av
anvisningar vilka rättigheter skyldigheterochsom ger svar som
härflyter olika rättsförhållanden sig påtagligt.görur mer

post-industriellaDet produktions- och konsumtionssamhället är
emellertid så diversifierad inte rimligen kan detaljregleraart attav man
alla frågor kräver rättsligt Utvecklingen vissaharettsom svar.
områden i tvingatstället fram lagstiftningsteknik, inriktaden ny
värnandet speciellt skyddsvärda intressen berör störreav som grupper

människor eller särskild samhällelig vikt.är Karaktären ochav som av
rättsligade anspråk rättsordningen tillupphov hararten av som ger

förändrats.
Sådana anspråksgrupper i avsnitt 4.1.1 de kollekti-är,nya som anges

diffusa och fragmentariska anspråken. Svårigheten definiera demattva,
till sitt innehåll identifieraoch vilka berörda här regelär äratt som som

vid traditionellt individualistiska anspråkstörre än grundade t.ex. ett
sedvanligt kontraktsförhållande.

Skyddet för kollektiva, diffusa och fragmentariska anspråk aktualise-
rad processuella frågor och problem. inteDetta hänger bararar en nya

med anspråken omfattas intressegrupper,störreatt utansamman av
också med de ofta grundas utpräglade socialpolitiskaatt mer
överväganden. rättsligaDen prövningen dem förutsätter bredareav en
intresseavvägning där rättskipandedet har spela vadävenorganet att

kan betecknas "lagstiftande roll". Anspråken låter sigsom som en
därmed inte lätt inordnas under rådande processuella modeller. Men
samtidigt de för sin konkretisering beroende rättslig prövningär av en
i domstol eller rättslig instans. Mot finnsden bakgrunden detannan
anledning iaktta eventuella tecken bristande processbenägen-att noga

inomhet de förutsätts bevaka och till anspråken.att tagrupper som vara
Rättsliga anspråk kan såväl ekonomiskt icke-ekonomisktvara av som

iblandslag. Det svårt dra exakt gränslinjeär däremellan. Nästanatt en
alla former fårverksamhet på något ekonomiska följder, direktsättav

indirekt.eller Dessutom föregås rättsligtnormalt agerande,ett oavsett
det framkallandet ekonomisk någonellerom avser av en annan

prestation, Vägning å sidanmellan den rättsprocessennyttaav en ena
inbringaberäknas å andra sidan åtgärden sig.och den kostnad för med

Däremot varierar naturligen kostnadskänsligheten olika subjekt.mellan
allsidig rättvisandeFör och belysning processord-att ge en mer av

ningens förmåga anspråkhantera kan relateras till störreatt som en
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människor har utredningen, framgått tidigare, delat demgrupp som
ekonomisk ersättning i kategorier: individuellttresom avser pro-

cessbara, icke-individuellt processbara processimmunaoch anspråk.
En reformering processordningen för förbättra eller underlättaattav

genomdrivandet ekonomiska anspråk tillgodoser olika ändamålav
beroende på vilket slag anspråk för handen. Förändringarär medav som
avseende individuellt processbara anspråk tjänar främst ett pro-
cessekonomiskt syfte medan möjlighetökad till rättslig prövningen av
icke-individuellt processbara anspråk stärker såväl reparativaprocessens

preventiva funktion. Ett genomdrivande processimmuntsom ettav
anspråk fyller däremot inte något egentligt reparativt syfte. Visserligen
kompenseras käranden, rättegången får detta ekonomiskttrots ettmen
negativt utfall för honom. Utkrävandet kompensation då ikan ställetav

bestraffande åtgärd svaranden eller handlings-motses som en som en
dirigerande anvisning till andra i motsvarande situation.

De anspråkens gruppkaraktär medför också mellangränsenattnya
vad enskilt respektiveär allmänt intresse flyter luftAttettsom samman.
och inte förorenas, produkt inte medför säkerhetsrisker,vatten att atten
marknadsföringsåtgärder uppfyller krav vederhäftighet, människoratt
inte särbehandlas på grund kön, etniskt någotärav ras, ursprung osv.

angår alla och inte endast den enskilda drabbas i detsom person som
särskilda fallet. Oftast intressetsberor klassificering allmänt ellersom
enskilt endast vilken sida fäster blicken.myntav av samma som man

Det förenat medär problem genomdriva såväl traditio-att nya som
nella anspråk. Svårigheterna effektuera anspråken sammanhängeratt
både med den materiella innehåll och med faktorerrättens hänförliga till
den enskilda rättighetshavaren och det processuella regelsystemets
konstruktion. Därtill kommer effektiviteten handläggningsmässigtatt -

ioch kostnadshänseende vid rättslig prövning brister på vissaen-
områden.

I kapitel 6 beskriver vi olika sanktionsproblemnärmare det,som
enligt vår mening, finns anledning fästa uppmärksamhet på. Som däratt
anförs kan låg processbenägenhet, eller bristande aktivitet fören annan

till rättsliga anspråk, förklaras med hänvisning till mångaatt ta vara
faktorer. Att beakta förhållanden ekonomisk, socialär och psykolo-av
gisk karaktär. ocksåMen utformningen regler talerätt, bevisbördaav om
och beviskrav, forum påverkar i vilken utsträckning detm.m. pro-
cessuella kommer till användning.rättssystemet

Många dessa varit föremålproblem har för uppmärksamhet underav
läng tid. Lagstiftaren har olika sökt undanröja hinder för densätt
enskilde vända sig till domstol. vidMan har fortlöpande reforme-att en
ring processordningen eftersträvat snabb, enkel och billig hand-av en
läggning rättstvister. Vid sidan statligadet rättsväsendet har detav av
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framväxt prövningsmöjligheter komplement tillnya och iblandettsom -
ersättning för domstolsprövning. Frekvensen dessa prövningsmöjlig-av-
heter växlar från rättsområde till rättsområde. Genomgående gäller dock

alternativens samhällsvärde,att användbarhet och effektivitet är
beroende det finns realistiska möjligheteratt sigvända tillav domstolatt
i de fall alternativen inte leder till önskvärt resultat för tillgodoseende av
den enskildes eller det allmännas behov rättsskydd.av

Sammanfattningsvis kan följande sägas nuvarande förhållanden iom
fråga anspråk är eller likartade förom som gemensamma störreen

människor. Framväxten den moderna välfärdsstatengrupp harav gett
upphov till rättigheter och anspråk slag, rättigheter inteett nyttav som

vidare låter sig identifierasutan i traditionellt individualistisken
begreppsmodell och ställer krav processuell hantering. Densom nya
"massifikation" utmärker dagens produktions- och konsumtions-som
samhälle har dessutom gjort det nödvändigt anlägga be-att ett nytt
traktelsesått frågan hur bäst tillgodoser kravet på säkertom man ett
och ändamålsenligt processuellt rättsskydd också för sedvanliga
individuella anspråk.

4.3 Faktorer framtida betydelseav

Vid utvärdering effektiviteten i det processuellaen rättsskyddet förav
gruppanspråk det inteär tillräckligt fästa blicken rådande för-att
hållanden Ävenoch redan uppdagade svårigheter. förhållanden som,
med ellerstörre mindre sannolikhet, framöver kan tänkas påverka
möjligheten processuellt tillatt anspråkta ärvara som gemensamma
eller likartade för större människor bör vägasen grupp om man
eftersträvar dynamisktett processuellt regelsystem lättär attsom

till förhållanden.anpassa nya
Man måste i detta sammanhang självklart beakta de förändringar som
medlemskap i EU kan förväntas innebäraett för det svenska rättssyste-

Rättstraditionen inom EUmet. och dess medlemsländer utmärks attav
domstolarna hävd intar central roll i samhällslivet vadav änen mer som

fallet i vårtär land. Lagar och förordningar inte förenadeär med den
förarbeten och motivtyp den svenska lagstiftningsapparatenav som

tillhandahåller. Domstolarnas praxis spelar ofta avgörande roll fören
rättsutvecklingen, såväl i materiellt i processuellt hänseende. Detsom
finns anledning vi medlem i EU måsteatt anta att vårsom anpassa
lagstiftningsteknik efter unionens. Möjligheterna begränsas iatt
propositioner och utskottsbetänkanden i praktikengöra rättsligt bindande
uttalanden bestämda reglers innebörd, det enligt EU-rättsligtom ettom

liggersynsätt domstolarna tolka innehållet i bestämmelserna.att En
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prejudicerandei Sverigeskisserats ökar behovetutveckling här avsom
avgöranden.

domstolsprövningmöjligheterna tillvidareDet kan antas att av
vidgas. Reform-förvaltningsbeslut kommerkommunalastatliga och att

lång tid i Sverige och harinriktning pågått underhararbete med denna
rättighetskommitténs förslagFri- ochmanifisteratssenast omgenom

SOU 1994:117. Europakon-dröjsmålstalan ses.k.införande av
visat behovavgöranden harEuropadomstolensventionen och ett av
offentliga maktutöv-denmöjligheter till domstolskontrollökade av

ytterligare ärendegrup-till förväntas krävaAnpassningen EUningen. att
Förvaltningskontrollenvid domstol.prövningunderkastaskanper

lagprövningsrätt.tillnödvändigtvis inskränkas endastintebehöver en
förenligaförvaltningsbeslut ärför domstolendvs. prövarätt att omen

möjlighetocksåkanregler. Domstolarnamed överordnade att merges
brist agerande,ellermyndigheternas handlandeaktivt pröva t.ex.
förbud.åläggande ochupphävande,beslut omgenom

allmäntill EU liggernärmandetanpassningen ochlinje medI ut-en
avreglering ochmarknadsekonomi. En ökadfriareveckling mot enen

syftarförrättsliga kontakterinternationellamöjlighet tillvidgad envar
ställning ökadandrasochtill stärka konsumentersatt genom enytterst

konkurrensmässigakapital. Detjänster ochrörlighet arbete, varor,av
till utbudledafriare marknad skallmed störrefördelarna ett av varoren

kvalitetsmässigttill ökatpriser,och till lägretjänster ävenoch ettmen
miljön.till för bl.a.tänkande gagn

marknadfriare ochfrånemellertid inte bortse öppnareMan kan att en
intenogräknade aktörermindreförockså spelrumstörre somger
denkännetecknar"fair play"ansvarskänsla ochuppfyller de krav som
blirunderlägsenblir förRiskenseriösa verksamheten. större partatt en

iskydd för derättskränkningar. Behovetför gruppernasvagautsatt av
frågasåväl iöka,förväntasmiljön, kanliksom församhället, om

rättsligavidtamöjlighetengällerdetmateriellt rättsskydd när attsom
rättigheter.säkerställa derasföråtgärder att

in-skeframöver kommervidare för dettalarMycket attatt en
Miljörättenhållits isär.tidigare harrättsområdentegration somav

mellan för-gränsöverskridandenpåexempelerbjuder sedan länge
har detkonsumenträttenStraffrätt Inomcivilrätt ochvaltningsrätt, m.m.

civilrätt.ochmarknadsrättnärmande mellanpåbörjats ett
teckenrättsområdenskilda ärSammanjämkandet ett enav

Nödvän-enskilda intressen.ochallmännamellanuppluckring gränsenav
tillvarataganderättssubjekt förolikamellandigheten samverkan avav

tankegång vid denbärande översynintressen utgöralla avtyper enav
sidan depågår vidpolitikeninhemskadeninriktningen avsom

sig.till för mednärmandet EUförändringar
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Ett iutmärkande drag detta arbete utvecklingen gårär alltatt mot ett
statligt på områdenavgränsat där andra, kommunalamer engagemang

enskilda,eller kan verka fullgott Samtidigtsätt. ärantas ettorgan
inte främmande för tillägga kompetensatt staten attman agera nya

områden det behövs för skydda särskilt elleratt utsattaom grupper
intressen. Såvitt vi kan bedöma råder inte någondet politiskstörre
oenighet det statsfinansiella läget nödvändiggör privatiseringattom en

delar den statliga kontroll- och tillsynsfunktionen, i fall i denvartav av
Åinte innefattardel myndighetsutövning i strikt betydelse.som mer

sidan fårandra begränsning inriktningoch ändrad myndigheternasen av
verksamhet inte till nivåleda lägre i fråga hälsa, säkerhet ochen om
skydd för konsumenter och andra för miljön.eller Dettautsatta grupper

rättsordningkräver möjliggör effektivt agerande från enskildaetten som
och andra.

inteMan kan fog tala svensk modell det har gälltnärutan attom en
forma för hantering rättsliga konflikter. Blicken iharett system av
mångt och mycket varit inriktad specialisering rättsligadeen av
sanktionsorganen. Genom inrätta särskilda prövningsinstanseratt
olika områden har öka kompetensen bland den rättstill-avsett attman
lämpande personalen och effektivisera handläggningen. Ibland haratt
specialiseringen skett inom domstolsväsendet, vid andra tillfällen genom

det har inrättats särskilda nämnder, myndigheter vissaI fall haratt osv.
efter i första hand tvistersträvat lösa uppkomna eller andraattman

rättsliga frågor frivilliga överenskommelser. Rättsinstanserna hargenom
då förutsätts spela supplerande och rättsutvecklande roll. Inteen mer
sällan har intresseledamöter delta i beslutsprocessen,böransett attman
vilket kan föruttryck önskan säkerställa avgörandenaatt attses som en
vinner respekt och följsamhet inom berörda delar samhällslivet.av

Specialiseringsvågen ha sin Utvecklingen ärpasserat topp.synes nu
fler och fler specialinstanser slås eller påväg attmot annatsamman

samordnas med varandra. Man kan förutsätta det undersätt deatt
åren kommer ske utvidgning de allmänna domstolar-närmaste att en av

kompetens på bekostnad specialdomstolar och särskilda nämndernas av
departementspromemorianse bl.a. Domstolsväsendet Organisation och

administration i framtiden 1992:38Ds bet. 1991/92:JuU20 s.
departementspromemorian Specialdomstolarna i framtiden Ds 1993:34,

1992/932100 bil. 3 5 1993/94:200 29 f..samtprop. s. prop. s.
Samtidigt pågår arbete med renodla domstolarnas uppgifter såatt att

ideras utsträckning kan huvuduppgiften, nämligenstörre ägnasresurser
rättskipning i egentlig mening. Ett antal sidofunktioner främstav
rättsvårdande karaktär sannolikhet frånkommer med all föras bortatt

inomdomstolarna inte alltför framtid,avlägsen bl.a. Dom-en se
stolsutredningens betänkande införDomstolarna 2000-talet Arbetsupp-
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gifter och förfaranderegler SOU 1991: 106 1992/93: 100 bil.samt prop.
3 24.s.

förändringDen här skisserats innebär väsentlig förstärkningsom en
de allmänna domstolarnas ställning rättskipningsorgan. En sådanav som

utveckling bör kunna leda till allsidigäven bedömning måldeen mer av
och ärenden och därmed, i bästa fall,prövas enhetligsom gynna en
rättstillämpning. På gång höjs påkraven den kunskap ochsamma
allmänjuridiska bildning den enskilda domaren måste besitta.som

kompliceradeAntalet och svårlösta rättstvister domaren ställsmer som
inför ökar sannolikt. För inte arbetsbelastningen, enligt mångaatt som
redan för hög, långaoch handläggningstiderär skall rättssyste-utarma

effektivakrävs processuella förfaranderegler möjliggörmet som en
enkel, snabb och billig handläggning.
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5 Inledning

För underlätta undersökning åtgärderdet krävs föratt en av om
stärka möjligheterna driva igenom gruppanspråk har vi valtatt att
dela det processuella rättsskyddet i fyra huvudgrupper: latt upp

reparation 2 handlingsdirigering, 3 prejudikatbildningm.m.,
och 4 samhälls- och processekonomi. vårl studiem.m. av

eventuella brister i rättsskyddet vi intebeaktar bara förfarandet vid
domstol också tvistlösningsalternativ.utomprocessuellautan

Vi ihar det föregående talat det processuella regelsystemet skallattom
tjäna vissa syften mål medverka till de ändamåläryttersta att attvars

bär den materiella får igenomslag samhällslivet.rättensom upp
Processordningens funktioner har betecknats med uttryck som repara-
tion, konfliktlösning, prevention, avskräckning, prejudikatbildning,
rättsutveckling, rättsskapande I denna del betänkandet vitarm.m. av
ställning till dessa krav uppfylls på fullgott sätt.ettom

Processordningens komplexitet beror mångfaldden kravav som
ställs den. Att på och gång behandla alla frågoren samma som
hänger med detta inte möjligt. praktiskaAv skäl måsteärsamman en
utvärdering det processuella rättsskyddets ändamålsenlighet grundasav
på skärskâdande mindre delområden. dåDet naturligtärett attav som
delningsgrund använda funktionerde processmekanismen skall fylla.
Självfallet måste dock behovet kompletterande åtgärder till stärkandeav

rättsskyddet med helheten bedömningsunderlag.prövasav som
Vi har valt indela de uppgifter fullgörande tillsammans bildaratt vars

vad kan det processuella rättsskyddet isägas utgöra fyra huvud-som
grupper.

Den första rättegångens uppgift i det enskilda falletrör attgruppen
skydda intressende och ändamål den materiella uttryckrättensom ger
för. fråganDet kraven påär regelsystemet skall erbjuda reellattom en
möjlighet för få rättsliga konflikter lösta sakkunnigt ochatt ettenvar
partsjämbördigt tvångsvisoch kunna driva igenom rättsligtsätt att

anspråk.grundade Hit hör också säkerställandet allmännaattav
intressen bevakas tillgodosesoch i överensstämmelse med lagstiftarens
avsikt och den funktion irättsreglerna fyller samhället. Ofta flyter

mellan enskilt och allmänt intresse Tillgodoseendetgränsen samman. av
till förmåndet för det andra. Utvecklingen gårär även motena en
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ytterligare sammanvävning privata offentligaoch intressen. Rättsom-av
råden tidigare hållits isär, materiellt och processuellt, integreras isom

utsträckning. Tillsyns-större och kontrollverksamheten förväntas till viss
del föras från ochöver kommun till privata rättssubjekt. Uppgiftenstat

till allmänna intressen blir i högre gradän angelägenhetatt ta vara en
också för den enskilde. För fullgöra alla de uppgifter häratt nämntssom
krävs processordningen tillhandahåller lättillgängliga prövningsorganatt
och förfarande billigtsnabbt,är och enkelt. Till denna hörett som grupp
ändamål brukar beskrivas med konfliktlösning,termersom som
reparation och rättsskydd i inskränkt mening.

Som andra behandlar vi frågor hänger meden grupp som samman
processordningens handlingsdirigerande funktion. Rättegångssystemet -
och i sig verkar styrande på människors handlandeprocesserna -
många Genom medverka tillsätt. motiven bakom de materiellaatt att

slårrättsreglerna igenom i samhällslivet har utövandet rättskipningav
idel hela rättsordningens moralbildande förlopp. Möjligheten att

kan dessutom verka avskräckande, ekonomiskt ellerprocessa annat
såväl individuellt försätt, förlorande svarande generellt moten som

dem befinner isig motsvarande situation svaranden. Ettsom annatsom
uttrycka det vi främstsätt här uppehåller vid talaatt är attoss om

processordningens preventiva verkan.
Som påpekats har den moderna lagstiftningstekniken, sittmedovan

inslag ramlagar och generalklausuler, fört sigmed behovetattav av
prejudicerande avgöranden har ökat. De rättstillämpande organen
kommer dessutom sannolikt i framtiden tilldelas i högre gradatt rätts-en
utvecklande och rättsbildande roll. Denna beskrivning särskiltstämmer

påväl områden där kan förvänta sig uppkomsten gruppanspråk,man av
inom konsumenträtten och miljörätten. Vi sidadenna dettarsom upp av

processuella regelsystemet tredjesom en grupp.
En processuell regelkonstruktion föremål för ständigaär ompröv-

ningar och överväganden i fråga dess effektivitet och ändamålsenlig-om
het. Inte sällan står samhälls- och processekonomiska spörsmål i blick-
fânget. Att kostnaderna för och för samhället hålls lågparterna en
nivå har betydelse för processordningens samlade funktionsupp-stor
fyllelse. Ett dyrt krångligtoch rättegångsförfarande hämmar självklart
enskildas benägenhet Bristen på genomdrivande rättsligaatt processa. av
sanktioner skapar för handlanden strider samhälleligautrymme motsom
mål intressen.och Vi har valt behandla dessa frågor särskildatt som en
kategori.

Katalogiserandet det processuella rättsskyddet i skilda under-av
föranlett framställningstekniskaär skäl. Det finns ingarentgrupper av

klart urskiljbara mellan huvudsakligengränser fullgörnär en process en
reparativ, preventiv eller prejudikatbildande uppgift. Lika svårt detär
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uttala sig vilken effektatt viss processuell regelom eller samlingen av
regler har processordningens totala funktionsuppfyllelse. Svaret
skiftar beroende vilket perspektiv saken. Enur fyllerman ser process
olika ändamål betraktar den fristående eller ingåendeom man isom en

helhet.större Syftet med, eller motivet bakom, rättegång för detären
för den enskildemesta ett förannat än hel intressegrupp eller deten

allmänna. Dessutom kan verkan i funktionshänseende kort respektive
lång sikt variera.

Enligt direktiven har vi utreda det gåratt förbättra möjlig-attom
heterna i domstol driva anspråkatt är eller likartadesom gemensamma
för större människor. Fören kunnarätt bedömagrupp att detom
föreligger sådant behov det inteett är tillräckligt studera i vilkenatt
utsträckning domstolsprövning används instrument för tillsom att ta vara
gruppanspråk. Att processbenägenheten är betyder inte vidaresvag utan

det finns behov kompletterandeatt åtgärder för stärkaav detatt pro-
cessuella rättsskyddet. Det kan så gruppanspråk tillatt ivara tas vara
erforderlig mån utomprocessuella förfaranden ochgenom det inteatt
finns anledning rubba denna ordning. Vi haratt visserligen som en av
våra utgångspunkter ställt det i första hand bör ankommaatt detupp
allmänna tillhandahålla effektivaatt sanktionsmekanismer. Detta skall
emellertid inte uttryck för ökadett mängdses rättegångarsom att viden
domstol är självändamâl, ellerett önskvärt. Tvärtom utövarens
verkningsfulla sanktionsmöjligheter dämpande effekt uppkomstenen

rättsliga konflikter och därmed också förekomstenav av processer.
För utomprocessuella förfarandenatt grundade frivillighet skall fylla

rättsskyddande uppgift krävs emellertid deten allmänna tillhandahål-att
ler realistiskt användbara mekanismer kan fungera påtryck-som som
ningsmedel för underkasta sig billigareparterna att och enklareen
utomrättslig prövning.

Ett fullgörande utredningsuppdraget förutsätter alltså ocksåav att
alternativa tvistlösningsorgan intresse.ägnas Det sig självtsäger detatt
inte kan bli fråga någon heltäckande genomgång. Detom svenska
rättssystemet, tolkat i vid mening, innehåller otal allmänna ochett
privata rättskipningsalternativ. Att studera eller uppmärksammaens
samtliga dessa har tidsskäl varit omöjligt. Det inte hellerär troligtav att
särskilt många dem har betydelse vid skattningav styrkan i deten av
processuella rättsskyddet för gruppanspråk. Vi har därför valt att
behandla de alternativa tvistlösningsmekanismerna i tämligen generali-
serande ordalag. Vissa utomprocessuella instanser t.ex. Allmänna
reklamationsnämnden dockägnas något störreett utrymme.
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processuella rättsskyddetBrister i det6

igenom olika inom- och utomprocessuellakapitel går vil detta
driva anspråkerbjuder förförfaranden gällande rätt att somsom

redovisarmånga människor. Vilikartade förellerär gemensamma
rättsskyddet förvi finns i det processuellaluckorde som anser

uppdelning i skildautifrån dengruppanspråk. Luckorna behandlas
Vi ocksåi föregående kapitel. pekarkategorier angettssom

bristerna, införandet reglerbota främstolika sätt att av omgenom
representativgrupprättegång andra formereller process.av

kompensationKonfliktlösning, och6.1

rättsskydd

Allmänt6.1.1

rättsskyddkonfliktlösning, kompensation och repara-rubrikenUnder
sammanförasi många sammanhang brukarvi vadtion tar somupp

vidare "accesscourts" det begreppet"access ellerunder uttryck tosom
mån processuellafrågan i vilken dejustice". Det kortär, sagt,to om

mening såstår i behovetför reellrättsinstanserna öppna att avenvar
tillräcklig mån.tillgodoses irättssökande allmänhetenrättsskydd för den

processordningeni vilken utsträckningockså frågan ärdetMen är om
intressen.anspråk till allmännatill knutnaanpassad hanteraatt

i vårt land. DettainternationelltProcessbenägenheten är sett svag
rättsskyddet förpåpekat tidigare, inte betydavibehöver, attsom

följandei det talarSom framgår detenskilda eftersatt. sägsär somav
rättsanspråk inteantalfinns betydandemycket för detdock att ett som

vid påvarken domstol ellergällande, sätt.görs annat
sig till domstoltill enskilda inte vänderfinns många orsakerDet att

följanderättsligt anspråk. I det kommerdriva igenom grundadeför att
vi det, huvudorsaker.vi behandlaatt tre, som ser

rättegång skallmed det förförsta hängerDen attattsamman en
stårfinnas rimlig mellan vadtill stånd måste balanskomma attsomen

innebär såvälförlust.konsekvenserna Attvinna och egnaprocessaav en
få hansriskoch olägenheterkostnader ersätta motpartenattsom en

framgångsrik talan.skall utfalletkostnader. Mot detta vägas av en
Kostnadsrisken blirMissförhållandet däremellan får inte för stort.vara
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då hinder rättslig aktion. Viett behandlarmot dessa frågor underen
rubriken Kostnadsrelaterade faktorer.

Också omständigheter inte direktär relaterade till rättegångs-som
ordningens konstruktion verkar hämmande processbenägenheten. Vi

detta spörsmåltar andra huvudorsak under rubrikenupp Icke-som en
rättsliga faktorer. Förhållanden bristande kunskap rättsläget,som om
ovetskap rättskränkningen kan göra berättigatom anspråkatt ettosv.
aldrig gällande. Dengörs står i fortgående rättsligt förhållandeettsom
till och intar typisktmotparten underlägsen ställning t.ex.setten en
arbetstagare, kredittagare eller hyresgäst normaltär försiktigen en mer
med vidta kraftfulla åtgärder föratt få igenom sin Ett in-att rätt.
dividualistiskt inriktat på underlätta förprocessystem den enskildeatt att
föra talan i sak lämnar litetendast för avhjälpa dennaegen utrymme att

brister. Med taleformertyp representativt slag kanav få tillav man
stånd kompensation eller medverka till processordningen fyller någonatt

sina övriga funktioner också i fall då individuell talan förhindrasav en
psykologiska, sociala eller icke-rättsligaandra faktorer.av
Som tredje delavsnitt behandlas vad viett benämner Särskilda pro-

cessuella hinder och begränsningar. Den materiella rätten uppbyggdär
kring ändamål och syften de processuella reglerna, ochsom processerna
i sig, hjälpaskall till förverkliga. Genom regler talerättatt och andraom
processuella principer ställs speciella krav har rätt attvem som
påkalla sanktionsmedlen används. Dessaatt subjekt, alltså harsom
tillagts exklusiv bevakarätt skyddsintressena, saknar iblandatten mod,
vilja och rättsligt i den utsträckningatt behövlig.resurser äragera som
Samtidigt finns det andra beredda vidtaär åtgärderattsom men som

regler processhinder liknande.stoppas och På detta kanav sättom rätte-
gångsordningen motverka ändamålen bakom de materiellaatt reglerna
slår igenom i samhällslivet.

1.2 Kostnadsrelaterade faktorer

Allmänt

Kostnadsfrågor brukar intasägas framträdande ställning blanden
faktorer förklarar varför rättsliga anspråk inte gällande.görs Högasom
rättegångskostnader har tveklöst starkt processavskräckande effekt,en
särskilt detnär gäller anspråk mindre ekonomisk storlek. Avav
uppenbara skäl varierar kostnadskänsligheten mellan olika rättsinnehava-

Alla har inte ekonomiska förutsättningar ochre. samma att processa
uppskattar inte sina anspråk till lika värde.
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Det förenat svårighetermedär konstruera processuelltstora att ett
regelsystem hänsyn till olikheter.dessa Man kan inte itarsom
verkligheten helt utjämna de ekonomiska villkoren för medborgarna att

eller rättslig prövning samtligagöra anspråk ekonomisktprocessa en av
försvarbar. Alla processuella innehåller erfarenhetsmässigträttssystem

vid vilken de olägenheter i kostnads-gräns och hänseendeannaten som
förbundna med vinstär denväger över eventuellen process som en

framgångsrik talan inbringar. finns,Det med den terminologi använt
skiljelinje mellan å sidan individuellt processbara anspråkovan, en ena

åoch andra sidan icke-individuellt processbara och processimmuna
anspråk.

anspråkAtt betecknas icke-individuellt processbartett attsom anger
framgångsrik individuelläven talan leder till ekonomiskt under-etten

skott för den väcker talan. iKommer undantagsfall rättegång tillsom en
stånd sker principielladet skäl påeller grund inteandra kostnads-av av
beroende överväganden. Processens syfte då i första få tillhandär att
stånd sanktion den rättsstridigt.handlat För uppnåmot atten som en
reell kompensation för den rättskränkte krävs tillgång till representativa
taleformer eller andra institut,processuella medger den enskildeattsom
får sitt anspråk tillgodosett självhan medverkar i Vidutan att processen.
processimmuna anspråk inte tillfyllestdetta förär göraattens en
rättegång ekonomiskt vinstgivande.

Också vid individuellt processbara anspråk finns det kostnadsbarriärer
Att framgångsrik talan ekonomisk vinstmot att ärprocessa. en ger en

inte vidare tillräckligt för inledaskäl rättegång. Faktorerutan ett att en
anspråkets storlek, rättegångsförfarandets omständlighet ochsom

iolägenheter övrigt in.spelar Särskilt betydelsefulla de kostnadsriskerär
sig för vidutsätts förlorad skyldigtalan är attsom man om man en

rättegångskostnader.ersätta Det fåtalendastärmotpartens ärett som
villiga förlust tillleder kostnadsbörda detatt processa om en en
tiodubbla eller det anspråkets värde.mer av egna

Hinder det slag här innebär allvarlig inskränkningtasav som upp en
i den enskildes rättsskydd. Det viktigt också anspråk mindreär att av
värde gällande. Från allmängörs synpunkt det bristande rättsskyddetär
särskilt allvarligt vid gruppanspråk. Det anspråksvärdettotala uppgåkan
till mycket högt belopp. Opåtalade rättskränkningar riskerar ledaett att
till snedvridning konkurrensen eller miljöstörandeatten av gynna
verksamhet och motverkar huvud realiserandet de ändamålöver taget av

bär den materiella I längre perspektiv finns deträtten. ettsom upp en
risk för uppluckring den allmänna laglydnaden och bristandeen av en
respekt för samhällsinstitutionerna.

Gruppanspråk inte endast den enskildes privatarör rätt, när ettsom
antal konsumenter köpt likadana felaktiga eller då flertal fastig-ettvaror
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hetsägare fått sina skadade grundägor och miljöstör-av en samma
ning. viktigtEtt inslag i det moderna rättssamhället lagstiftningenär att

uttryck för och rättigheter tillkommervärnar alla ellerger om som
människor. Varje tillförsäkrasstörre bör miljö,grupper av person en ren

hälsovård,god icke-hälsofarliga produkter, skydd kränkningarmoten
medborgerliga fri- rättigheteroch åsyftar dåMan inte rättav osv. en

tillkommer bestämd individ i viss given situation någotutansom en en
för flera. Det samhällsintresseär kränkningarärgemensamt ett attsom

rättigheterna inte opåtalat.sker förAnsvaret sanktioner kommerattav
till stånd åvilar därför tillsynsmyndigheter och andra offentliga organ.
Deras möjligheter sanktionsåtgärdervidta visserligenäratt ytterst
beroende de ekonomiska och personella ställs tillav resurser som
förfogande. iDet dock bara undantagsfallär kostnaderna i detsom
särskilda fallet har avgörande betydelse åtgärdför kommer tillen om en
stånd inte.eller Kostnadsrelaterade faktorer det vi diskuterarslag iav

avsnitt påverkardetta normalt inte offentligt handlande. Detett organs
framöver därför i första siktehand på enskilda människorssägs tarsom

möjligheter driva igenom sin rätt.att
innebär inteDetta vad i fortsättningen saknarsägs betydelseatt som

fråganför det behövs åtgärder för stärka rättsskyddet förattom
intressen.allmänna Som vi framhåller i sammanhang talar mycketannat

för måstedet allmänna avlastas bevakaatt ansvaret att ensamt att
samhälleliga intressen inte kränks. Också enskildagemensamma

medborgare organisationeroch kan här spela viktig roll. Faktoreren
hindrar från sindem hävda får då självklart betydelserättattsom egen

också för deras möjlighet tillför allmänna intressen.att att taagera vara
Med dessa ord går vi till konstatera på vilketöver närmare sättatt

kostnadshinder leder till brister i det processuella rättsskyddet för
gruppanspråk och hur i försöktsvensk har överkommarätt attman
hindren. Vi behandlar för- och nackdelar i kostnadshänseende med olika
regler fördelning rättegångskostnader i ordinära tvistemål, iom av
småmål och enligt speciallagstiftning, med ekonomiskt bistånd i form

rättshjälp, rättsskyddsförsäkring finansieringsalternativoch andraav
särskildamed processuella institut kumulation och summarisksamt som

Som exempel utomprocessuella alternativ ersättning förprocess. som
domstolsprövning behandlas försäkring för skadestånd,surrogatsom
ARN, privata nämnder och råd offentliga tillsynsmyndigheternasdesamt
verksamhet.



SOU 1994: Konfliktlösning, kompensation och151 rättsskydd 173

Ordinära tvistemål

Rättegångsbalken skiljer ordinära tvistemål småmål.mellan och s.k. De
rättegångar inteomfattar där värdet vad yrkas uppenbartsenare av som

Övrigaöverstiger basbelopp 17 600 kr för 1994.halvtett processer
ordinära mål.betecknas som

finns olika möjligheter fördela rättegångskostnadernaDet mellanatt
i rättegång. Huvudalternativen låta tappande stå1är att partparterna en

denhela kostnaden, 2 lägga kostnadsansvaretatt parten oavsettena
målet kvitta Svensk innehållerutgången i och 3 kostnaderna. rättatt

samtliga enligt rättegångs-exempel på dessa alternativ. Huvudregeln
förlorar måletbalken den skall dennesersättaär att motpartensom

fulltkostnader ut.
tidigare rättegångSom påpekats anspråk bara detär värtett en om

rimlig proportion anspråketsföreligger mellan storlek och denen
rättegångkostnadsrisk innebär. Ingen har givenensom processen

Även sin måsteutgång. sig ha sidaden säker rättenattsom anser
processförlust i beräkning han hanrisken när övervägerta omav en

inte.väcka talan vid domstol ellerskall
tämligenGruppanspråk regel sammanlagt höga belopp. Derör som

betydligtekonomiska utfall förkonsekvenserna är störreprocessensav
likartadeför varje enskild Har 100svaranden kärande.än t.ex. personer

angåendeanspråk 000 gällervardera 1 kr etten process avom
100 000 kr föranspråken värde 1 000 kr för kärandenett av men

målet får han räkna med domen harsvaranden. Förlorar svaranden att
också ibevisverkan i mål. Han kan spekulerabetydande att enen senare

övrigaogillande har psykologiskt hämmande verkandom an-en
ogillandet grundasspråkshavares processbenägenhet, även om

hänförliga till särskilda fallet.omständigheter det
tillmål uppgårkan därför, också i där yrkat beloppKäranden ett ett

kostnadersig svaranden lägger nedmindre värde, vänta storaatt
motståndetbiträde, bevisning bemöta krävsjuridiskt För attosv.

Proportionenutgifter iåtgärder ökar kärandens egna processen.som
kostnadsriskvinna käranden och denstår förmellan vad attsom

framstårinnebärrättegången för honom gör ettatt en process som
ekonomiskt alltför äventyrligt alternativ.

då varje enskiltinträder inte endastMissförhållanden detta slagav
i inte alltföri egentlig mening ringa värde. Redananspråk är av

särskilt för ombudsarvodekomplicerade mål blir rättegångskostnaderna,
miljöska-målförhållandevis I produktansvar,bevisning, höga.och om

inte ovanligt kostnaderna för varderaliknande detdor och är partenatt
100 000överstiger kr.
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Att förlorande har obegränsat för rättegångskost-part ett ansvar
naderna i målet medför värdegränsen måste tämligenatt sättas högt för

rättegång framstårnär realistisk driva igenomvägen attsom en ett
anspråk. Också anspråk väsentlig ekonomisk betydelse för denav
enskilde riskerar inte gällande vidgöras domstolatt grund denav
kostnadsrisk förbundenår medsom en process.

Småmålsförfarande

Kostnadsregleringen i småmäl avviker i två avseenden från den som
gäller i ordinärt tvistemål. Vinnande kan inte fåett ersättning förpart
ombudskostnad, förutöver och uppehälle i samband medresa samman-
träde inte behövt inställa sig personligen. Inteparten heller kanom
ersättning utgå för arbete och tidsspillan. Däremot medgespartsen
ersättning för kostnader för rådgivning enligt rättshjälpslagen motsva-
rande rådgivningstillfälle för varje instans.ett

Den särskilda kostnadsregeln innebär i småmål löperatt part etten
mindre risk betydande kostnadsansvaratt tyngas hanettner av om
förlorar målet. Möjligheten vända sig till domstol därigenomär reelltatt

i ordinärt tvistemål,större än för det fall kan föra sinett talan påparten
hand. Det kvarstår dock undre för rättegånggräns näregen ären en

ekonomiskt försvarbar. Att kräver tid försätterattprocessa attman av
förbereda och utföra sin talan, för inställelse vid domstolen m.m.
Kostnaderna för detta kan uppgå till förhållandevis belopp,stora t.ex.
i form förlorad arbetsinkomst. Dessa kostnader inte ersättnings-ärav
gilla. Också anspråk tämligen rättsligenkel beskaffenhet måsteett av
därför uppgå till åtskilliga hundra kronor för domstolsvägen skallatt
framstå realistiskt alternativ risken förett utsättastrots attsom att ett

kostnadsansvarstörre talan ogillas kraftigt reducerad.ärom
Anser sig inte i stånd drivaparten handattvara processen egen

leder kostnadsreglering inte medger ersättning för ombudsarvodeen som
till minskat för den enskilde vända sig tillett domstol.utrymme att
Redan i ärende enklare slag kan ombudsarvode beräknas uppgåett ettav
till flera kronor. Här kan rättshjälpstaxannämnas för år 1994tusen att

Ärstadgar timersättning 910 kr inkl. mervärdeskatt. rättsansprå-en om
ket komplicerat slag ökar arvodets storlek betydligt. Redan vidav mer

arbetsinsats från ombudet omkring timmar20 överskrids värde-en
för småmålsförfarandetgränsen ca. 17 000 kr. Också vid anspråkett

denna storlek kan alltså framgångsrik domstolsprocess leda tillav en en
ekonomisk förlust vinnande tvingas sinbära ombudskost-partom egen
nad.
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Man skall inte underskatta enskild behov juridisktpartsen av
biträde. Gruppanspråk ofta tvisterrör mellan privatperson konsu-en

hyresgäst osv. och näringsidkare.ment, Den företräds ien senare
domstol regelmässigt juridiskt ombud. Näringsidkarenett har normaltav

vid rättsliga tvister den enskilde.än Enen privatpersonannan vana är
kostnadskänslig näringsidkareän har möjlighetmer draen attsom av

utgifterna för rättegången kostnad i rörelsen. Den enskildesom en
hamnar typiskt i underläge hansett för sinett talan själv. Rättenom
skall visserligen materiell processledning vägledagenom parterna genom

avhjälpa otydligheter och ofullständigheteratt i deras framställningar,
särskilt saknar juridiskt ombud. Detparten ankommer emellertid inteom
på domstolen i undantagsfallän lämnaatt annat råd i självaparterna
saken, såsom beträffande vilka omständigheter eller vilken bevisning

bör åberopa. Detta skulle inkräktaparten på domstolens opartiskhet.
Genom enskild alltid själv måsteatt bära sinparten egen om-

budskostnad blir förgränsen när anspråk individuelltärett processbart
typiskt högre i smämålsett talanän skulle haett handlagtsom ettsom
ordinärt tvistemål. Den enskildes alternativ då antingenär inteatt

alls eller ombud. Väljer hanatt detprocessa fårutanprocessa senare
han räkna med denne näringsidkare,att motparten, är har juridisktom
biträde. Styrkeförhållandet i rättegången blir ojämnt, till nackdel för den
enskilde. På detta konserverarsätt och förstärker småmålsförfarandets
kostnadsreglering redan rådande obalans ien processen.

De särskilda handläggningsreglerna för smämål inteär avsedda att
tillämpas det finns bakomliggande tvist rörande högre värdeom en ett

halvtän basbelopp eller utgångenett synnerligärom annars av
betydelse för bedömningen andra föreliggande rättsförhållanden.av
Talan skall då, det enstaka anspråkets mindretrots värde, behandlas som

ordinärt tvistemål.ett
Det kan tyckas detta utesluter gruppanspråkatt handläggssom att

enligt reglerna smämål. Gruppanspråkens totala värde överstigerom
normalt mångfaldigt värdegränsen halvt basbelopp. Det emellertidett är
inte givet gruppanspråk grund däravatt handläggsett ordinärtettsom
tvistemål. Domstolen kan inte hand bestämma anspråkatt ettegen

understiger beloppsgränsen skall ordinärt mål.som Valettas ettupp som
handläggningsform disponeras så till vida det krävsav parterna attav att

någon dem yrkar målet skall handläggas ordinärtatt mål.av ettsom
Vidare förutsätter undantagsbestämmelsen utgången i målet äratt av
synnerlig betydelse för bedömningen andra föreliggande rättsför-av
hållanden. Det inte alltid såär fallet baraär därför flera haratt personer
likartade anspråk. måletsAtt utgång har prejudikatverkan inteär t.ex.
tillräckligt.
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anspråktalan rörandefår dock räkna medmånga fallI att somman
människor handläggsför antaleller likartade störreär ettgemensamma

i kostnadsfrågan förlorandetvistemål. Då gällerordinära partattsom
förkostnader, dvs.vinnande fullt för dennes ävenskall ersätta utpart

Rättegången alltsåtidsspillan.arbete och ärombudsarvode och parts
små-tidpunkten förkostnadsrisk vidmed det slagförenad somav

enskildestill denalltjämt ledatillkomst ochmålslagens attanses
ekonomisktlitetanspråk hari frågarättsskydd eftersätts ettsomom

värde.

kostnadsreglerSärskilda

hållflera bestämmelserspeciallagstiftningen återfinnsInom om en
följerdenkostnadsfördelning mellan änparterna som avannan

fullskall havinnandei rättegångsbalken, dvs.huvudregeln part
i specialdomstolrättegång i särskild domstol ochSärskilt vidersättning.

ansöknings-kostnadsansvar. Iutformatvanligt med annorlundadetär ett
såvälförsökandenvattendomstolen skallmål vid egna somsvara

iMotsvarande gäller deutgången i målet.kostnader, oavsettmotpartens
fastighetsbildningsmål ochmål vid fastighetsdomstol,flesta t.ex. expro-

tingsrättArbetsdomstolen ellerarbetstvister kanpriationsmål. I en
sin kostnad denskall bäravarderaförordna partpartenatt somom

målprövad. Ianledning få tvistenskäligmålet hadeförlorat att som
står sinhuvudregeln varderava-nämndvid Statens är partenprövas att

tillerkänna vinnandedockNämnden kankvittning.kostnad s.k. part
Ytterligareför det.särskilda skälfinnsfrån detersättning motparten om

finns.exempel
kostnadsansvar förtagitsför fallde ärGemensamt att ettuppsom

materiellainnehållet i denförenligt medmindre välförlorande ärpart
särskildairättstillämpningen detfunktionermed deellerrätten som

fylla.avseddfallet är att
grund-gällerexpropriationsrättenInom vattenrätten, ensomosv.

samtligaåtgärd skallvill vidta ersättaprincip denläggande att ensom
läggaorsakar. Attåtgärdeni övrigtolägenheterochskadorde som

åtgärden vidgarvill vidtadenförkostnadsbördan somen process
sittfåbegränsad skadalider endastdenmöjligheten för attensom

rättegångskostnadernabeaktakanersättningsanspråk Sökandenprövat.
ekonomisk analysvidkostnaderandrasätt omavensomsamma

exklusivtharsökandeninte. Attskall sökas ellertill åtgärdentillstånd ett
framställsrisk för detocksåsidanå andrakostnadsansvar attutgör en

möjlighet förersättningsanspråk. Det öppnarrättsligt ogrundade mer
bl.a.motverkasfaraDennaobefogademindre atteller avprocesser.
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väckarätten talan anspråk talerätten enligtatt uttalandenom av- -
lagstiftaren förbundenär med särskilda villkor.

Att i arbetstvist har möjlighet få kostnadernapart kvittadeatten
möjliggör principiellt viktiga tvistefrågor blir prövadeatt parternas

bekostnad. En sådan kostnadsfördelning välstämmergemensamma
med Arbetsdomstolensöverens prejudikatbildande och rättsutvecklande

uppgift. Det ligger i båda intresse rättstillämpningenparters att ger svar
oklara rättsfrågor. Som botemedel kostnadshinder har kvittnings-mot

emellertidregeln mindre betydelse. Processen vid Arbetsdomstolen förs
huvudsakligen resursstarka arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.av
För dem säkert rättstvisten iär sak viktigare deän eller mindremer
höga kostnader rättegången förenad med. Detär tordesom vara mer
ovanligt enskilda arbetstagare vid tingsrätt frånatt stödutanprocessar
sin organisation i mål prejudikatvärde.av

Kostnadsreglering effektivtär styrmedel försvåra ellerett att
underlätta för enskilda sigvända till domstol eller rättsligatt annan
instans. Huvudregeln i rättegångsbalken, kostnadsansvaret följeratt
utgången i sak, leder i vissa situationer till den materiella interättenatt
effektueras i den omfattning krävs för dess ändamål skall slåattsom
igenom med full kraft i samhället. En ändrad kostnadsfördelning kan då

tillräcklig åtgärd för till bristen.rätta Emellertid innebärattvara en en
avvikande kostnadslösning förlorar de fördelar motiveratatt man som
valet huvudregelns utformning. Varje kostnadsregel har dessutomav
sina särskilda nackdelar. Vi återkommer till frågordessa senare.

Sammanfattningsvis vi reglerna fördelningattmenar om en annan av
kostnaderna vinnandeän skall ha full ersättning har ganskaatt part etten
begränsat inflytande på det processuella rättsskyddet för gruppanspråk
i Speciella kostnadsregler förekommer endast för vissa särskildastort.
målgrupper. De oftast förenadeär med andra processuella särregler,

särskilda talerättskrav, har dämpande effektt.ex. som en process-
benägenheten.

Rättshjälp

Samhället kan erbjuda ekonomisk hjälp väsentligt reduceraattgenom
den kostnadsrisk rättegång innebär för enskilda och vidgasom en

för signär ekonomiskt försvarbar.utrymmet teren process
Det svenska rättshjälpssystemet såutformatär betalarsätt att staten

i princip samtliga kostnader i fråga ådrar sig i rättegången,partensom
ersättning för arbete och tidsspillan. Den rättssökande fårutom partens

stå viss självrisk. Rättshjälpen inteomfattar eventuell ersättnings-en
skyldighet för kostnader.motpartens
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bidra till förRättshjälp kan öka det processuella rättsskyddetatt
tidigare.båda vi tagit Rättshjälpenenskilda i de avseenden harsom upp

ribban för anspråk individuellt processbart ochsänkakan dels ärnär ett
framgångs-uppstår disproportioner mellan vadmotverka detdels att en

förlorad talanrik inbringar och den kostnadsbörda som enprocess
innebär.

inte ersättningsgillarättegång till kostnaderupphovAtt ärsomen ger
rättegångs-smâmålen. för dessafrämst för Det endastaktuellt ärär som

huvudprincipen fullt kostnadsansvar förfrånbalken gör avsteg om
ombudskostnad arbete ochundantaförlorande samt partsattpart, genom

sistnämndarättshjälpen omfattar kostnadertidsspillan. Inte heller av
i småmâl endast detVidare får rättshjälpsbiträde förordnasslag. ett om

till personliga för-föreligger särskilda skäl med hänsyn sökandens
biträdeExempel kanhållanden sakens beskaffenhet.eller när

sjukdom, språksvårigheter ellerpå grundförordnas är att part aven
också föreliggasvårt till sina intressen. Det kanliknande har att ta vara

målet prejudikat-intresse biträde förordnas, harallmänt att ettett omav
komplicerattvisten i övrigt rättsligt slag.intresse eller är avom

rättshjälps-medför knappast kan hävdasBegränsningarna det attatt
småförmånligt för enskilda gällandedet göragör attsystemet mer

småmål handläggsanspråk handläggs dentalan änett somsom omom
ingen möjlighet få ersättning för arbeteordinärt mål. Parten har atterr

små. OchUtsikterna till biträdesförordnandetidsspillan. ävenoch är om
bidra till kostnadernamåste självbiträde förordnas attpartenett genom

månadsinkomsttvåbarnsföräldersjälvrisk. En medbetala enen
grundavgift för närvarande 3 470 krmåste betala dels000 kr15 en

samtliga kostnadertilläggsavgift 20och dels procent somomen
grundavgiften.gånger Dessaöverstiger f.n. 3 440 kr dock högst tre

målet, till del desjälv vinner denavgifter får betala hanävenparten om
Överstiger anspråksvärdet avgifternatill biträdeskostnaden.hänförligaär

anspråkrättshjälpen tillbiträdeskostnaden medverkarför göraatt
tillförinte talar dockdet. Mycket rättenprocessbara är attsom annars

i detta avseendeså restriktiv rättshjälpens betydelsebiträdeshjälp är att
tämligen ringa.är

vinnandeför denrättegång föra till ekonomisk förlustkanEn en
infriaekonomisk möjlighetockså saknar attatt motpartenparten genom

påtaglig rättsskyddandeRättshjälpen dåsitt harkostnadsansvar. en mer
måste dockprocessbenägenhetinverkan påfunktion. Dess partsen

framstår främmandelåg, obefintlig. Detbetraktas närmast attsomsom
eller inte analysvalet på till domstolnågon skulle grunda att en

harvid handen denneekonomiska ställning attmotpartens som gerav
rättegångskostnaderna.huvudfordringen intebetalamedel att men
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Enligt vår mening det främstär reducera den ekonomiskaattgenom
börda läggs käranden han förlorar målet rättshjälpensom om som
underlättar för enskilda gällande tillgöra rättsligtatt grundadesynes
anspråk. Ett anspråk tål högre totala rättegångskostnader vadutan att

står vinna framstår alltför ringa i förhållandeatt till kostnads-som som
risken. I vilken grad detta påverkar förgränsen anspråknär ett anses
värt dock svårtär bestämtatt uttala sig Svarandensprocessa attom om.
bedömning vilka kostnader skäligen bör få föranledaav görsen process
vid gruppanspråk Ärmed utgångspunkt från totala fordran.gruppens

någorlunda storlek och uppgår de sammanlagda anspråkengruppen av
till belopp fårstörre räkna med kostnadernaett för i synnerhetattman
ombudsarvode och bevisning blir betydande. För anspråk i egentligav
mening mindre värde kan rättshjälp då i många fall utesluten. Rätts-vara
hjälp får nämligen inte beviljas den saknar befogat intressesom attav

sin sak behandlad. Exempel detta tvisten ellerär anspråketatt rör
obetydligt ekonomiskt värde jämfört medett de kostnader kansom

beräknas uppstå. Undantag härifrån kan förekomma tvisten harom
betydelse föräven andra fall. Beviljas rättshjälp emellertidgör kostnads-
risken avgifter och ersättningsskyldighet för kostnadermotpartens att- -
det ändå krävs anspråk inte obetydlig storlek för rättegångav en att en
skall framstå ekonomiskt försvarlig.som

Möjligheten bevilja rättshjälp inskränktäratt rättshjälp inteattgenom
erhålls frågan kan anstå till dess rättslig angelägenhet därom en annan
anspråket sigstöder på väsentligen likartad grund har avgjorts slutligt.
Syftet med regeln minskaär kostnader då det föreliggeratt flerastatens
tvister med grundläggande bevis- eller rättsfrågor.gemensamma
Kostnaderna för utredning och arvode till biträde uppgår då vanligen till
betydande belopp, inte minst vid tvister produktansvar liknande.ochom

För den frånstängs förmånen rättshjälp med hänvisningutesom av
till pågående ärende, det s.k. pilotfallet,ett annat sätts effektivtett stopp

Åför vidare rättsligt agerande. andra sidan pilotförfarandetkan innebära
vederbörande får bevis- och rättsfrågoratt avgörande betydelse förav

Ävensitt anspråk prövade helt kostnad. domen i pilot-utan egen om
målet inte bindandehar rättsverkan i de efterföljande målen kan dess

istyrka bevishänseende medföra framstår kostnads-att en process som
mässigt attraktiv.mer

För käranden i pilotmålet blir situationen den Detsnarast motsatta.
faktum svarandens synpunkt gälleratt baraänprocessen ur mer
kärandens anspråk framstår tydligare. Kostnadernaän på båda sidor blir

I jämförelsestörre. med alla anspråk handläggs iom gemensamt en
rättegång undandras käranden dessutom möjligheten fördelaatt
kostnaderna för kärandesidans utredning och ombudsarvode mellan flera.
Den kostnadsrisk käranden på sig rättegången ökar. Hantarsom genom
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position.framskjuten, isolerad ochisig lätt hamnakänner utsattmeren
processbe-pilotregeln hämmandealltså för verkarskäl talarFlera att

och hoppasi pilotstolen avvaktarvill inte hamnanägenheten. Man utan
skall väcka talan först.någonatt annan

Rättsskyddsförsäkring

oftast hem- ellerförsäkring,någon formharflestaDe enavpersoner
rättshjälpenMedaningår rättsskydd.villahemförsäkring, detdär ett

sig rättsskyddet längresträckerkostnaderendast ersätter parts egnaen
kost-ersättningsskyldighet föromfattaroch även motpartenspartsen

väsentligt minskaddärförRättsskyddsförsäkringen innebärnader. en
rättshjälpssystemet.medockså i jämförelsekostnadsrisk att processa

i vissa avseenden.emellertid inskränktFörsäkringsskyddet är
tvister kanendast förRättsskyddsförsäkringen gäller normalt som

fastig-särskilda domstolarviddomstol ellerallmänprövas somav
admini-prövninginte vidgällervattendomstol. Denhetsdomstol och av

alltsåFörsäkringen kanförvaltningsdomstol.vidmyndighet ellerstrativ
förmiljöskyddslagen ellertillståndsärende enligtanspråk iiinte etttas

kränkermyndighetsbeslutöverklagandefinansiera ettett somatt av
också tvister harregel undantasSomförsäkringstagarens rätt. som

någon för-tjänsteutövning ellerarbete, yrkes- ellersamband med annan
inte hellerrättsskyddsförsäkringar omfattarVissavärvsverksamhet.

understiger basbelopp.tvistevärdetfastighet,fel itvister ettomom
Kostnaderförhållande till rättshjälpen.subsidiärt iRättsskyddet är

rättshjälps-kunnat betalaseller skulle hakan staten som enavsom
förErsättning utgår inte hellerförsäkringen.intekostnad ersätts genom

rättshjälpslagentilläggsavgift enligttidsspillan, förellerarbeteeget egen
pilotmålsregelngrundintekostnaderför ersättsoch staten avavsom

dessutomrättsskyddsförsäkringar begränsarFlertaleträttshjälpslagen.i
småmåliombudsarvode sättersättning förtillrätten samma som

rättshjälpen.förgäller
100 000 kr.till omkringuppgår regelersättningsbeloppHögsta som
jämte tjugo000 krsjälvrisk 1betalaFörsäkringstagaren skall ca.en

pilotmålvidförekommerbelopp. Detöverskjutande att enprocent
får utnyttjapilotenförsäkringsgivare medger denatt processarsom

inteförbinder sigrättsskydd dessaanspråkshavaresövrigaockså attom
försäkringar.utnyttja sinasjälva

förloradvidkostnadsansvarmedför kärandensRättsskyddet att en
vadstår vinna ochProportionen mellan vadbegränsat.talan attär som

utredning ochförkostnaderdrastiskt. Högaförändrasförloraskansom
processviljan. Deneffektavskräckandeinteombudsarvode har samma
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enskilde riskerar endast i form självrisk betala mindre delatt av en en
de totala kostnaderna.av
För anspråk litet ekonomiskt värde kompliceraderör rätts-av som

bevisfrågoreller dock självrisken tillräckligtär för avskräckastor att
från väcka talan. förloradEn innebäratalan kan ekonomisk bördaatt en

tiotusentals kronor. Man intekan heller räkna med försäkrings-att
givaren vidare medger rättsskyddet i anspråk intedetutan att tas om
föreligger någorlunda rimligt förhållande mellan försäkringstagarensett
anspråk och de kostnader rättegång kan föranleda. Försäkringstagarenen
skall ha befogat intresse få sin sak påprövad,ett sättattav samma som
gäller vid rättshjälp. Det kan också tänkas ersättning nekas denatt
grunden kostnaderna inte varit nödvändiga eller inte framståratt som
skäliga.

Sammanfattningsvis vi rättsskyddsförsäkringen förbättrar deattmenar
ekonomiska förutsättningarna för enskilda vid domstol driva igenomatt
anspråk inte alltför litetär värde. Hur förbättringen ärstorsom av

frågor premiesättning självriskensavgörs och storlek. Det för-ärav som
säkringsgivaren i praktiken bestämmer försäkringsskyddetssom ensam

omfattning. Hurnärmare utvecklingen framöver kommer bli äratt
osäkert. Man kan inte bortse från risken försäkringsgivaren in-att
skränker eller försämrar skyddetsätt det uppstårannat ett stortom
antal kostnadskrävande rättstvister på visst rättsområde. Ett exempelett
på inskränkningar flera de försäkringsbolagenär större underatt av

år har begränsat till ersättning förrätten ombudsarvode i småmål.senare
Försäkringens betydelse för det processuella rättsskyddet för grupp-
anspråk begränsas också pilotfallsregel vid rätts-typav samma av som
hjälp. Den kraftigt reducerade kostnadsrisk följer med rätts-som
skyddsförsäkringen dock rollengör kärande i pilotmålet framståratt som

mindre motbjudande. Det bör också framhållas rättsskyddetssom att
betydelse begränsas inte alla människor försäkrade. Särskilt hosärattav
ekonomiskt dvs. bland dem i behovär störstsvaga grupper, som av
hjälp, kan andelen oförsäkrade hög.vara

Andra finansieringsalternativ

finnsDet flera vilka rättegång kan finansierassätt med medel frånen
utomstående. Rättshjälp och rättsskyddsförsäkring har behandlats i det
föregående. Vi skall här ytterligare några alternativ.ta upp

Det förekommer i andra länder bildar särskilda fonder frånatt man
vilka anslag kan till den vill föra i fråga.talan viss Fondernages som en

antingenbyggs tillskott från allmänna budgetmedel eller viaupp genom
särskilda avgifter från dem bedriver inomverksamhet berördasom
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Även privataområden. fondalternativ förekommer. Fördelen med
fondlösningar kan hjälpinsatserna till områden därär att styraman

Ävenbiståndbehovet ekonomiskt med begränsadeär störst.av resurser
påtagligkan nå effekt Riskenprocessbenägenheten. dockärman en

prioriteringen mellan olika behovsområden alltför mycketatt styrs av
personligaförvaltarnas övertygelser.

fondalternativ bildaEtt modell fond vilken påär attav annan en
försäkring lämnar ersättning till skadelidande.sätt som ensamma

internationella KarakteristisktExempel detta den oljeskadefonden.är
i enskilda iför fonder detta slag dock de första hand ställerär att ettav

i materiellt intebättre rättsläge hänseende. De processuella fördelarna är
lika framträdande.

enskildaförekommer ibland har allmäntDet att ettprocesser som mer
intresse ideella organisationer, branschanslutningar ochbekostas av

hittills förekommit inom miljörätten,liknande. I Sverige har detta främst
bistånd till enskilda från stiftelsen Miljöcentrum.i synnerhet genom

inteFrivilliga insatser från utomstående till hjälp för denär stor som
själv ekonomiska förutsättningar driva omfattande och kostsamhar att en

Bistånd aldrig tjäna fördetta slag kan dock dengarantprocess. av som
möjligheterenskildes rättsskydd. säkerställa realistiska förAtt attenvar

tillgodosedd rättssäkerhetskrav varkenfå sin allmänt kanrätt är ett som
infrias på frivillighetsbasis.eller bör

Kumulation

individuella anspråk underlättasHanteringen i domstol flera kanav
Enligtanspråkentalan handläggsavsevärt att gemensamt.genom om

två käromålrättegångsbalken kumulation obligatorisk eller fleraär om
väsentligen I andra fall får förordnastöder sig grund. rättensamma

utredningen.handläggning till för Detdet är ärgagnom gemensam om
käromål likartade.då fråga där grundernafrämst ärom

målen vid domstolKumulation förutsätter normalt väcktsatt samma
rättegångsformbehörigoch domstolen ärär attatt samt samma

olikatillämplig målen. målen vid domstolar har dessutomför Handläggs
möjlighet eller underrättendomstolen ansökanHögsta att partav en

rättegång vid någon domstolar-målen förenas iförordna skallatt aven
sammanläggning väsentliga förFörutsättningen har fördelarär att enna.

förmålen inte innebär betydande olägenhethandläggningen ochav
dit målen bestämma eller fleranågon Den domstol förts kan att ettpart.

övriga mål vilandeförklaras.drivas pilotmålmålen skall medansomav
rättegång i första handförening flera mål i fyllerEn enav en

ocksåhandläggningprocessekonomisk funktion kanmen en gemensam
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tillmedverka domstolsprövning blir realistiskt alternativ föratt ett mer
enskilda. Bevisning och utredning behöver bara förebringasannan en
gång inför och kostnadenrätten kan fördelas mellan flera kärande.
Väljer dessa företrädas ombud reduceras kostnaden föratt av samma
dennes arvode. Eftersom också svarandens kostnader blir totalt lägresett

kostnadsansvaret vidär rättegångsförlust mindre betungande för varjeen
kärande jämfört med talan vid antal individuellaprövas ettom pro-
cesser.

Att kan leda till ekonomisk förlust för den vinnandeen process en
iberor allt väsentligt upphov till kostnaderparten att processen ger

inte ersättningsskyldigär för. Enligt denmotparten svenskasom
processordningen gäller detta i första hand kostnader för ombudsarvode
i småmål. Vid gruppanspråk får räkna med kostnaderna förattman
ombudsarvode blir tämligen höga flera käromåläven kumuleras. Detom

vidare inte säkertär önskar företrädas ombud.att parterna att av samma
Även kumulation medför ekonomiska fördelar för därförärom parterna
dess betydelse för vid vilken värdegräns anspråk individuelltärett
processbart endast marginell.

Däremot kan de partsekonomiska vinsterna ha viss utjämnandeen
effekt missförhållandet mellan vad kan vinna respektive riskerarman

förlora vid Särskilt i skadeståndsmål där bevisningatt en process. om
orsakssammanhang dyliktoch kräver omfattande tids- och kostnadskrä-
vande utredningar innebär handläggning fleras anspråken gemensam av
väsentliga kostnadsbesparingar för För uppnå vinsternaparterna. att
krävs emellertid kärandena redan före rättegången kommeratt överens

samfällt agerande eller det finns pågående rättegångett attom en som
enskildeden kan kumulera sin talan med. Bara under dessa förut-

sättningar kan kumulationsreglerna ekonomisktgöra oför-en annars
svarlig talan möjlig.

Kumulation praktisktär genomförbar endast antalet ärparterom
någorlunda begränsat. Vid gruppanspråk kan uppgå till fleragruppen
hundra, eller hundra Att hantera så mångas talantusen tusen personer.
i och rättegång inom för rättegångsbalkens för-en samma ramen
farandeformer ogörligt. Bådeär domstolen och försätts iparterna en
orimlig situation. För detta slaggöra hanterbara krävsatt processer av
annorlunda handläggningsformer, med inslag representativt.ex. av
talerätt.

Sammanfattningsvis vi möjligheten tillattmenar en gemensam
handläggning fleras anspråk endast i undantagsfall tilllederav att man
lyckas övervinna kostnadshinder Kumulation med-mot att processa.

i litenverkar bara tilldel uppkomsten Däremot fyllerav nya processer.
den handläggningen viktig kostnadsbesparande funktiongemensamma en
i de fall talan väl väcks. Kumulation fundament i den enskildesettsom
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processuella rättsskydd alltså i allt väsentligtsammanhänger med främst
processekonomiska hänsyn.

Summarisk process

summariskaför vad brukar kallas denInom som processenramen
betalningsföreläggande, handräckning särskildärenden ochhandläggs om

handräckning. kronofogdemyndigheten. FörfarandetTalan ärtas upp av
billigt utnyttjas framför näringsidkare,snabbt, och enkelt. Det allt av

myndigheter för driva in fordringar enskilda.och andra att mot
meninginriktad tvinga fram i egentligProcessen uteslutandeär att en

anspråkenotvistig prestation. Den rättsliga prövningen är ytterstav
Någon förstärkning det processuellaöversiktlig. betydelse avsom

summariska inte.för gruppanspråk har denrättsskyddet processen

domstolsliknandespecialdomstolar ochSärskilda domstolar,
nämnder

trettio årendomstolsväsendet har under deDet svenska senaste
genomgått förändringar. väsentligt inslag i strukturomvand-Ettstora

vid sidan allmänna domstolarna har skapatslingen det deär att ettav
specialdomstolar domstolsliknandesärskilda domstolar, ochantal
organisatoriskt knutna till de allmännaVissa dessanämnder. ärav

vattendomstolarna. Andra,fastighetsdomstolarna ochdomstolarna, t.ex.
fristående.heltArbetsdomstolen och Marknadsdomstolen, .ärsom

domstolsliknande hyres- och arrendenämndernaExempel nämnder är
Koncessionsnämnden för miljöskydd.och

inrättats i syfte effektivi-domstolar och nämnder harDenna atttyp av
mån, höjarättstillämpningen i eller mindrestörreatt,genomsera

billigareerbjuda snabbare ochsakkunskapen hos ledamöterna, en
inflytande rättsutvecklingen.intressegrupper ökatoch ettprocess ge

till visstregel exklusiv och begränsadBehörigheten rättsom-är ettsom
någonspecialorganen sista, enda,råde. fungerarFlera somav som

instans.
anspråkhandläggs oftaVid domstolarna och nämnderna ärsom

människor.likartade för antal Dettaeller sätterstörreettgemensamma
framgått kostnads-utformning. Somsin prägel ärovanprocessens

rättegångsbalkens huvudregel fulltregleringen normalt än omen annan
uppvisarOckså handläggningsreglernaför förlorandeden parten.ansvar

handlingsdirigerande ochhar iVilken betydelse dettasärdrag. pro-
prejudikatska-rättstillämpningenseller förcessekonomiskt hänseende
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pande och rättsutvecklande funktioner vi i kommande avsnitt.tar upp
Här koncentrerar i månvad specialisering rättskipningenoss en av

det mindre kostsamtgör för enskilda och andra till sinaatt ta vara
intressen.

Mål vid fastighetsdomstolen och vid vattendomstolen mestadelsrör
tillåtlighets- och ersättningsfrågor enligt den materiella rättenssom
innehåll bör lösas i sammanhang. Detta ställer krav särskildaett
regler till skydd för den har berättigat anspråk knutet till denettsom
åtgärd tillåtlighetsfrågan Bestämmelser kungöranderör.som om av
ansökan, kallelse okända sakägare och begränsad verkanom om av
återkallelse, domstolen har betydande utredningsansvar ochatt ett att
sökanden bär exklusivt kostnadsansvar stärker möjligheten för denett
enskilde få sina krav tillgodosedda.prövade och Också ekonomisktatt
små anspråk uppmärksammas och kan hävdas alltför olägen-utan stora
heter.

Vid Arbetsdomstolen handläggs arbetstvister betydelse för helaav
arbetsmarknaden. Det kan gälla löne- eller andra ersättningsfrågor som
berör löntagargrupper mångaoch arbetsgivare. Som exempel kanstora

frågannämnas tolkning kollektivavtals bestämmelserettom av om
semesterersättning eller uppräkning lön någonmed tiondelsom av

För den enskilde arbetstagaren har sådan tvist tämligenprocent. en en
ringa ekonomisk betydelse. Totalt sigdet emellertid oftarörsett om

värden. tillåtaAtt representativ talan då det kanske endastora ären
realistiska alternativet för få tvisten rättsligt prövad. möjlighetDennaatt
finns i arbetstvister arbetsmarknadens organisationer har rättattgenom

föra talan för sina medlemmars räkning särskild fullmakt.att utan
En del ärendena vid hyresnämnden hyressättningstvister.rörstor av

Det kan ibland bli fråga samtidigt antal tvisterprövaatt ett stortom av
likartad beskaffenhet. Nämnden kan då välja eller fleraprövaatt ett
typfall och låta iavgörandet dessa bestämma utgången i övriga mål.
Kostnaden för driva igenom anspråk blir typiskt lägre. Dettaatt ett sett

enskilda med små krav eftersom kostnaderna vid nämndengynnar
kvittas.

En nämnd där talan gruppanspråk kan förekomma ärannan om
Statens va-nämnd. Denna uppvisar inte någradock processuella särdrag,

kostnadsbestämmelser,utöver underlättar hanteringensom av massan-
språk.

vidTalan Marknadsdomstolen ihar huvudsak prospektivt, framåt-ett
blickande, syfte. Den talerätt tillkommer myndigheter ochsom
organisationer omfattar inte undantagsvis frågor ersättningänannat om
till enskilda. Detsamma gäller vidtalan Koncessionsnämnden för miljö-
skydd har frågor tillstånd, förbud, försiktighets-pröva ochattsom om
återställningsåtgärder miljöskyddsavgift. Eftersom enskildasamt
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förhållandevissaknar eller har liten möjlighet föra talan vidattpersoner
instanserdessa deras betydelse förstärkning detär processuellasom av

rättsskyddet för individuella anspråk inte Här bör dock uppmärk-stor.
enskilda möjlighetsakägares få i tillsynsärendenbeslutattsammas

vid Koncessionsnämnden.överprövade
Innehållet i den materiella ställer olika krav processord-rätten

ningens utformning. Förfarandet vid särskild domstol videlleren en
specialdomstol kan bättre till särskildade ändamålanpassas som

skall bidra till förverkliga vad möjligt inomän ärattprocessen som
för allmänt processuellt regelverk rättegångsbalken. Detettramen som

finns emellertid allvarliga betänkligheter i hög specialiseragradmot att
Båderättskipningen. praktiska principiellaoch skäl talar för landsatt ett

rättsordning kringbör uppbyggd stark allmän domstolsorganisa-vara en
tion. Allt tyder på vi i Sverige under de åren kommernärmasteatt att
få minskning friståendeantalet råttskipningsinstanser. Särregle-en av
ringar ingetdetta slag därför realistiskt alternativ iförär att ettav
bredare perspektiv stärka det processuella rättsskyddet för gruppanspråk.

Kriminalisering

handlande straffbelagt och leder till påföljdAtt eller beslutärett etten
förverkande någon särskild ingeteller rättsverkan i sigärom annan som

enskildes möjligheter få sitt anspråk tillgodosett.ökar den Däremotatt
kan bestämmelser handläggning talanom en gemensam av om ansvar

enskilt anspråk medverka tilloch talan detta.om
Åklagaren enligt rättegångsbalken långtgående plikthar ganska atten

i samband med åtal föra enskilt anspråk "grundas på"talanett om som
Målsäganden i åtaletbrottet. har dessutom samband medrätt att egen

hand föra talan anspråk anledning av" brott. förs i båda fallTalanom
i princip kostnadsansvar för målsäganden eller någonutan annan an-

åklagaren målsägandenspråkshavare. För talan behöver oftast inte ta
befattning anspråket till polisenmed saken anmäla ellerän attannan

Blir fråga vid utgåråklagaren. det inställelse regelrättenom som
ersättning tidsspillan.allmänna medel för ochav resa

förmånliga hanteringenför målsägande kostnadshänseendeDen avur
brottmålenskilt anspråk medför det inte sällan i framställs skade-ett att

mindre Vid tillgreppsbrott särskiltståndskrav belopp. detäräven
självrisk påvanligt målsäganden ersättning motsvarandeyrkaratt

försäkringsersättning. Skadeståndsanspråk vid mindre allvarliga
ersättningvåldsbrott för enstaka klädesplagg harkan ettavse som

några Mångaförstörts eller för sveda och värk med hundra kronor. av
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anspråken skulle aldrig bli föremål för rättegång målsäganden haftom
själv väcka talan stämningsansökan i tvistemål.att genom

Möjligheten föra talan enskilt anspråk i samband med åtalatt om
fyller viktig funktion för den blivit för rättskränkningutsatten som en

brott. Att anspråket skall ha uppkommit i anledning brottgenom av
innebär emellertid väsentlig begränsning det gäller dess betydelsenären
för det processuella rättsskyddet i stort.

Till början kräver kumulation åklagaren funnit tillräckliga skälatten
för åtala. Beviskraven i brottmål betydligtär högre iatt änett ett

Åklagarentvistemål. åtalar endast finnerhan viss gradom en av
sannolikhet för beviskraven uppfyllda. Tröskeln förär åtal böratt när ett
väckas därför högre förär detän befogatnär väcka iär talanatt
tvistemål.

finnsDet vidare risk för domstolen behandlingenatt atten anser av
de enskilda anspråken för omständlig tidskrävandeär och och skiljer
skadeståndsdelen från åtalet. De enskilda anspråken behandlas därefter

Åklagarenhelt enligt tvistemålsreglerna. då inte längre behörigär att
föra målsägandenas talan.

Slutligen måste också framhållas det övervägande antalet civil-att
rättsliga rättskränkningar saknar motsvarande straffbud. Utvecklingenett
går ytterligare begränsning straffbelagdadet området. Mycketmot en av
talar för kriminalisering i framtiden förbehålls verkligt straffvärdaatt be-
teenden och sanktionsbehovet i övrigt tillgodoses förvaltnings-att genom
rättsliga viten, avgifter och liknande. Talan enskilt anspråk iom
samband med åtal för brott därför ingen framkomligär detväg när
gäller stärka det processuella rättsskyddet generellt för konsumenter,att
hyresgäster, miljöstörda och sådanaandra grupper.

Särskilda försäkringslösningar

finnsDet vissa anspråk vid rättslig prövning upphovtyper av som en ger
till omfattande utredningskostnader. Detta gäller inte minst skadestånds-
anspråk. Den skadelidande kan lägga ned belopptvungen att storavara
för få fastställt orsakssamband mellan skadan och svarandensatt ett
handlande. Detsamma gäller kravet på käranden bevisa svarandenatt att
har orsakat skadan uppsåtligen eller oaktsamhet.genom

Ett underlätta försätt den skadelidande få skadanatt äratt ersatt att
erbjuda honom försäkringsersättning i stället för skadestånd. Villkoren
för ersättning kan utformas så det ställs lägre beviskrav föratt att ett
orsakssamband skall föreligga. Ersättningsrätten kan görasanses
oberoende den har orsakat skadan vårdslösthandlat ellerav om som
inte. Kostnaden för den enskilde få igenom krav ersättning bliratt ett
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då riskerar inte heller behöva betala belopp förlägre. Han att stora
ersättningskravet visar sigrättegångskostnader till motparten om vara

försäkringsalternativetPå underlättar hävdandetogrundat. detta sätt av
ekonomiskt orealistiskt driva igenom domstols-anspråk det är attsom

vägen.
ungefärligenofta konstruerade påFörsäkringar detta slag är sammaav

tillhanda-läkemedelsförsäkringen. DennaSom exempel kan nämnassätt.
ersättning i förstaTrygg-Hansa. Begäranhålls prövasomnumera av

missnöjd ställnings-försäkringsgivaren. Den med desshand ärsomav
ersättningsfrågan till Läkemedelsskadenämnden.vidarekan föratagande

föremål prövningi sin bli föravgörande kanNämndens tur genom
intehinder skadelidande hanskiljeförfarande. Något för den att, om

medi vända sig till domstolförsäkringsersättningen, ställetaccepterar
skadevållaren föreligger inte.ersättning frånkrav

till försäkringsersättning förutsätterovanligtinteDet rättenär attatt
kostnadersvårhetsgrad den har orsakatviss ellerskadan är attav en

Enligt läkemedelsför-visst belopp.inkomstförlust med lägstaeller ett
kr. Förersättningsbeloppet i princip 1000säkringen det lägstaär

alternativingetförsäkringen andra ordmindre medanspråk värde ärav
ersättningsanspråk någotOckså över-vid domstol. förtill talan som

någotförsäkringarnafråga utgörskrider kanbeloppsgränsen omman
alternativ.egentligt

försäkringsgivarenersättningsanspråk framställs verkställerNär enett
socialaekonomiskabåde medicinska, ochutredning beaktarsom

handmöjligheterenskilde oftaförhållanden. saknarDen att egen
Attföranleder.fullständighet slutsatser denutredningens och debedöma

i olikabevislättnaderskadelidandemedger denförsäkringsvillkoren
fårMansvåra bevisfrågor kan uppkomma.inteavseenden utesluter att

principfrågor,innehålla viktigaskadefall kanockså räkna med att ett
skadelidandeförsäkringsvillkoren skall tolkas. Den kanhurt.ex. om

sina inkomst-tillräcklig utredningsvårtvidare ha att presentera om
ekonomiska omständigheter.beträffandeförhållanden andraeller

vid omfattandeuppstår inte skador.detta slag endastProblem merav
Även bevisfrågortill svåra och prin-upphovringa skada kan geen

skada drabbatlikartadöverväganden. Har ellercipiella ett stortsamma
ersättningsbelopp förfrågornas avgörandeantal kan röra storapersoner

försäkringsgivaren.
iersättning behovsituationer den begärfinns alltså där ärDet avsom

försäkringsgivarensriktigheten ibedömajuridiskt biträde för kunnaatt
juridisk sakkunskapersättningsfrågan. Behovet ärställningstagande i av

nämndtvistig och skall lösasersättningsfrågan ärstörreän enavom
skiljemän.eller av
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Den skadelidande har regel enligt försäkringsvillkoren inte rättsom
till ersättning för kostnader. Har han haft utgifter för juridisktegna
ombud får han antingen stå kostnaden själv eller söka ekonomiskt
bistånd inom för rättshjälpen eller rättsskyddsförsäkring. I deramen en

fallen utgår avgifter och avdrag för självrisk. För den intesenare som
kan framföra sitt anspråk själv det därförär realistiskt sökaatt genom-
driva krav försäkringsersättning först fordran uppgår till någotom
tusental kronor eller mer.

Ett anspråk kan denna bakgrund i princip inte individuelltmot anses
i vidareprocessbart mån enligt läkemedelsförsäkringens och andra dylika

ersättningssystem vid domstolsprövning.än Däremot innebär försäk-
ringen fördelenden den tillåter skadelidande få sittatt ersätt-atten
ningsanspråk risk förprövat för andra kostnaderutsättas sinautan änatt

Som regel medför prövningsförfarandet enligt försäkringsvillkorenegna.
också de kostnaderna för utredningsâtgärder och dylikt bliratt egna

Ålägre. andra sidan inte den skadelidandesersätts utgifteregna om
kravet godtas. Den har berättigat anspråk i det iavseendetärettsom ett

läge anspråketsämre än handläggs vid domstol.om
verkligaDen förtjänsten försäkringarmed detta slag enligt vårärav

mening försätterde den skadelidande i bättre ställning i materielltatt en
hänseende ersättningsrätten bygger strikt förattgenom ett ansvar
skadevållaren. Också i bevishänseende kan försäkringen till fördelvara
för den skadelidande jämfört vidmed domstolsprövning etten av
skadeståndsanspråk.

En försäkring den s.k. ansvarsförsäkringen.är Förtyp deannan av
flesta företagare, organisationer,större kommuner m.fl. det naturligtär

sigförsäkra den ekonomiskt börda skadeståndsan-att mot tunga ettsom
kan innebära. Genom sådant försäkringsskydd fördelas be-ettsvar

talningen skadestånd samtliga försäkringstagare samtidigt denav som
skadelidandes möjligheter få ersättning stärks.att ut

Från ansvarsförsäkringen normalt undantagetär vissa skadetyper.
Detta gäller bl.a. produktskador och miljöskador. Ofta finns det dock
möjligheter för företagaren för dessa områden teckna tilläggsför-att en
säkring. Framställs skadeståndskrav åtar sig försäkringsgivaren utredaatt

skadeståndsskyldighet föreligger. Man kan utgå från detta ävenom att
kommer den skadelidande till godo hans utredningskostnaderattgenom
minskar. Men i övrigt ansvarsförsäkringen tillär för erbjudaatt
företagaren skydd. Försäkringsgivaren förhandlar med den kräversom
ersättning, för den försäkrades talan vid domstol eller inför skiljemän

betalar eventuellt skadestånd.samt ut
Ansvarsförsäkringen kan inte alternativ ellersägas ett ettvara

komplement till domstol för den enskilde skadelidande. Hans pro-
påverkascessuella rättsskydd i mycket ringa grad försäkringen.av
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reklamationsnämndenAllmänna ARN

Vid ARN handläggs konsumenttvister inom de flesta områden, dock inte
tvister bl.a. hälso- sjukvård,eller kollektivavtalsgrundaderörsom
försäkringar renhållning.och kommunal Undantagna också tvister därär
värdet vad konsumenten understigeryrkar visst beloppettav som
varierar mellan 250 000och 1 kr beroende sakomrâde. Det kommer
årligen cirka 000 till7 ärenden nämnden, de flesta via den kommuna-

konsumentvägledningen. I omkring hälften bifallsärendenaav
delvis.konsumentens talan helt eller

handläggning skriftlig,Nämndens uteslutande det kanär även om
förekomma telefonkontakt mellan nämnden och Prövningenparterna.

i rekommendation tvistenhur bör lösas. Besluten ärutmynnar en om
inte bindande för och följaktligen inte exigibla.heller lparterna
praktiken dock följsamhetsgraden Undersökningarhög. nämndenär som

gjort visar näringsidkarnahar följer nämndens rekommendation iatt
omkring fjärdedelar fallen.tre av

Under tiden den juli 1991 30 juni 19931 den och sedan den 15-
januari 1994 har det vid nämnden pågått pågår fortfarandeoch en
försöksverksamhet med grupptalan. Verksamheten innebär nämndenatt
får tvister mellan näringsidkarekonsumenter ochpröva en grupp en

förutsättning sådanunder dels prövning påkallad från allmänäratt en
synpunkt, för anspråk väsentligendels grunderna gruppmedlemmarnas är
likartade. Anmälan grupptalanprövning kan KO eller,görasom av

sammanslutning Enligtsubsidiärt, konsumenter eller löntagare.av en av
till hittills i två angåendevad vi känner har KO väckt grupptalan fall, ett

billeasing.och rörandedatakurser ett
Prövningsmöjligheten vid ARN har fått genomslagskraft blandstor

näringsidkare. verksamhetkonsumenter och Kännedomen nämndensom
tämligen utbredd och respekten för dess avgöranden god.väl ärär

Nämndprövningen emellertid inte brister i jämförelse medsaknar
domstolsprövning.

tvistefrå-Till början begränsas nämndens betydelse antalatt ettaven
från kompetensområde. ställtundantagna dess Attär uppgor man

innebär små anspråk inte blir prövade.värdegränser dessutom att
tvisten principielltVisserligen inte beloppsbegränsningengäller ärom av

föreligger särskilda omständigheter. Antaletintresse eller det andraom
litet.grund emellertidtvister denna ärprövassom

skriftlig innebär tvister därhandläggning heltAtt nämndens är att
inte Därigenom undantasmuntlig bevisning behövs kan prövas. ett

konsumenttvister från nämndens verksamhet. Detantalbetydande
skriftliga också prövningmedför risk för nämndensförfarandet atten

sakens beskaffenhetinte alltid blir så allsidig och omfattande som
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kräver. Utrymmet för materiellt felaktiga avgöranden Tillär större.
skillnad från vid domstol ingår dessutom lekmän i nämndens samman-
sättning. Dessa skall till lika antalet konsument- respektiverepresentera
näringsidkarintressen. Frågan det lämpliga i ha intresseledamöterattom
har diskuterats detnär gäller specialdomstolarnas sammansättning.
Kritiker har anfört både principiella skäl och anspassningen tillatt EU

det nödvändigtgör inskränka intresseledamöters medverkanatt i
domstolarna, riskerar avgörandena inte medmötsattannars man samma

irespekt utlandet. En förmodad ökning gränsöverskridande konsu-av
menttvister frågangör har aktualitet också för ARN:s del.att

Prövningen vid nämnden bygger den enskilde konsumenten kanatt
föra sin talan. Någon möjlighet få ersättning föregen att motpartenav
kostnaderna i ärendet finns inte. Det därför företrädesvisär tvister av
enklare slag kommer under nämndens prövning. Kräver tvistefrågansom

djupare rättslig analys eller vidare argumentering konsumentenären en
normalt i behov juridiskt ombud. Möjligheterna beviljasettav att
rättshjälp eller få ersättning rättsskyddsförsäkring be-att ärur en
gränsade.

Tillströmningen ärenden till nämnden och utgången dessav av
prövning visar det bland svenska konsumenter finnsatt antalett stort
berättigade krav inte vidare löses frivillig Benägen-utan väg.som
heten gå till domstol blandär svenska konsumenter. Mångaatt drarsvag
sig för väcka talan också de utlåtandehar frånnäratt nämndenett som

för sinstöd rätt.
Det saknas andra alternativa instanser till domstol där beslut harett

genomslagskraft nämndens avgöranden. Man kan därförsamma som
goda grunder de tvister hanteras vid ARNanta att merparten av som
hade förblivit olösta inte nämnden funnits. Nämnden alltsåärom ett
viktigt institut för den enskilde konsumentens individuella rättsskydd.
Emellertid nämndensär inteavgöranden bindande för inteochparterna
heller exigibla.

Ett för konsumenten förmånligt avgörande med hänsyn tillär dessa
faktorer inte mycket värt trilskande näringsidkare. Attgentemot en
nämndprövningen i viss mån inteoch endast kompletterat talan vidersatt
domstol på så den oseriösasätt företagsamheten, inte fästergynnar som
vikt vid påtryckningar från branschorganisationer följat.ex. attom
nämndens rekommendationer. Men det förekommer också väletable-att
rade företag väljer ibland inte följa nämndens rekommendation. Detatt

då regel frågaär tvister rör antal konsumenter därett stortsom om som
nämndens beslut kan få betydande ekonomiska konsekvenser för
näringsidkaren. Att rekommendationen inte följs brukar motiveras med

saken sådanär beskaffenhet den kräver domstolsprövning.att attav



1994:151SOU6192 Kapitel

lånevillkorår tvister bankerspå från bl.a.Exempel detta är omsenare
vid leasing.avtalsvillkoroch om

måni vidareindividuellt processbaramindre inteAnspråk värde ärav
prövning vid nämndenväljerkonsumentervid domstol. Attvid ARN än

omständigheter. Nämndensdomstolsprövning beror andraföre
enskilde. Deför densnabbare och enklarehandläggning generelltär sett
i första handråderkonsumentvägledarna konsumentenkommunala att

sociala ochpsykologiska,finnsDet dessutomsig till nämnden.vända
sig tillvändaframstår lättaredetfaktorerandra gör attatt somsom

till domstol.nämnden än
egentligen billigarevidprövning ARNfråga ärMan kan ettom

kanprövning nämndenDen gördomstol för konsumenten.alternativ än
handläggning iskriftligförinomdomstollika väl göras ramenav en

ansökningsavgiftenprincip lika förutomismåmål. Kostnaderna är stora,
Handläggningenbifalls.talanskalldock ersättas motparten omavsom

vidpersonalinsatsnormalt lägre ändessutomvid domstol kräver en
Vi därför intedeltagande ledamöter ärantalet är större.nämnden där

billigarestatsfinansielltvid ARN äntvistlösning ärövertygade attom en
förenklade förfarandeenligtdomstol handläggsmål vidett sammasom

vid nämnden.gällersom
fördelar. Denflera andradomstolsalternativet följer dessutomMed

sig.få domriskerari rättegångenvill medverkainte motatt ensom
det.muntlig, saken kräverhandläggningenhindrar görsInget att om

verkställbart.får rättskraft ochavgörande ärDomstolens
konsumentskyddet.rättsligafunktion inom detviktigfyllerARN en

handläggningsform ochskriftligakompetensområde,begränsadeDess
saknadenmedtillsammansavgöranden dockicke-bindande är av

möjligheternämndensomständigheter inskränkerkostnadsregler attsom
rättskipning destatligaalternativ till denfullgottfungera ett somsom

be-nämndenDäremot ärdomstolarnaallmänna ettrepresenterar.
tillnämndendomstolarna. Atttill görakomplementtydelsefullt ett mer

enskilde konsumentensbristerna i deneffektivt botemedel pro-mot
förändringar i nämndensingripanderättsskydd krävercessuella

avvisatssådan reform har, nämntsEnverksamhetsformer. avovan,som
inomanledningVi finner intekommittén.Konsumentpolitiska att ramen

bedömning.vårt uppdragför göra en annan

rådochnämnderPrivata

komple-ersättning för ellerförsäkringsskyddberörtVi har somovan
följer regelförsäkringsalternativetlagregler. Medtill ensomment

vid domstol.för talanrättsanspråk i ställetnämndprövningsärskild av
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Nämnder Trafikskadenämnden, Patientskadenämnden och Skadeför-som
säkringens villkorsnämnd följaktligenär vikt för den enskildesstorav
rättsskydd i månden försäkringsersättning övertagit skadeståndets roll

kompensation. Vi skall under förevarande rubrik behandlasom en annan
privata nämnder och råd, vilka inte har institutionellatyp ochav samma

formella karaktär nyssnämnda försäkringsnämnder.som
Inom flera branschområden har det näringslivets försorggenom

skapats rådnämnder, och andra dit missnöjda kunder m.fl. kanorgan
sig.vända Som exempel kan interna försäkringsnämnder,nämnas EHL:s

ansvarsnämnd, Kemibranschens etiknämnd och Trähusbranschens
reklamationsnämnd. Förfarandet bygger uteslutande på parternas egen
önskan få tvisten prövad och deras villighet underkasta sigatt att
avgörandet. Att det inte självklart framgårär det bland deattsenare av

försäkringsbolag bildatstörre prövningsnämnder endast ärsom ettegna
bundithar sig för följa sin nämnds beslut.attsom

Man bör inte frånbort denna privat tvistlösning kan fyllaatt typse av
viktig funktion, det gäller enklarenär reklamationsärenden. It.ex.en

övrigt vi emellertid privata nämnder rådoch har liten betydelsetror att
enskildesför den tillgång till rättsskydd. Sålunda bedömnings-är

underlaget vid nämnds- rådsprövningeller normalt inte lika fylligten
vid domstolsförfarande. Risken avgörandena blirär störreett attsom

materiellt oriktiga, bl.a. in utomrättsliga faktorervägerattgenom man
i bedömningen. Rättssäkerheten för båda Det enligtär sämre ärparter.
vår bedömning inte rimlig bedömning tvister gruppanspråk,atten om

sammanlagt kan belopp, lämplingenröra bör i dennaavgörasstorasom
form.

Myndigheter

Det finns i vårt land flertal myndigheter och andra offentligaett organ
med uppgift verka för de intressen den materiella rättenatt att som

blir tillgodoseddavärnar och bevaka lagregler och andraatt attom
föreskrifter efterlevs till förmån för medborgarna och samhället.
Uppgifterna fullgörs ofta inom för tillsynsverk-kontroll- ochramen en

fåsamhet. Att till stånd frivilliga åtgärder lika viktig idelär en
verksamheten tvångsvis driva igenom sanktioner. Myndigheternaattsom
förhandlar fram förhållningsregler med företag och andra verkarsom
inom tillsynsområdet. De också information och rådgivning tillger
allmänheten.

Verksamheten har ofta betydelse för den enskildes rättigheter ochstor
skyldigheter. Det krävs många områden särskild kunskap för rättatt
förstå tekniska samband och andra sakförhållanden. För lekman ären
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situationer bilda sig uppfattning rättsläget.inte i alladet lätt att en om
för sin kontroll och tillsyn upptäckaMyndigheterna inomkan ramen

förutsättningar självenskilde inte harrättskränkningar den attsom
åskådliggöra hänvisas till departements-detta kanobservera. För att

konsumentkreditlagentill prop.i förarbetena denchefens uttalande nya
kreditmarknaden det"Förhållandena medför1991/92:83 49: atts.

kreditinstitut erbjuder krediterflesta därfå detorde accepteras att
institutets påkostnaderutlåningsräntan i huvudsak beroendeär ettav

räntehöjsvårt för konsumenten kontrollerasådant det ärsätt attatt om
innebär detmed avtalet Detstår i överensstämmelseningar att

tillsynsmyndigheterna för sådanväsentligen får överlämnas att svara
kontroll."

sig detbehandladeMånga människor känner orätt somsersom
tillsynsmyndighetmyndighet hjälp. Ensig till förnaturligt vändaatt en

med god sedpåtalade förfarandetdet överenskan stämmerpröva om
Några egentligatill försin ståndpunkt kännaområdet och parterna.ge

till.inte Attmyndigheterna regelmaktmedel har att ta t.ex.som
vid allvarliga ellertillstånd i fråga endaståterkalla kommerett upp-

missgrepp.repade
behörighetmyndigheter harfinns dock exempelDet getts attatt

privata KO sedan dentill enskildas harrättsligt för rätt.att ta varaagera
framgåttvid Somgrupptalan ARN.juli 1991 möjlighet ansökal att om

rekommendation,inämndens prövning endastdockutmynnar enovan
Konsumentpolitiska kommitténrättsligt bindande avgörande.inte i ett

enskilda konsumentermöjlighet hjälpaKO skallhar förordat attatt ges
248.SOU 1994: 14vid allmän domstol seföra talanatt s.

rättsskyddför enskildesMyndigheternas betydelse den är närmast
förhandlingarrådgivning,information,inriktad påuteslutande att genom
viktig uppgiftfrivilligkonflikter Att dettalösa ärsöka väg. enosv.

Dessa spelarkonsumentvägledarnas verksamhet.visar kommunalade en
mindrerättigheterenskildes rättsskydd det gällerroll för den närstor av

betydandeförmedlingvägledarnas lösesekonomiskt värde. Genom ett
Är uppgörelse kaninte möjligt träffakonsumenttvister. detantal att en

fåsig förråd bör vändahanvägledarna konsumenten attvart enomge
välja dettillfälleprövning till stånd.rättslig Konsumenten attges

också sammanförabilligaste alternativet. Vägledarna kanochenklaste
möjlighet tillanspråk och därmedmed likartade öppna ettpersoner

för sig ökarsamfällt agerande. Trycket göra rättattmotparten
konsumentvägledarnahålls Attkostnadernasamtidigt de totala nere.som

ellerrättsligt för konsumentssjälvamöjlighetsaknar att enenagera
förbetydelse denräkning emellertid deraskonsumenters gör attgrupp

begränsad.processuella rättsskydd totaltenskildes ärsett
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Exempel

Kostnadsaspekternas betydelse för den enskildes processuella rättsskydd
grundlägganderör rättssäkerhetskrav. Det självklarhetär atten en

måste erbjudarättsstat medborgarna effektiva och realistiska möjligheter
i sista hand tvångsvis, driva igenom rättsligtatt, grundade anspråk. Det

finns många olika säkerställasätt detta. Varje alternativ aktualiseraratt
särskilda problem, har sina för- och nackdelar. Av praktiska skäl detär
inte möjligt inom för utredningsuppdragatt vårtettramen som
djupgående analysera effektiviteten och ändamålsenligheten hos varje
processuellt institut eller varje rättslig prövoinstans. Att så sker hellerär
inte nödvändigt för konstatera det finns brister i rättsskyddet.att om
Dessa framträder redan vid samlad överblick de processuellaen av
sanktionsmekanismerna i vidsträckt mening.

Vi har visat det finns anspråksgrupper där detatt processuellaovan
rättsskyddet för enskilda eftersatt. I vissaär fall de kostnaderär ärsom
förbundna med rättslig åtgärd så höga framgångsrikävenatten en

ekonomiskt underskott. Anspråkenett vad viär kallar icke-process ger
individuellt processbara eller processimmuna. I andra fall det kost-är
nadsansvar förlorad innebärtalan alltför avskräckande försom en att en
rättegång skall framstå realistiskt alternativ. Det föreliggerettsom en
disproportion mellan det står vinna och det riskerarattsom attman
förlora.

För åskådliggöranärmare bristerna och de rättsförlusteratt kansom
uppstå skall vi här lämna några exempel situationer där det finns
tydliga luckor i det processuella rättsskyddet. Exemplen har verklighets-
bakgrund, har här modifierats något. För exempel på ytterligaremen
typfall gruppanspråk kan hänvisas till bilaga B.av

Exempel En kommun har under längre period tagit för höguten
förbrukningsavgift för sina abonnenter. Avgiften-harvatten medav
15 överstigit kommunens självkostnadspris.procent Varje enskild
abonnents áterbetalningskrav uppgår till mellan något hundratal kronor och
25 000 kr. För kommunen, bestrider kraven, kravenrör sammanlagtsom

50 miljoner kr. Att utreda, bevisa och föra överuttagetca process om
beräknas kosta drygt 100 000 kr. Den kostnadspostenstörsta är om-
budsarvode.

Knappast någon enskild bereddär under dessa förutsätt-att processa
ningar. förloradEn rättegång skulle innebära ekonomisk katastrof fören
de flesta inkomsttagare. För skall komma till stånd krävsatt en process
därför antingen någon abonnenterna särskilt kostnadsokänsligäratt ellerav

han får ekonomisk hjälp.att
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likartade anspråk finnsellerflera hardet blandAtt gemensammasom
alltförförhållandenekonomiskaosedvanligt goda ärharnågon ensom
alltsårättsskydd på. Det krävsenskildesbygga denbräcklig grund att

delen denutifrån. Rättshjälpen täcker rättssöhjälp störstaekonomisk av
ersättningsskyldighet föreventuellintekostnader,kändes mot-menegna

storlek rättssökan-blikankostnader. Dessa antaspartens samma somav
alltjämt för iKostnadsrisken100 000 kr. ärdrygtdvs.dens, stor

erbjuderRättsskyddsförsäkringenanspråket.till detförhållande ettegna
överstigerkostnadernarättshjålpen. Redan deskydd änsämre egnat.0.m.

försäkringen. självriskenersättningsbelopp lämnashögstadet genomsom
kombinationrättshjälp.avgifterna vid Intehögredessutom änär avens en

skyddenskilde fullgotträttsskyddsförsäkring denochrättshjälp ett omger
finansiär ellerfrivilligåterstår finnahonommålet. Förförlorarhan att en

gällande.sinavstå från rättgöraattatt
råder itypisktmellanden obalansExemplet visar parterna ensom

något tusentalenskilde tvistengruppanspråk. denFör rörrörsomprocess
miljoner kronor.återbetala mångariskerar fåkommunenmedankronor att

Medförbetydelsefår därmed olikaRättegångskostnaderna parterna. en
kananspråkshavaresamtligakostnadsriskenfördelamöjlighet att

samfällt rättsligtintenormaltkrävsmotverkas. Däremotobalansen ett
kan iMankommunaltstatligt elleragerande när ärmotparten ett organ.

mål kommunensavgörande idomstolensutgå frånexemplet styrettatt
samtliga abonnenter.handlande gentemot

medhjälpi lockandeerbjudermodellagenturExempel 2. En annonser
sprida insändalovarAgenturfirmanmodelljobb.förmedling attav

klädesbranschen. Manfilm- ochinomantal klienterfotografier till stortett
modelluppdragerhållittio intresseradeniopåstår än genomatt avmer

betalakatalog måstei deraskomma medförmedling. Förfirmans att man
skallårsavgift 150 kranmälningsavgift på 295 kr samt somenen

skickarungdomarleder till 300Reklamkampanjeni förskott.erläggas att
Efter500 kr.sammanlagt 133dvs.betalar 445 krfotografier ochin var,

kopiortagit svart-vitaframkommermånadernågra agenturenatt av
tiotalhäftena tilloch skickatkopiebladenhäftatfotografierna, ettsamman

modeaffärer.mindre kända
Vissa demförlustenungdomarnaHälften accepterar pengarna. avavav
kunnande ochtid,Andra har intekränkt.har blivitderasinte rättinser att

sigskall vändadeoch intebrev till firmanförfattasjälvavilja vet vartatt
och kräverkontaktarhälftenandrahjälp. Denför agenturen pengarna

brevvälformuleratlängretillbakavisas ikravtillbaka. Deras ett som
omkring åttadå gåttharfackuttryck. Detflertal juridiskainnehåller ett

ungdomarnaflestaskedde. Debetalningarnamånader sedan uppgerav
denkontaktartiotal demrättsförlusten. Ettochkampen accepterar av

sig till ARN.vändafår rådetkonsumentvägledningen ochkommunala att
ochprincipiellt intressefrågainnehållertvisternafinnerNämnden att aven
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ärendenaprövar tvisterna egentligen enligt nämndenstrots att instruktion
"förär gamla" för Agenturfirman meddelaratt tas nämndenupp. att man

inte godtar rättslig prövning i domstol.än Firmanannan struntar
följaktligen i nämndens rekommendation återbetala avgifterna.att

Ytterligare halvår har förflutit. Av de 300 ungdomarnaett det femärnu
stycken ihärdiga.är Med stöd konsumentforumregeln väcker desom av
talan vid tingsrätten i sin respektive hemort. Målen handläggs som
småmål. Modellagenturen inställer sig vid rätten juridisktettgenom
platsombud. Varje ungdom för sin talan själv. Efter kortare förhandlingen
kommer överens skall återbetala hela avgiftenattman agenturenom mot

käromålet återkallas. Varderaatt står sin kostnad.parten
Ett rättsstridigt agerande det slag här beskrivits förekommerav som

alltför ofta. Utsiktema till ekonomisk vinning goda. Riskenär utsättasatt
för rättsliga repressalier små. De civilrättsligaär sanktionsmekanismema

inteär anpassade till den här anspråk. Att väcka talantypen vidav
domstol förär många. En timmes rådgivningett hosstort steg advokaten
kostar vadän anspråket uppgår till. Och för denäven går tillmer som
domstol blir utfallet I exemplet blev med avdrag förmagert. ansök-nettot,
ningsavgiften till domstolen, 145 kr för och de få valde attvar en av som

Då har inte hänsyn tagits till den tid och det arbete den enskildeprocessa.
själv lagt i ärendet. Agenturfirmans totala olagliga vinst blevner änmer
100 000 kr.

Exempel I insjuknartätorten X under veckas tid omkring 10 000en
människor i magsjukdom. Vid undersökning dricksvattnet finneren en av

främmande ämne misstänksett orsaken. Varifrånman ämnetsom vara
kommer okänt.är Förnyade veckan efter visar åter normalatagnaprover
värden. Ytterligare sjukdomsfall inträffar inte. årEtt framkommersenare

dagarna innan sjukdomsepidemin börjadeatt gjorde företag otillåtetett ett
utsläpp kemiska i den sjöämnen varifrån dricksvattentätortens hämtas.av

Övervägande sannolikhet talar för utsläppet den direkta orsakenatt var
till sjukfallen. Att lägga fram utredning detta i domstol medförom
emellertid kostnader tiotusentals kronor. Till det skall läggas kostnader
för ombudsarvode på så.än Man får dessutom räkna med detmer att tar
flera år innan tvisten blir slutligt avgjord. Mot detta skall ställas varje
enskilds skada i form inkomstförlust på grund sjukskrivning medav en av
i genomsnitt 500 kr.

För företaget uppgår kraven till sammanlagt 5 miljoner kr. Det otillåtna
utsläppet hade kunnat förhindras. Det hade dock krävt investering påen
250 000 kr. Företagsledningen ansåg det inte fanns ekonomisktatt

för investeringen. Man bedömde faran förutrymme behöva betalaatt
skadestånd så liten riskfritt kunde låta utsläppet ske.attsom man

Det inte troligtär någon de drabbade villigatt är stridav att taensam
företaget för få ersättning med 500 kr.mot Kostnadsriskenatt alltförär
Även med rättshjälp eller rättsskyddsförsäkringstor. medför förloraden



SOU 1994:1516198 Kapitel

processföremåletsmångdubbelt överstigertalan kostnadsansvarett som
för enskilda.till rättsförluster deinte inleds ledervärde. Att processer

produktionsbortfalldetorsakats skadaockså samhället harMen genom
effektsamlade negativamedfört. Därtill kommer densjukfallensom

har.otillåtna föroreningarmiljön som

köpt000 andrai likhet med drygt 22har,Exempel 4. A ettpersoner,
förexklusivtsåldesför 250 kr. Instrumentetelektroniskt mätinstrument 1

Efter halvårsaffärskedja. drygtrikstäckandevälkändSverige ettav en
instrumentetkonstruktionsfelsig göranvändning visar ett oan-som

påtalar felet, inte gårsäljaren ochkontaktarvändbart. A att reparera.som
också och sälji landet reklamerarantal köpareEtt runt arenstort varanom

27 miljo-000 200betala tillbaka 22 1behövarisken överatt xavser
åter ochpå köpet skalltillbakavisar kravSäljaren Azskr. attner

standard-och dels till vissapå vanvårdfelet beror Azsdels tillhänvisar att
köpeavtalet.iklausuler

invändningarställning till säljarenssjälv kunnasig inte utanA taanser
rättsfrågor krävertvistenadvokat. Denne rörkontaktar att somuppgeren

fallpå imed ombudsarvodefår räknaarbete. Mannågra timmars vartett
för inställa sigledigt från sitt arbetemåste dessutom000 kr. A5 atttaca

domstoltalan vidanspråk så litetEftersom Azs ärvid rätten. tas uppen
hellerfundera på. Intebiträde inteRättshjälp medsmåmål. är attettsom

framgångsrikrättsskyddsförsäkring. Enutnyttja sinhar A rätt processatt
Ställd750 kr.250 kr 3000 1ekonomisk förlust 5orsakar A en -

ändå inte längre har.250 kr hanförlora dehellre ldetta väljer Ainför att
rättsskyddenskildesför dennegativa effekteråskådliggör deExemplet

handläggasegentligen inteTvisten bordei småmål har.kostnadsregelnsom
för delkonstruktionsfel säljarensfrågan rörsmåmål eftersomett omsom

reklamatio-kännedom deemellertidsaknademiljoner kronor. Aflera om
från detutgick därföri landet ochpå andragjorts attorter varner som

velat påhaninte heller säkertsmåmålsanspråk. Detfråga är taattettom
Även Ainnebär.ordinärkostnadsrisk processatsig den omprocesssom en

rättegången. Dettafått vetskapandra köparelitensannolikhetenär att om
fårmassmedia. Manuppmärksammatssakenprincip krävtihade att av
fåttomedelbartväckt talan,hanmöjligheten A,medockså räkna att om

därmedsaken" ochförsök "tystasäljarenersättning ett att nersomav
rättsförlust.totalaköparnasdelendastbehöva ersätta aven

Icke-rättsliga faktorer6. 1

rättsligt grundadegällandefrånavstårmänniskor göratillOrsaken attatt
tillsigkrångligt vändadyrt elleralltid det förinteanspråk är attär att

liggerOckså faktorerrättsinstans.någonellerdomstol somannan
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utanför processordningen påverkar i vilken utsträckning processmeka-
nismerna kommer till användning.

Ett skäl till åtgärder inte vidtas denär drabbasatt inte märkeratt som
eller på känner tillsätt rättskränkningen. Det inteannat lätt förär den
enskilde skilja å sidan långsiktiga skadeverkningaratt hälsan tillena
följd miljöföroreningar eller användandet produkt från åav andraav en
sidan åldersbetingade försämringar hälsotillståndet. Skadan betraktasav

normal händelse. Ibland krävs teknisk eller vetenskapligsom en annan
sakkunskap för observera fel eller skada. Iatt andra fallett ären
effekten rättskränkningen lätt iaktta, medan det svårtärattav sättaatt
skadan i samband med någon bestämd orsak.

Att skadeverkan inte upptäcks eller i sambandsätts med vissten ett
handlande inte bevisär skadan oviktigär för den drabbade.ett att
Tvärtom kan skadan mycket allvarligt slag och rättsförlustvara av en
innebära ekonomiska umbäranden för den enskilde. Samhälletstora kan
tvingas till ekonomiskt för skadanett ingenattansvar reparera attgenom

ansvarig förgörs den. Det ekonomiska underlaget vid bedömningen av
produkt skall få saluföras eller verksamhet skall drivas vidareom en en

blir missvisande. Tillstånd utfärdas skadeverkningarnatrots att över-
stiger nyttoeffekterna. Problem detta slag kan inte komma tillav man

inommedrätta för den traditionella processordningen. Att under-ramen
lätta för enskilda väcka talan medför inte oupptäcktaatt skadoratt
upptäcks eller oklara orsakssamband klarläggs. Däremotatt detär
möjligt införandet representativaatt taleformer ochgenom av nya
principer för beräkning och fördelning skadestånd avhjälpa delav en av
bristerna.

Ibland beror rättsförlust den rättskränkte saknar kunskapatten om
innehållet i lagar och andra rättsregler. Han inte medvetenär attom

handlat rättsstridigt. Det lättmotparten är överskatta människorsatt
kännedom de rättigheter och skyldigheter den materiellaom rättensom

uttryck för. Mycket talar för okunnighetenatt innehålletavser ge att om
i konsumentskyddslagstiftningen tämligent.ex. är bland allmän-stor
heten. Kunskapen brister ofta också i fråga kan sigvändavartom man
för få anspråk vilka kostnaderprövat, och olägenheteratt iett övrigt en
rättslig åtgärd för sigmed och de villkor gäller för beviljasattsom
rättshjälp föreller få i anspråk rättsskyddsförsäkring. Språksv-att ta en
årigheter, misstro myndigheter och allmän uppgivenhet införmot en
möjligheten få igenom sin andrarätt omständigheterär inverkaratt som
nedsättande processbenägenheten. En del dessa brister kanav
avhjälpas information och rådgivning. Ett effektivt alternativgenom mer

emellertid vidär gruppanspråk låta någon föra talan för samtligaatt
drabbade. Då elimineras risken för någon inte får sin till-att rätt
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låg utbildning, för kontaktpå faktorer rädslagodosedd grund somav
språkbarriärermyndigheter,med osv.

avhållandetredje icke-rättslig faktor verkar benägenhetenEn som
förhållandet kränkterättsligt grundat anspråk mellan denhävda ärettatt

Står fortgående rättslig förbindelsedessa iden kränkande. äroch en
drivainte mod och kraftunderlägsen harrisken attpartstor att en

fysiskintesin Den behöverigenom rätt. parten vara en person,svagare
kredittagare dylikt. Detsamma kanellerhyresgäst,arbetstagare, en enen

till storföre-småföretagare underleverantörgälla för år ettt.ex. en som
frivilligtinte skadelidandeåtgärder inte vidtas beror denAtt atttag.

rättsligi övrigträttsförlusten de konsekvenserutanaccepterar ensom
Är eller likartad förrättskränkningen densammaaktion medföra.kan

intressen åsido-risken också allmännafinnsunderlägsnaflera attparter
konkurrensmässigafår negativarättsstridiga handlandetDetsätts.
fördyringar för detmiljörättsliga mål innebärstrider ellereffekter, mot

socialförsäkringssystemet.kostnader föroffentliga i form ökadet.ex.av
påtryckningar, ekonomiskt stöd och liknande kaninformation,Genom

till stånd enskildaövervinna hindren ochi del fall processer.man en
någon utomståendelåta någon drabbade ellerdeEtt sätt är attannat av -

Övriga dåsamtliga rättskränkta kantill förmån för berörda.föra talan-
ytterligare rättsför-fara förviss anonymitet,i skydd utanav enagera

luster.
andra ickesociala, psykologiska ochvilken betydelsebedömaAtt
kräverför processbenägenhetenkostnadsbaserade faktorer har en

utrednings-inte ligger inomtvärvetenskaplig studie detomfattande som
för-får med konstateraföreta. Det räckauppdragets att attattramar

utsträckningi vilken domstolar-betydelse fördetta slag harhållanden av
påi anspråk konflikter ellerför lösa sättoch andra annatatttasorganna

några exempel belysaVi dock medenskilda rättsskydd. skallgarantera
frågor här.de tassom upp

innehållavisar sigbensinstation säljer bensinExempel En ettsom
utreda exakt hurgår intetroligen dieselolja. Detfrämmande ämne, att

antaletden bensinen, ärhar tankatmånga bilister menav orenasom
vissa fallmotorskador. lFöroreningen orsakar500 och 700.mellan

fall märks skadanskadeeffekten direkt, i andrainträder att motorngenom
reparationskostnadVarje bilägare drabbasgradvis arbetar sämre. enav

bilmodell, valfeletsOOO kr, beroendeOOO och 5mellan l art, av
skadornaverkstäder misstänkerbilägare ellerverkstad Varken attetc.

omständigheterställetbensin. Orsaken ipåberor attantas somvaraoren
eller det"måndagsexemplar"bilenför hårt ellerkörts är attettattmotorn

får räkna med. Att närmareförslitningsskadafrågaär som manenom
enskildekostnader för denochförenat med besvärskadeorsakenutreda är

analysera bensinenshandmöjlighethar intebilägaren. Han att egen
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innehåll och dess eventuella skadebringande egenskaper. Han måste
dessutom bevisa bensinen köpts på den aktuella bensinstationen. Det äratt
inte alla sina bensinkvitton.som sparar

bilägare når förbi dessa hinder beskedet från bensinsta-Den mötssom av
förtionsföreståndaren han inte kan bensinens kvalitet.att ta ansvar

frånBensinen levereras direkt oljebolag till pumptankarna. Bilägarenett
oljebolagetkontaktar det inte varit fel den levereradeattsom svarar

föroreningenbensinen måste ha skett på bensinstationen. Ställdutan att
inför dessa och bevisfrågeproblem finner bilägaren förrätts- gott attnya

fåkampen ersättning med någon enstaka tusenlapp. Denatt utge upp om
för föroreningen, stationsägaren eller oljebolaget, slipper ettsom ansvarar

skadeståndsansvar på någonstans mellan 500 000 och 3 500 000 kr.

mindre bruksföretagExempel 2. Ett släpper kontinuerligt otillåtnaut
mängder kemiska i luft och motverka föroreningamaFörämnen vatten. att
krävs investeringar flera hundratusen Alternativet minskakronor. är att

flyttaproduktionen eller den till utländskt systerbolag. Föro-att ett
reningarna ställer till skada på närliggande land- och vattenområden.

på jordbrukAvkastningen skog och har sjunkit de tio åren, vilketsenaste
sammanfaller med den tid utsläppen har pågått. Frukt och grönsakersom
innehåller cancerframkallande fastställdatill halter överstigerämnen som
gränsvärden. Fisket i närliggande försämratssjö har påtagligt de senasteen

frånfem åren. Forskarresultat undersökningar andra liknande utsläppav
långsiktigavisar skadeverkningar på djur- och växtliv. De boende i ett

några kilometer bort liggande villaområde drabbas regelbundet av
illaluktande rök och nedsmutsande avfall. Statistiska sammanställningar
tyder på barn drabbas allergi, och förkylningar i störreatt ortens astmaav
utsträckning barn från andra delar länet.än av

fastställa orsakssamband utsläppen och skadorna på fiske,Att mellanett
och jordbruk,skogs- djur- och växtliv och barnens hälsa kräver en

omfattande och dyrbar vetenskaplig utredning. de drabbadeIngen ärav
villig på hand bekosta sådant arbete. 000 invånareAv latt ett ortensegen

hälften direkt eller bruksföretaget förindirekt beroende sinär änmer av
försörjning. del resterande befolkningen harEn denstörre av grannar,

eller släktingar arbetar på företaget. Oron förvänner är stor att ettsom
ingripande bolaget leder till flera invånarna blir arbetslösa.mot att av

har modet eller viljan vidta åtgärder för få på utsläppen.Ingen att att stopp
tillsynsmyndighet miljöskyddslagen, har fåttKommunen, enligtärsom

påstötningar utsläppen. Man har skrivit till bolaget haranonyma om som
tillbakavisat alla beskyllningar otillåtna utsläpp falska. Vid någotom som
tillfälle har utsläppen misstag överskridit fastslagna gränsvärden.av
Orsaken till detta har också upplystbolaget till. Bolaget harrättatnu
kommunen det prekära ekonomiska läge företaget i och vilkaärom som
följderna kan bli ställer miljökrav på verksamheten.skärptaom man
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Kommunen, redan drabbad hög arbetslöshet,är har nöjt sig medsom av
bolagets svar.

Situationen i exemplet inte exceptionell. Det inteär ovanligtär att
befolkningen i mindre starkt knuten till viss arbetsplatsär ellerorten en

det finns andra kopplingar till den bedriver miljöfarligatt som en
verksamhet obenägen påtalagör är miljöstörning.att attsom man mer en

inte detsammaDetta mindreär allvarligt på störningen.attsom man ser
passiva uppträdandetDet beror på faktorer risken drabbas andraattsom av

allvarliga följder, det "sociala trycket" Bristen på agerande medförosv.
också allmänna intressen förträds Tillståndsprövning verksam-när.att av
heter innebär prövning vilka utsläpp kan tillåtas frånen av som sam-
hällssynpunkt och utifrån allmänna miljömässiga hänsyn. Görs det inga
ingripanden dem bryter villkoren för tillstånden får kon-mot motsom
cessionen endast symbolvärde. Man kan inte begära den enskildeett attav
han skall grunda sitt ställningstagande till vidta åtgärder andraatt
hänsyn dem honom själv. Detta hindrar inteän rör den vidtarattsom som
åtgärder kan tillåtas till förmån för andra, såäven länge det äratt agera
fråga driva igenom rättsligt grundat anspråk. Anledningen tillatt ettom
någons passivitet sällan han inte vill ha sin tillgodoseddär rättatt utan
brist på mod, kunskap och ekonomisk förmåga. Den vidtar åtgärdersom
behöver inte någon själv har drabbats störningen. Man kanvara som av
också tänka sig organisation eller myndighet till förmånatt en en agerar
för miljöstörda saknar kraft vidta åtgärder. Dettaattgrupper som egen
gäller inte minst då det samhällsintresse sanktioner kommer tillär ett att
stånd.

Särskilda6.1.4 hinder begränsningarprocessuella och

Inledning

varje finnsl rättssamhälle det vissa grundläggande principer sättersom
sin rättsordningen.prägel Respekten för alla människors lika värde
och medborgarnas till fri åsiktsbildning, informationsfrihet ochrätt
föreningsfrihet självklarheter i demokratisk Enär rättsstat.en annan
viktig principen människors avtalsfrihet.grundsats Medborgarnaär om

i så utsträckning möjligt fritt disponeraskall detöverstor som som
inom privata rättssfären. fria viljafaller den Det börär styraenvars som

vilket rättigheter skyldigheter tilloch uppkommer ochsätt tas vara.
Dispositionsrätten kan dock inskränkas det finns behov det medom av

till tredje samhällsintressenhänsyn skyddet för eller eller för attman
ställning i rättsförhållande. Behovet sådanstärka parts ettsvagare aven

skyddslagstiftning har i framväxtenökat takt med det modernaav
samhället. Ett utvecklat produktions- och konsumtionssamhälle utövar
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påfrestningar på miljön och ställer högre krav på teknisk ochstora annan
sakkunskap för möjligheterna sin gällandegöra rättatt osv.

Principen medborgarnas avtalsfrihet avspeglar sig i hurom pro-
cessordningen konstruerad. Rättegången i första handär ettses som
instrument för den enskilde driva igenom sitt individuella anspråk.att
Förfarandet ackusatoriskt dispositivt.och, huvudregel,är Domsto-som
len skall lösa rättskonflikt mellan två motstående partsintressenen som
båda förutsätts till sinhand kunna på bästa Deträtt sätt.taegen vara

först hänsyn till utomstående intressen riskerar bliär när att satta
sidan domstolen bör aktiv del i utredandet självatasom en mer av
tvistefrågan, införa processmaterial. Så endastärattt.ex. nyttgenom
undantagsvis fallet förmögenhetsrättsligadet gäller tvister medan detnär

vanligtdäremot domstolen har utredningsansvar iär att ett eget t.ex.
miljöråttsliga tillåtlighetsmål.

Eftersom det sak själv rättsligtbestämma grundatär att ettenvars om
anspråk skall gällande inte tillåteteller det normalt för någongöras är

för räkning föreliggerdet uppdragsför-att utan att ettagera annans
hållande. Det processuella regelsystemet innehåller följaktligen
anvisningar vad krävs för vilkaochrätten attom som processa
omständigheter ligga tillkan grund för yrkande skall kunnaatt ettsom
bifallas.

individualistiskaDenna dualistiska grundsyn dåligtoch förpassar
intressen angår samhället dess medborgare ioch stort,som som

miljön,värnandet skyddet för hyresgästerkonsumenter, och andraom
vikten mänskligastarkt skydd för de rättigheterna.samt ettgrupper av

inteDet kan läggas enskilda individer bestämma överatt ensamma
rättsanspråk grundade på kränkningar intressen.dessa Tvärtomav anses
det så vikt för sådana rättskränkningarsamhället beivras,stor attvara av

enskilde mindre från möjlighetenden eller helt utestängsatt attmer
vidta rättsliga åtgärder. vilar i på myndigheterAnsvaret stället och andra
offentligrättsliga subjekt.

För processuellt grundvalkonstruerat dessaatt ett system av
principer skall fungera tillfredsställande vissa förutsättningarkrävs att

uppfyllda. Det måste möjligt identifiera dem drabbas påär attvara som
måstegrund rättsstridigt handlande. dessutom tillgångDessa haettav

till realistiska driva igenom sinprocessuella institut för Harrätt.att
och plikten lagts myndigheter krävs dessa harrätten att attagera

tillräckliga ekonomiska tillgång sakkunnigoch personal.resurser
Vi tidigarehar redan konstaterat goda grunder kanatt anta attman

i förutsättningar. gårdet antal fall brister i dessa Det inte alltidett stort
konstatera lider på grund råttskränkning.exakt skadaatt av envem som

Anspråken vi diffusa. Ekonomiska och andra förhållandenvad kallarär
hindrar den enskilde från sin gällande. Medborgarengöra rätt stängsatt
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från tillgång till de processuella sanktionsmedlen. Omfattningenute och
intensiteten i myndigheternas verksamhet beroendeär ochstats-av
kommunfinansiella överväganden, det allmänna konjunkturläget,
politiska preferenser osv.

finnsAtt det brister i det processuella rättsskyddet för massanspråk,
de grundas enskilda eller allmänna intressen, såledesäroavsett om
Viuppenbart. skall här på sambandet bristernanärmare mellan ochse

särskilda processuella hinder och begränsningar.

Enskilda intressen

Rätten väcka talan vid domstol för få till stånd rättsligatt att en
prövning anspråk brukar uttryckas med begreppet talerätt. Medettav
talerätt då behörigheten i rättegång rörande sakenatt partmenas vara en
i fråga. Enligt vissa talerätt allmän processförutsättning.är Domsto-en

alltidlen skall har talerätt inte.pröva eller Andrapart attom en menar
bristande talerätt speciellt processhinderär bara kan föreligga iett som
vissa situationer. Domstolen har endast i särskilda fall prövaatt om en

inte.har talerätt eller Oavsett vilken uppfattning ansluter sigpart man
till följer föra talan angående vissträtten rättsförhållande inteatt att ett
tillkommer alla. Vem helst intehar föra talan vadrätt attsom om som
helst bara därför angårsaken enskilt intresse.att ett

Talerätt allmän processförutsättning iuppfylls flertalet fallsom en
påstårkäranden sig berättigad svaranden för-att gentemotgenom som

pliktigad. denna tappningI talerätten inget egentligt hinder förär den
enskilde få till stånd Den enskildes processuellaatt en process.

påverkas marginellt,rättsskydd alls. Men ibland interäcker detom ens
påstående förmed talerätt skall föreligga. Käranden måste bevisaett att

han på visst behörig Beviskravenär sätt väcka talan. dåsättsatt att
tämligen högt, normalt motsvarande dem förgäller domstolenssom
prövning målet i sak.av

vilkaDet inte klart förhållanden bör föranleda domstolenär attsom
särskild talerättsprövning. Frågan inte igöra reglerad lag. Manären

brukar dock i allmänhet anföra följande skäl till sådan prövningatt en
skall ske.

tredjeEtt träffas rättskraft.är domens Detta ärargument att man av
särskilt tvistenaktuellt rättsförhållande vilketnär rör överett parterna

inte civilrättslig dispositionsrätt.har Som exempel kan klandernämnas
bolagsstämmobeslut. Bifalls sådan talan domen bindandeöver är ävenen

till förmån övriga aktieägare.för Ett angåendeexempel talanärannat
rättsställning, konkursbos talan rörande konkurs-t.ex.annan persons

egendom.gäldenärens
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Ytterligare skäl domen kan ha bevisverkanär för ellerett att mot
tredje Utgången arbetstvister har regel verkningar i bevis-man. av som

prejudikathänseendeoch motiverar det särskilt prövasatt partensom om
taleberättigad.är
Även doms egenskap exekutionstitel iblanden av menar man

berättigar partsställningen officio frågaprövas talerätt.att ex som en om
Ett exempel någonär väcker talan utfående viss egendomatt motom av

besittare än ägaren.annan
motivAndra är talerättsprövning kan elimineraatt man genom en

risken för dubbla och motstridiga domar eller prövningen tilllederatt
processekonomiska vinster.

Talerätten speciell processförutsättning föreligger i princip isom en
situationerde nämnda då domstolen alltid måste särskildgöraovan en

talerättsprövning, d.v.s. då påstående inte tillräckligt förärett rent att
processförutsättningen uppfylld. Så förhållandet ofta inomäranse expro-

priationsrätten i tillståndsmåloch enligt vattenlagen. Rätten föra talanatt
i idessa fall princip förbehållenär den har viss kvalificeradsom en

anknytning till berörd fast egendom sakägare. Sakägarbegreppet
behandlas utförligt i bilaga B. Som där framgår lämnar såväl förarbeten

praxis för olika tolkningar i fråga vilka omständig-utrymmesom om
talerättsprövningen.heter bör vägledande försom vara

Oavsett talerätten ställs allmän eller speciellom upp som en process-
förutsättning gäller utgångspunkt ingen skall uteslutas frånattsom
möjligheten föra förtalan till sin Samtidigträtt.att att ta vara egen
förutsätts denna behörighet i princip exklusiv. En kanAvara person
endast undantagsvis föra talan B denne skall till C.mot att presteraom
Domen i rättegång mellan A och B inte bindande för C. Denneären
kan domen väcka talan B. Den bristande talerätten för Aoavsett mot
skyddar alltså B från bli för onödiga CFör saknaratt utsatt processer.

bristandeAzs talerätt egentlig betydelse, så länge C realistiskhar en
möjlighet själv sitt anspråk gällande.göraatt

Som konstaterat emellertid det inte alltid fallet. Detärovan senare
finns antal anspråk inte drivs igenom i domstol eller där detett stort som

inteandra skäl kommer till stånd rättslig prövning. Oftast finns detav en
idock med eller likartade anspråk någonstörreen grupp samma som

har mod, kraft och vilja vidta rättsliga åtgärder. Begränsningenatt av
hindrar dåtalerätten honom från till andras Eftersomrätt.att ta vara

alternativet ingen alls leder till passivaär detta de gruppmed-attprocess
lemmarna lider rättsförlust. Ett brist tillåtabota dennasätt äratt atten
representativa taleformer grupptalan. Har domen i sådansom en process

samtligarättsverkan blir aldrig onödig för imot motpartenprocessen
den mening härsom avses.
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På vissa områden enskilde frånhar den helt möjlighetenstängts ute
vidta åtgärderrättsliga påtagligt enskilt intressehan haratt trots att ett

få till stånd sanktion. tillståndsgivenOmprövning verksam-attav en av
enligt miljöskyddslagenhet exempel. Rätt begära omprövningär attett

tillkommer myndigheter, inte enskilda miljöstör-endast drabbassom av
ningar. tillstånd beviljats hindrarAtt har verksamheten dessutom den
enskilde från förbudstalan eller talan försiktighetsåtgärderväckaatt om
vid störningen åtgärder striderdomstol, beroräven motom som
villkoren i tillståndet. någonDen enskilde har inte form rättsligav
möjlighet åtgärder få störningen fårupphöra. Hanatt attgenom egna
nöja sig med ersättning för skador olägenheternabegära deatt som ger

till.upphov
fråga anknytning vilkaEn med till talerätten omständigheternära är

får åberopa till för sin i vilken mån fårstöd talan och domstolenparten
sitt Självklart inte framgånggrunda avgörande dessa. kan medman

åberopa själv få ersättning.andras skador eller olägenheter för Manatt
sig får åberopa någonkan däremot tänka olägenhet tillatt parten annans

skyddsåtgärder,för förbudsyrkande yrkandestöd ellerett ett om om
utifrånförbudsfrågan enligt den materiella skall de totalarätten prövas

i fråga Till-skadeverkningar åtgärden eller verksamheten orsakar.som
miljöskyddslagenståndsprövning enligt vattenlagen och sker medt.ex.

utgångspunkt från Prövningsmyndigheten hardetta synsätt. ett eget
utredningsansvar. Eftersom samtliga olägenheter domprövas är en

inte. förbudsmålbindande alla, de har fört talan eller Ettoavsettmot om
fastighetsdomstolvid allmän domstol eller vid handläggs däremot som

dispositivt får enligt intetvistemål. Domstolen 17 kap. 3 § RB beaktaett
omständigheter åberoparandra dem och dom gällerän parterna ensom

i rättegången. disponerar själva vilkaendast mellan Dessa överparterna
förbudsprövningen.får till förolägenheter domstolen lägga grund

principenlinje detta med den tidigare berörda med-l med och om
avtalsfrihet varje enskildborgarnas kan hävda att person ensamman

Om olägenheten skallförfogar de olägenheter drabbar honom.över som
själv.någon sanktion drabbade Han kanskeföranleda bestäms den ärav

i situationfå till stånd förbud. Den dennainte intresserad att ett somav
då i strid tredjetillåts åberopa någon olägenheter motatt agerarannans

materiella många gångervilja. detta denMot kan rättensägas attmans
Avsikten inte varjesamtliga olägenheter beaktas.förutsätter är attatt

dispositivtskadeverkning för sig. Att förfarandet attskall bedömas är
för den enskildesförfogar processmaterialet talar docköver attparterna

vikten domstolensrådighet olägenheterna änöver väger atttyngre av
Ärtill demateriellt riktig alla berörda.prövning blir med hänsyn

påkallat från allmäntsådana förbudsamlade olägenheterna äratt ett
ingripande från myndighet.i bli fråganintresse kan det stället ett enom
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Det talar med viss styrka försagts vid för-som ovan att ettman
budsyrkande inte med framgång åberopakan andras olägenheter som
grund för sin italan mål där domstolen bundenär parternasav
disposition processmaterialet. Domstolen kan förbjuda verksamhetav en
endast olägenheterna för käranden tillräckligaär förom ensamt ett
förbud.

förbudstalanEn påkallas ofta åtgärd eller verksamhetattav en en
orsakar olägenheter för människor.större Den enskildes skadaen grupp
i sig då sällan tillräckligtär skäl för förbud detta måste grundasett utan

de totala skadeverkningarna. Ett ingripande förutsätter därför att
samtliga åtminstoneeller flertalet de drabbade samtidigt.av agerar
Emellertid framgått tidigare,är, i många situationersom en process
inget realistiskt alternativ för den enskilde. Att driva pilotmål ärett
ingen lösning eftersom prövningen då fortfarande inriktad påär bara

Ärnågons eller någras enskilda olägenheter. de förhåller sig passivasom
tillräckligt många blir därför konsekvensen samtliga drabbade lideratt

rättsförlust, de aktivtäven sökt till stånd sanktion. Så bliren som en
fallet förutsättningarna för förbud i de materiellatrots att rätts-ett
reglerna uppfyllda.är

följdenAtt blir denna beror de anspråk förbudstalanatt som en
normalt inte individuella iär den meningen de står oberoendeavser att

varandra. De endast iutgör delar sammanhang.större Att drivaav ett
igenom anspråken försvåras ytterligare intede sällan diffusa tillärattav
sin Det svårtär precisavgöra har drabbatsnatur. och exaktatt vem som

vilket En processordningsätt. individualistisktmed präglade principer
talerätt åberopandenoch klarar inte hantera dessa anspråk påom att ett

fullgott Och väcker samtligasätt. berörda talan riskerar domstolen att
ställas inför oöverstigliga problem. Kumulationsreglerna inteär

tillanpassade hantera rättegång med flera hundra elleratt en tusen
kärande. De processuella reglerna måste därför ändras såpersoner som

de bättrestämmer med huröverens de materiellaatt rättsreglerna är
konstruerade. Kräver förbudsprövning samtliga olägenheteratten
beaktas det nödvändigtär processordningen tillåter sådan prövningatt en

krav samfällt agerande från flera hundra ellerutan tusentalsett
enskilda människor.

Talerätt i den mening vi använder begreppet omfattar inte rätten att
Äröverklaga dom eller beslut. frågadet rättegång kanetten ettom en

avgörande i sak överklagas endast I tillståndsmål delges dockpart.av en
inte tillståndsansökningen någon bestämd I stället utfärdarmotpart.
domstolen kungörelse ansökningen. Fullföljdsrätten då iären om
princip begränsad till dem har hörsammat kungörelsen och förtsom
talan vid underinstansen. Mot beslut fattade administrativav en
myndighet förs talan besvär. Rätt överklaga har denattgenom som
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antingenangår. så klagorätten förutsätterDetta brukar tolkasbeslutet att
rättsställningpåverkar eller beröreller beslutetär ettatt part att ensman

rättsordningen. Vidnågot normbeslutintresse på har erkäntssätt avsom
besvärsberättigade. Samtligapåtagligtbeslutet berör denkrävs att mer

förpliktande normbeslut, förbudträffas generellt t.ex. motett omsom av
kemiskt inte klagorätt.användning harpreparat,ettav

för enskildes rättsskydd.betydelse denRätten överklaga äratt storav
vanligt många människor harområden detPå flera där är att samma

fri-miljörätt, mänskliga ochlikartade intressen konsumenträtt,eller -
bevakningenförrättigheter bär det allmänna ett tungt ansvar avosv. -

faller inom verksamhetensförordningar efterlevs. Detregler ochatt
förvaltningsåtgärder berörvidta andrafatta beslut ochatt somramar

intressen.enskildas rättsliga
Är kanfrågan tillsyns- eller kontrollverksamhetdet vem somom en

skall ochtill myndigheten dennahelst anmäla pröva ettatt ta upp om
rättsliga regleringen. I andra fallmed denhandlande stämmer överens

frånprövning ansökandomstolens beroendemyndighetens ellerär av en
initieras tillåtsprövningsförfarandetbehörig Oavsett hur somperson.en

materielladenfram sina synpunkterregel lägga rättenatt omenvar
skilda förhållanden. Såbedömning fleraallsidig ärförutsätter aven

enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.tillståndsärendenifallet t.ex.
Myndighetenmån officialprincipen.i väsentligFörfarandet präglas av

processmaterialinte detvid sin prövning bundendomstoleneller är av
dispositivt tvistemålipå sätt ettpresenterarparterna samma somsom

så be-blir utredd desssjälvständigt för sakenhar attettutan somansvar
skaffenhet kräver.

Bristande bliregentlig betydelse. talerättfall saknar talerättenI dessa
sina intressen. Ställ-enskildehinder hävdainget för dennormalt att

inte inverka påprövoinstansen behöverinte vidningen ellerpartav
utredningaråberopa ochellermöjligheten framställa yrkanden attatt

rättsskyddet i ställetprocessuellabevismaterial. Styrkan i det ärannat
avgörandemöjligheten överklaga ärberoende ettatt som manav

många gånger väsentligtframgått dennamissnöjd med. Som rättärovan
organisationer.enskildaför ochinskränkt

följer rättsgrundsat-förvaltningsrätten allmännainomKlagorätten av
långtgåendedirektivutredningens övervägagårDet utöver attser.
djupgåendekräverrättsprinciper. sådan reformEnändringar dessa enav

besvärligamångaaktualiserarsakområden ochflerarättslig analys av
Pâbehandla.anledning förinte finnsi övrigtdetproblem attosssom

förutsättningarna föremellertid de allmännaområdenvissa kompletteras
rekvisit vilka detefterprinciper. De avgörsöverklaga andrarätten att av

intimt knutnamiljörätteninomangår klagandebeslut är t.ex.ett enom
vidga krympa kretsendå möjligt ellersakägarbegreppet. Dettill är att
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klagoberättigade detta får följder förutan klagorättenatt andra
områden. Vi återkommer med funderingar i dessa frågor i kapitel 23.

Allmänna intressen

Ett intresse kan betraktas allmänt det omfattas större antalsom ettom av
människor eller det sätt samhällsviktär intressetannatom attav tas
till Ibland kan skyddskretsen omfatta i princip hela befolkningen,vara.

fallet i frågaär konsumentskydd och värnandet allemans-som om om
I andra fallrätten. intressetär knutet till någorlunda bestämden grupp,

såsom yrkesfiskare, handikappade eller etnisktpersoner av samma
Skyddet riktar sig inte till den enskilde tillursprung. utan gruppen som

sådan.
Det i förstaär hand samhället bär för allmännaansvaret attsom

intressen till i tillräcklig mån. Det vilartas på myndighetervara att
bevaka intressen knutna till konsumenterna, näringslivet, minoritets-

miljö- och hälsovården, friluftslivet Den enskildegrupper, osv.
medborgarens processuella möjligheter föra talan vid domstol ochatt att
överklaga myndighetsbeslut i princip inskränktär till frågor rörsom
hans privata rättigheter och skyldigheter.

Den moderna skyddslagstiftningen omfattar inte endast den enskildes
också intressenrätt allmän karaktär.utan Det fråga iär viss månav om

och annorlunda rättsanspråk, allas tillrätt god miljö och tillnya som en
skydd olaga diskriminering och andramot kränkningar de med-av
borgerliga fri- och rättigheterna. Anspråken är för allagemensamma

berör också personligt privatoch Nedlåtandemen ett sätt.envar
uttalanden riktade folkgrupp upplevs personligtmot kränkandeen som

dem tillhör folkgruppen. Miljöstörningar med långsiktigaav som
skadeverkningar folkhälsan leder till ångest och andra orosbesvär för
den lever störningskälla.närasom en

Det därför inteär alltid givet i vilka fall intresse enskiltär ellerett
allmänt. Ofta har rättsligt initiativ fördelar för båda intressenaett
samtidigt. Enligt produktsäkerhetslagen kan Marknadsdomstolen till
förmån för det allmänna konsumentintresset förordna återkallelse ochom
förbud försäljning farlig produkt. sådantEttmot beslut tillgodoserav en
också intresse hos den enskilde köparenett produkten. Ettav annat
exempel fastighetsägaresär framgångsrikaatt talan förbuden motom

driva miljöfarlig verksamhet på visst områdeatt också får till följdett
allmänheten kan fortsätta använda områdetatt för rekreation ochatt

friluftsliv. Upprätthåller i fall dessa strikt kompetensför-man som en
delning mellan olika subjekt beroende på det enskiltär ellerett ettom
allmänt intresse kränkts uppstår det svåra gränsdragningsproblem.som
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handlingsfrihet alltförprocessuella snävtenskildesför denSätts ramarna
tillräckligt frånfår stödinterattsförlust, hanlidariskerar han att omen

för det allmänna.någonellermyndighet representantannanen
hurskäldessa starka övervägautifrån synpunkterfinnsDet attsom

karaktär börallmänrättsliga intressentillför att ta avansvaret vara
åorganisationer ochenskilda ochsidanåmellanfördelas personerena

följandebör bl.a.sammanhangetI detallmänna.sidan detandra
beaktas.

åren skekommerdedet underförvänta närmasteMan kan att enatt
rättsområden. Viflera ärstatligadetomvärdering engagemangetav

övrigasig deträttsligtpolitisktSverige och närmardåskedei ett
i flera avseendenrättstraditionenkontinental-europeiska ärDenEuropa.

starkare ochharDomstolarnasvenska.denannorlunda än meren
påkravställssamhällslivet. Detroll i störreställning ochbetydelsefull

berörintressenbevakaverksam försjälvenskildeden att somatt vara
påverka ochsannoliktkommerIntegrationssträvandenahonom. att

denriktning. Betydelsenrättsordningen i dennasvenskaförändra den av
sammanhangi olikaframhålls redaninitiativochenskildes engagemang

tillochbevakagällerinslag detviktigt när taalltmer att varaettsom
Tillsyn ochlikartatellerpå sätt.fleraberörintressen sammasom

inteskadeverkningar ärhar allmännaverksamheterkontroll över som
ekonomiska lägetDetallmänna.angelägenhet för detenbartlängre en

kommunalastatliga ochdetnödvändigt avgränsadetgör engage-att
offentliga insatser ärverksamhetsområden där behovettill avmanget

påtagligt.särskilt
rättsutvecklingenskönjarättsområden kandärfinns fleraDet attman

strävanden.tankar ochviss månipåverkas dessabörjathar nyaav
genomgripandetämligenföremål förf.n.Konsumenträtten är en
Regeringen harinförts.1993:20 harkonkurrenslagEnöversyn. ny

marknadsföringslag prop.propositionframnyligen lagt nyom enen
Marknadsdom-infogaregeringskanslietövervägs123. Inom1994/95: att

i dagfinns redandomstolsorganisationen. Det etti allmännastolen den
konsu-det allmännaförmån förtillreglersamband mellantydligt

enskilde konsumentensdenbestämmelser värnarochmentskyddet som
enligtoskäligtfunnitMarknadsdomstolen haravtalsvillkorEtträtt. som

betraktasnormaltdomstolskall allmänavtalsvillkorslagen somav
enligtförbudsäljs i strid36 § AvtL. Enenligtoskäligt mot ettvara som

enligt konsument-felaktigproduktsäkerhetslagen är att anse som
skillnadmindreframöverdet görsförväntaMan kanköplagen. att

dennaindivider. Det äroch motkonsumenternamellan somgruppsom
berättigatinte harenskild konsumenthävdasvårt ettbakgrund attatt en

igenom.konsumentanspråk drivsallmännaintresse attav
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Miljörättsliga prövningar präglas de, i högre grad påatt mångaänav
andra rättsområden, uttryck för avvägning mellan olika intressenger en

både enskild och allmän Olika verksamhetersav verkanart. på miljön
måste bedömas flera synvinklar. Närmast alla har någotur som att
tillföra ärende därför få kommaett till tals vid tillstånds-anses en
prövning. Om vederbörande har privaträttsligt intresse iett saken är av
underordnad betydelse. Detta gäller emellertid inte i dispositiva
förbudsmål eller någon villnär överklaga tillståndsbeslut. Enskildasett
och organisationers kompetens dåär väsentligt inskränkt. Inskränk-
ningarna sällan föranleddaär den materiella rättsprövningenattav är
annorlunda beror på andra, inte alltidutan klart formulerade, över-
väganden. Såväl enskilda organisationer kan emellertid tillförasom en
miljöprövning både betydelsefullt faktamaterial och viktig sakkunskap.
Det kan därför finnas starka skäl den inte sakägareatt ärge som en mer
framträdande roll i arbetet för uppnå miljömål.att gemensamma

Värnandet de mänskliga fri- och rättigheterna ärom grundsten ien en
demokratisk I Sverigerättsstat. fri- ochär rättighetsskyddet uppbyggt på
bestämmelser i regeringsformen och på anslutning till internationella
konventioner. Den s.k. Europakonventionen kommer särskildgenom en
lag SFS 1994:129 inkorporeras i svenskatt Vidarerätt. har regeringen
i syfte förstärka den enskildesatt rättsställning föreslagit vissa ändringar
i regeringsformen prop. 1993/94:l17.

Det viktigtär kränkningar de mänskligaatt fri- och rättigheternaav
inte sker sanktioner vidtas. Det har i olikautan att sammanhang väckts
fråga Sverige i alla avseenden uppfyller kraven enligt internationellaom
konventioner den enskilde skall ha tillgång tillatt effektivaom rättsme-
del kränkningar grundläggandemot fri- och rättigheter. Sverigeav har
i flera fall fällts vid Europadomstolen för brott Europakonventio-mot

krav på domstolsprövning. Kritiker har ocksånens pekat på det enligtatt
avgörande från Högsta domstolenett NJA 1978 3 inte finns någons.

målsägande kan föra talan eller skadestånd vidsom brottetom ansvar
hets folkgrupp. Flera faktorer påkallarmot således det övervägsatt noga

det finns brister i det processuella rättsskyddet förom de mänskliga fri-
och rättigheterna.

Många allmänna rättighetsregler inom områden konsumenträtten,som
miljörätten och de mänskliga fri- och rättigheterna grundas på över-
väganden i huvudsak politisk Ibland de uttryckär för kompro-av art.
misslösningar resultat långa och besvärligaett överläggningarsom av
mellan företrädare för olika politiska viljeinriktningar. Rättigheterna är
ofta formulerade i tämligen ordalag. Tolkningen deras närmarevaga av
innehåll kan skifta beroende på politisk åskådning. Det dåär särskilt
viktigt fastslå vilken roll rättstillämpningenatt skall ha för bestämmaatt
rättigheternas innebörd. Ges domstolarna alltför vid kompetens ären
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rättskipningalldet rörSamtidigt kanpolitiseras. sägasderisken attatt
tolkarfrågor. domstolenkontroversiella Hurpolitisktmindreellermer

konsumentskyddslagstiftningen eller bestämmerinomgeneralklausulen
miljö-tillåtlighetsprövning enligtskallprincipervilka styra ensom

viss socialförsäk-tillhar rättellerskyddslagen avgör ensomvem
miljöpolitiska ellerkonsumentpolitiska,ringsersättning beror ytterst

iredan dagdessutomDomstolarna harfaktorer.socialpolitiska genom
skyldighetochrättsprövningsinstituten prövarättlagprövnings- och att

rättigheter.grundlagsskyddadeförenlighet medavgörandensochnormers
avsnitt inteförevarandeivi diskuterarvadunderstrykavill dockVi att

detvidgasbörprövningsrättmaterielladomstolarnas utan omär om
prövning gällande rättunderlättaråtgärderbehövs att somensom

stånd.tillskall ske kommerförutsätter
spörsmål berörrättsligabehandlatavsnitt vihar storaI detta som

typiskträttsstridigt handlandemänniskor och där settettgrupper av
samhällsintresse. Det är ämnenenskilde ochbåde denkränker ett som

vilja ochhar mod,finns debland medborgarnaOchfolk. somengagerar
träds för närintressena stoppasnärlust av pro-sommenatt agera

olyckligti flera avseendeninskränkningar. Det ärhinder ochcessuella
tillintesanktionssystemprocessuellt engagemangetmed tar varaett som

skydda.förtilllagstiftningen ärdembland attkompetensenoch som
samhället.enskilda ochbådeförblir rättsförlusterFöljden

myndigheternainte till förräckerallmännasDet att ensammaresurser
bevakningkontroll ochtillsyn,effektivkunnaskall utöva avannanen

leda tillUppenbarligen kan dettaområden.på alla attsamhällsintressena
Människorallmänna.enskilde och detmellan denklyftabildasdet en

inte klararsamhällsinstitutionernamisstrogenhetmedfylls avmot som
kännersig. Medborgarnatagitsamhället harinfria detatt somansvar
rättsligsaknardemyndigheterdomineradeochundertrycktasig somav
övrigasig tillspriderförtroendebristenlättDetkontroll äröver. att

förhindrasutvecklingsådanEnoffentliga maktapparaten.dendelar av
samspeliorganisationerenskilda ochmöjligheter förskapar attmanom

tillsamhällsintressenföroffentliga verka tasmed det att gemensamma

vara.

Exempel

kostnads-dåsituationerexempelavsnitt lämnati tidigareVi har
integruppanspråk görstillledericke-rättsliga faktorerrelaterade och att

reglerprocessuelladeockså utläsas hurexempelfallen kanAvgällande.
möjligheten förhindrar och begränsarbehandlats härprinciperoch som

Vi skallråttskränkta. ävenförmån för helatillnågon gruppenatt agera
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avsluta förevarande avsnitt med exempel. Detta visar enskilda välett att
kan till allmänna intressen och hur trubbigt instrumentta be-vara
gränsningar i talerätten Exempletär. hämtat från Marknadsdomstolensär
beslut 1985:14.nr

Ö anmälde personligen marknadsföringen obligationslânet Spar 82 tillav
KO beslöt inte föra målet till domstol. Enskilda saknarattsom personer

Ötalerätt vid Marknadsdomstolen. fick därför i stället fackförbundett att
in ansökan i ärendet till domstolen. Organisationers talerättge ären

emellertid subsidiär i förhållande till EftersomKO. KO inte hade avskrivit
något ärende vari förbundet varit anmälande avvisade domstolen för-
bundets talan. Förbundet gjorde anmälan till KO skrev ävenen som av
detta ärende. Därefter ingav förbundet ansökan till Marknadsdomsto-en ny
len och biföll talan. Förbundet företräddes vidtog domstolen ochsom upp

Ö.i övrigt ombudetav

6.2 Handlingsdirigering

6.2.1 Allmänt

De olika faktorer enligt vad i avsnitt 6.1 inverkarsägs menligtsom som
på enskildas möjligheter få kompensation för skador och andraatt
följder rättskränkningar har också betydelse för rättsreglernas ochav

handlingsdirigerande funktion. Det i följandedetsägsprocessernas som
belyser ytterligare, utifrån preventiva hänsyn, bristerna i det processuella
rättsskyddet för gruppansprâk.

Vi har i kapitel 3 berört behovet klara, tydliga och rättvisaav
spelregler förutsättning för väl fungerande samhällsgemen-som en en
skap. måsteDet finnas allmänt accepterade för medborgarnasnormer
handlande, för vilka intressehänsyn i konfliktsituation skallsom en
tillmätas vikt, för vilkastörst maktbefogenheter samhällsinstitutionerna
bör ha Normsystemet skall medverka till det möjligt pågöraosv. att att
bästa tillsätt de allmänna nyttoeffekter följer flerasta vara som av
samverkan mål och slå vakt grundläggandemot ett gemensamt om

ivärden demokratisk rättsstat.en
För nå samhällsmålen det ibland nödvändigtär och önskvärtatt att

påverka människors beteenden i viss riktning. Det finns behov atten av
å sidan förbjuda eller försvåra oönskade aktiviteter och å sidanandraena
påbjuda eller samhällsnyttiga verksamheter. Föruppmuntra att ge-
nomföra detta kan använda sig flera påverkansmekanismerman av som
tillsammans bildar komplicerat Ett viktigaredeett styrsystem. av
styrmedlen normgivningsmakten,är regeringens och riksdagens
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allmänintresset ibehörighet för lag och för-att representantersom
handlingsreglerordning fastställa för medborgarna.
tjänar emellertid inteNormgivning endast styrmedel försom

samhällsinstitutionerna. förordningar fyller ocksåLagar och behovett
den enskilde medborgaren få sin och plikt i olikahos rättatt samman-

anvisning rättskonflikterklargjord och för hur kan lösas.hang som
Utvecklingen på tjänstemarknaden flera samhällsområdenoch medvaru-

villtill ökade krav utbildning och sakkunskap hos denhar lett som
olika handlingsalter-sin ställning och träffa mellankunna hävda valrätt

människor inte förutsättningar i detta hänseende.nativ. Alla har samma
då fungera vägledning för medborgarna i deras hand-Normerna kan som

sina tvister.tjäna utgångspunkt de sinsemellan löserlande och närsom
omfattandeförordningar får inte bli för EnFloran lagar och stor.av

sin vägledanderegelsamling blir lätt ogenomtränglig och förlorar
lagstiftarenförmåga. därför många gånger fördelDet är att angeren

eftersträvasriktlinjer för vilka handlingsmönsterendast och somramar
preciseraöverlåter domstolarna,och andra närmareattt.ex.organ,

förutsägbar-handlingsimperativens innehåll. Visserligen reducerar detta
regelsystemettillämpning, dettaheten vägs attupp avav normernas men

lagstiftningsteknikflexibelt. Valetblir mindre omfångsrikt och mer av
övervägandendock självklart inte enbart dessa allmännaberor utan

mål igenomgång och lagreglernade kravkräver somnoggrann aven
enskilda tillgodose och förverkliga.fallet skalldet

ialltså lagstiftning delvi konstateratVad är störreär ettatt en
lagstiftarensmänniskorsför styrning handlande,komplex attmenav

påverkan.inte alltid i första handmotiv dock är utövaatt
gradskillnad ischematiskbeträffande avläsaMan kan det senare en

civilrättsligdispositiva via tvingandefrån reglerpåverkanssyfte rent
kriminalisering.tilloffentligrättslig regleringskyddslagstiftning över

primärt beståvisserligendispositiva kanRent bestämmelser sägas av
hurprövningsorgandirektiv till domstolarna och andra om en

hand.tvistande inte kanrättskonflikt skall lösas denär egenenas
handlingsalternativvilketemellertid också uttryck förReglerna är ett

innehåll, tillsammans medväljas.enligt lagstiftaren bör Normernassom
såutformade derasbevisbörda beviskrav,principer och är attt.ex.om

verksam-kreditgivning och andratillämpning långsiktigt handel,gynnar
Genomvälfärdssamhälle.nödvändiga för fungerandeheter är attettsom
medverkardomstoltvist kommerhur avgörasattparterna vet aven

styrmålen.i enlighet medfrivilliga uppgörelserockså tillreglerna
handlingsdirigerande krävsskall fungerarättsreglerna kunnaFör att

praktiskinnehåll tillfinns realistiska utsikter reglernasdet omsättaattatt
tillgång tillreellmåste hastödjer sig normbudgärning. Den ettsom

sindriva igenomtvångsvis kanvilken hansanktionsapparat genomen
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Man kan inte lita tillrätt. alla känner moralisk förpliktelseatt atten
alltid handla rättsenligt.

Enligt vår mening rättskipning vid domstolär de allra viktigasteett av
instrumenten för effektuera ingripanden och andra sanktioneratt ärsom

tillknutna Det bör irättsnorm. detta sammanhang påpekas vi ien att
begreppet "rättsstridigt" inte lägger någon värdering handlandet iav
moraliskt hänseende. Vad vi åsyftar endastär agerandet står i stridatt
med gällande rättsregel.en

Risken för såledesutsättas spelar viktig rollatt en process en som
incitament frivilligt sig efter de spelreglerrätta lagts fast iatt som
rättsordningen. Processordningen ingår fundamental beståndsdelsom en
i normgivningen Möjlighetenstyrmedel. till domstol ochattsom

i sig har handlingsdirigerande funktion, både i detprocesserna en
enskilda fallet och generellt. Det finns emellertid skäl frågaatt om
processordningen fullgör sin preventiva uppgift fullgott sätt.ett

Vi ihar avsnitt 6.1 uppmärksammat brister i det processuella
rättsskyddet leder till rättsligt anspråkgrundade inte görsattsom
gällande i tillräckligt hög grad, vidvarken domstol eller sätt.annat
Ekonomiska, psykologiska och sociala faktorer hindrar enskilda från att
driva igenom sin Samhällets begränsaderätt. räcker inte till förresurser

in åtgärdersätta överallt där det finns behov. Insatserna måsteatt ett
koncentreras till områden där det särskilt viktigtär och kommunatt stat
bär huvudansvar. Alternativa framkomstvägar stängda därförärett att
processuella principerregler och inte tillanpassadeär typernya av
anspråk, framväxta det moderna samhällets massificeringur av
rättsförhållandena.

Bristerna i rättsskyddet inteleder bara till rättsförluster för enskilda
och för samhället. De medför också rättsreglerna och det processuellaatt
regelsystemet förlorar sin handlingsdirigerande verkan. Driver skadeli-
dande inte igenom sin till ersättning förlorar skadeståndsskyldighetenrätt
betydelse. Lagregeln ålägger skadevållare uppkomnaersättaattsom

får ingenskador styrande effekt människor så inteskadaatt attagera
eftersomuppkommer det i praktiken inte blir aktuellt betala någotatt

skadestånd. På inomdet andra områden. någonsätt är Om brytersamma
gångerupprepade villkoren för tillstånd någotdet skermot ett utan att

ingripande förlorar både tillståndet villkorenoch sin mening. De
mänskliga fri- och rättigheterna mister sitt grundvärde vidom man
återkommande tillfällen tilllåter de kränks sanktioner vidtas.att utan att
De ändamålsöverväganden ligger bakom rättsreglerna spel.sättssom ur
Resultatet blir medborgarna förlorar förtroendet för samhällsinstitu-att
tionerna för denrepresentanter nyttan.som gemensamma

diskussionEn bristerna i det processuella regelsystemets hand-om
lingsdirigerande förmåga skulle kunna inledas vi imed allt väsentligtatt
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i avsnitt får emellertiddet Det räcka med visagts attupprepar som
kraftigt understryker uppdelningen delavsnitten imellan förevarandeatt
kapitel föranledd framställningstekniska skäl och detär sägsattav som
i avsnitt saklig också bristerhar relevans för de behandlas i deett som
övriga avsnitten. Om förbättrar det processuella rättsskyddet förman
gruppanspråk undanröja eller minska betydelsen hinderdeattgenom av

avsnitt följaktligen samtidigtbehandlas i 6.1 främjas rättsreglernassom
påverkansfunktion. kan lika viktigtoch Detprocessens senare vara som

erhåller kompensation.den rättskränkte Inte med taleformeratt ens nya
reformåtgärder emellertid alla anspråkeller andra kommer ärsom

rättsligt blir intressetgrundade gällande. Kvar därgörasatt en zon av
rättskonflikt kompensation erhålls anspråklöses, eller ettatt en

tillgodoses på de besvär, kostnaderlättare ochsätt väger änannat
i övrigt sig. Violägenheter för med skall här närmaresom en process se

avsnittpå åtgärder tydligare dem behandlas i 6.1sätt änettsom som
preventivtha syfte.ettanses

bristerna i preventionsverkan6.2.2 Närmare om

från förändra skapa handlings-Behovet samhällssynpunkt ochatt nya
i samhällslivet inte mindre enskildesbara för den förlustmönster är att

till följd rättsstridigt handlande liten eller försumbar.ärett t.o.m.av
rättskränkningar tidigare demorali-Upprepade kan hanämntssom en

på allvarligt försvåra tillgodoseendetserande effekt medborgarna och av
allmänintressen.

då in-vill åstadkomma med rättegång i de fall denVad man en
liten inte alltid i första erbjudadividuella skadan hand denär är att

iMotivet för fokuserasrättskränkte skydd och upprättelse. processen
står ipå den eller begrepp agerastället svaranden, attageratsom

irättsstridigt. Avsikten få honom och andra motsvarandeär att
situation fortsättningsvis handla sätt stämmer överensatt ett som

syften mål ligger till grund för rättsreglerna.med de och som
tillmötesgåProcessordningen emellertid dåligt anpassad förär att

fåhandlingsdirigering reparationssyftet inte förkraven ärnär attnog
rättegångentill stånd rättegång. Civilprocessen bygger ettsomen

konfliktlösning, kompensation någotuppnå ellermedel annatatt
liditindividualbetingat mål. någon enskild skada harDet krävs att som

inte förlita sigvilja Samhället kankraft, mod och väcka talan. attatt
styrmekanism.självstartandeså alltid fallet. Civilprocessen ingenärär

förekommer detspecialprocessen, vid Marknadsdomstolen,Inom t.ex.
rättegångar preventivt syfte. Rätten väcka talanmed utpräglat ärattett

organisationer,utsträckning förbehållen myndigheter ochdå i stor som
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företrädare för allmänna intressen. Deras kompetens inskränkt tillär
vissa klart avgränsade ansvarsområden och omfattar normalt inte rätten

föra talan enbart för få upprättelse grundatt rättskränkningaratt av
enskilda.mot

Varken den allmänna tvistemålsrättegången eller specialprocessen är
alltså något effektivt styrmedel för civilrättsligamotverka rättskränk-att
ningar upphov till små individuella anspråk, intedetsom ger om
samtidigt föreligger kränkning allmänt intresse. Man måsteetten av
söka andra En lösningvägar. kriminaliseringär göraatt genom
sanktionerandet det rättsstridiga handlandet till ansvarsfråga förav en
samhället. Ett alternativ låta andra formerär påverkans-annat att av
mekanismer tjäna ersättning eller komplement till domstolspröv-som
ning. Vi skall här några sådananärmare metoder förutomse
kriminalisering, nämligen information rådgivning,och förmåns- och
avgiftssystem, kontroll tillsynoch alternativa rättsinstanser.samt

Utbudet och variationen alternativ inom och de härutomav upp-
räknade kategorierna betydande. Viär har emellertid inte detsett som
behövligt djupare itränga mängden styrelement. Redanatt ner av en
tämligen ytlig betraktelse nämligen vid handen det föreliggerattger
påtagliga brister i rättsskyddet för gruppanspråk också då det gäller pro-
cessordningens uppgift verka preventivt.att

Kriminalisering

Somliga hävdar det endast straffprocessenär har eller bör haatt som
handlingsdirigerande syfte. Genom överträdelser straffbudett att av

lagförs och straff döms påverkas medborgarnas laglydnad. Kriminali-ut
sering och lagföring samhällets främstaär uttrycka detsätt att oaccep-
tabla hos visst handlande. Civilprocessen enligtär dettaett synsätt
inriktad på domstolen skall lösa konflikt mellan två stridandeatt en

avseende på vilken betydelse avgörandet har för människorparter, utan
i allmänhet.

Som framgått tidigare delar vi inte denna åsikt. Enligt vår mening har
både brottmåls-, tvistemáls- och förvaltningsprocesser del i rättsord-
ningens uppgift påverka handlingsmönstren i samhället. Processernasatt

syfte medverka till förverkligandetär ändamålen bakomyttersta att av
materielladen På vilketrätten. de olika processformerna fungerarsätt

i detta avseende varierar dock självklart.
Kriminalisering på civilrättsligt offent-sätt än ellerett annat ettger

ligrättsligt påbud besked det förkastliga i visst förfarande.ettom
Straffbudet har sannolikt i de flesta fall avskräckandestörreen egen-
skap. Det vanligtvis psykologisktär och socialt betungande bliattmer
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brottslingstämplad behöva betala civilrättsligtän skadeståndatt ettsom
eller offentligrättslig avgift. För den kränkts brotteten som genom
innebär kriminaliseringen det ställs bättre medel till hjälp för fåatt att
till stånd sanktion. Polis åklagareoch bistår med utredningsverksam-en

Tvångsmedlenhet. fler effektivare.och Domstolenär har ett eget
utredningsansvar i fall till viss del kan fungera till målsä-vartsom
gandens förmån. Sanktionsalternativen straff, förverkande, företagsbot-

många.ärosv. -
För kriminalisering uppnå sittskall avskräckande och hand-att en

lingsdirigerande syfte krävs brottshandlingar verkligen beivras ochatt
sanktionen står i rimlig proportion till brottet. Många straffbelagdaatt

gärningar strider visserligen på sådant människors moralupp-sättett mot
fattning flesta avhålla frånde skulle sig handlandet intedetävenatt om

straffbart. finns emellertid så mångaDet väl straffbud därvar en
effektiv lagföring förutsättning för målet med kriminaliseringenär atten

nås.skall
Det finns alltså två för återhållsamstarka skäl bör medatt man vara

straffbelägga oönskade beteenden. innebärDels straffansvaretatt en
särskild belastning för den rättsstridigt.handlar Dels förutsättersom
påverkansñinktionen effektiv övervakning, utredning och sanktio-en

vilketnering kriminella handlingar, medför kostnadskrävande insatserav
från det allmänna.

Kriminalisering påverkansmekanism spelar tämligen undan-som en
skymd roll på några de rättsområden särskilt intresseär närav som av

Ävengruppanspråk.det gäller förekomsten antalet straffbud inomav om
miljörätten diskriminerande åtgärderkonsumenträtten och och harmot

ökat det påfallande få fall leder till lagföring och straff. Kritikär som
också riktats påföljder alltför mildahar de döms förärmot att utsom

någon Vinsterna rättsstridigaha avskräckande verkan. detatt av
handlandet överstiger betydligt straffrättsliga följderna. för-de De

sådanfaranden omfattas straffansvar dessutom ofta ochär artsom av av
det svårt för polis åklagare få fram tillräckligtkaraktär ochär attatt

åtal. Särskilt besvärligt det finna någonunderlag för kanett attvara
på.enskild lägga straffansvaretattperson

i rättstradition förhållandevis rättsverk-Annorlunda och svensk nya
fårningar medverka till risken för lagföringbrott kan störreatt enav

kriminaliseringenekonomiskt effekt på de målgrupperavskräckande som
näringsidkareriktar sig Företagsbot och näringsförbud t.ex.mot. ger

åtgärder hindra begås inomytterligare anledning vidta för brottatt attatt
för näringsverksamheten. Reglerna företagsbot har dockomramen

nåtillämpats fåtal gånger. Mycket talar för kanendast attett man
former sanktioner.eller bättre resultat med andrasamma av



SOU 1994:151 Handlingsdirigering 219

Som alternativ till kriminalisering kan komma i fråga avgifter, viten,
förbud och andra förvaltningsrättsliga sanktioner, också utökatettmen
civilrättsligt förenat med former för beräkning ocht.ex.ansvar nya
fördelning ersättning. Man undgår då samtidigt några de nackdelarav av

förbundna med straffskipningenär och begränsar styrförmå-som som
Det omständigheter beviskravenär den påstårattgan. som attsom

det föreligger rättskränkning högre i brottmål inomär civilproces-änen
straffrättsliga ingripanden endast i begränsad omfattning kan skeattsen,

juridiska och brottssanktioner sällan kanmot attpersoner mer anpassas
till den reella skada har orsakats.att motsvara som

Kriminalisering effektiv styrmekanism, förutsattär över-atten
trädelser med snabba och "rättvisa" ingripanden frånmöts det allmänna.
Att begå brott betraktas normalt allvarligare handlingett än ettsom en
civilrättsligt regelövertramp. Dessa skäl talar emellertid också för att

bör med tillgripa straffhotet styrmedel.attman vara sparsam som
Kriminalisering bör förbehållas sådana beteenden framstårsom som
särskilt straffvärda och där det realistiskt sanktioner blir effektue-år att
rade. Sanktionerna måste dessutom stå i rimligt förhållande tillett

får intebrottet. Det framstå ekonomiskt eller sättannatsom
fördelaktigt begå brott. I fall riskerar straffbuden förlora iatt annat att
handlingsdirigerande Vårvärde. bedömning det de områdenär att

vi i första hand behandlar konsumenträtt, miljörätt och dis-olagasom -
kriminering finns litetganska för ytterligareett utrymme att genom-
kriminalisering påverka människors beteenden. Bristerna i rättsord-
ningens styreffekt ibör stället främst botas andra materiell- ochgenom
processrättsliga reformåtgärder. Vi vill dock påtala detäven tordeatt
finnas för betydligt förbättra styreffekten hos gällandeutrymme att
straffregler reformåtgärder tillleder bestämmelsernaattgenom som
tillämpas i ökad utsträckning..

Information, rådgivning etc.

Informationskampanjer, rådgivning, propaganda aktiviteteroch andra av
liknande mångaslag gånger effektivt påverka människorsär sättett att
åsikter och beteenden. Genom konsumentupplysning kan efterfrågan

miljövänligare i sin förmår producenterna tillmotstyras turvaror, som
ansträngningar för få fram miljöanpassadestörre tillverknings-att

Tendenser till olaga diskriminering grund religionprocesser. av ras,
motverkas människor får kunskap andra kulturfor-attosv. genom om

mer.
fästaAtt medborgarnas olikauppmärksamhet samhällsproblem och

vidga deras föröppenhet det annorlunda och främmandeår äratt som
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viktig uppgift det gäller slå vaktnär grundläggande ivärdenatten om
demokratisk På många områdenrättsstat. krävs det emellertid någoten

ytterligare för förändra människors attityder kort långeller sikt.att
Det nödvändigt tydligare och eftertryckligtär bemötasättatt ett mer

i stridhandlanden allmänt godtagna handlingsnormer. Information,mot
rådgivning och andra på frivillighet grundade styrmekanismer kan därför
aldrig påverkansfunktionden processordningenersätta utövar, utansom

fungeraendast komplement.ettsom

Avgifts- förmånssystemoch

Avgifter, skatter och andra former finansiella pålagor deär ettav av
verksamma styrmedlen offentligade makthavarna förfogarmer som
Ekonomiska verksamheter sin utgångspunkthar iöver. nytto/kostnads-

baserade analyser. Genom påverka ekonomiskade förutsättningarnaatt
förmåkan samhället företag, affärsdrivande verk och andra välja detatt

allmänintressetför lämpligaste handlingsalternativet. Motsvarande
nåsresultat kan bidragknyta eller förmånerandra tillattgenom

samhällsnyttiga aktiviteter.
Pålagor förmåneroch kan dock aldrig eliminerahelt förekomsten av

oönskade beteenden. De ibland kostsamma styrmedel. Sålundaär
förutsätter de organisation administrerar avgifterna, bidragenen som

Någon måste dessutom kontrollera Man kan inte utgåsystemen.osv.
från pålagor träffar alla handlar rättsstridigt vi bortser här frånatt som

pålagor riktaskan råttsenligtdem handlar ellerävenatt mot attsom
förmåner tillendast dem berättigade till det.ärges som

politiskaMan kan anlägga mängd och statsfinansiella synpunkteren
på pålagorför- och nackdelarna med och förmåner styrmedel. Visom
går inte på detta. Enligt vår mening finns det nämligennärmare även
på områden avgifterdär och bidrag förekommer, inom konsument-t.ex.

miljörätten, handlingsdirigeringoch behov den kränktsattav genom som
tillgång tillhar processuella sanktionsmekanismer.

Kontroll och tillsynsverksamhet

områdenDen svenska samhällsmodellen präglas på flera regleringarav
centralstyrningoch med väl utbyggd myndighetsorganisationen som

Ämbetsverk, ombudsmän,kärna. kommunala spelarorgan osv. en
väsentlig tillsyns-roll och kontrollorgan och påverkans-som som
faktorer. Systemet med stark för allmänintresset harrepresentanten
inneburit påtagliga fördelar i expansivt tillväxtsamhälle. Konsu-ett
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mentverket/KO, Naturvårdsverket, tidigare NO numera Konkurrens-
verket fleramed har sina verksamheter påverkat utveck-organ genom
lingen inom centrala rättsområden konsument- och näringsrättensom

miljörätten. De har fäst uppmärksamhet brister i rättsskyddet församt
och aktivt påverkat inriktningen i lagstiftningsarbetet.utsatta grupper

Att det allmänna långtgåendehar emellertid inte baraärett ansvar av
godo. Det kräver förhållandevis och för samhället kostsammastora
organisationsapparater. Byråkrati och krympande kan hämmaresurser
effektiviteten. En offentlig centralstyrning riskerar passivisera denatt
enskilde medborgaren förlitar sig myndigheternas auktoritet ochsom
förmåga Man intekan heller från riskenbort det uppståratt attagera. se

ofta omedvetet och underförstått, samförstånd mellan myndigheternaett,
och dem de övervaka påverka.är och Det internaskapassatta attsom
spelregler inte alltid möjliga för utomståendeär iaktta ochattsom

Kritikkontrollera. framförs inte sällan myndigheter för idemot att
enskilda fall för hänsyn till de övervakades intressen ochtar stor att

fel signalerdetta vilka handlingsmönster eftersträvasger om som ur
allmänintressets synvinkel se bl.a. Riksrevisionsverkets Frapport
199327 Företags egenkontroll och myndigheters tillsyn. Ett annat
förhållande bör beaktas eller kommun iblandär självatt statensom en
bedriver miljöstörandeden verksamheten.

Vi vill inte förringa insatserde offentliga institutionernade svaratsom
inte minstför, under de årtiondena. åtgärderDeras har påtagligtsenaste

stärkt möjligheter till sin och stävjaträttatt tasvaga gruppers vara
oseriösa beteenden. Ofta har det skett i fruktbart samförstånd medett
branschorganisationer och andra intresseföreträdare, vilket underlättat
för myndigheternas åtgärder slå igenom. Man bör emellertid inteatt
blunda för utomprocessuella förfaranden möjligheterhar begränsadeatt
och det finns nackdelar med inskränka den rättsliga handlings-att att
friheten för stora grupper.

Mycket talar för det under de åren kommer skenärmasteatt att en
förändring inriktningen för statligadet och kommunala engagemangetav
på flera områden. lnsatserna till sektorer där behovetavgränsas av
sådana åtgärder Det vidgade möjligheter enskildaär störst. föröppnas
medborgare och privata organisationer aktivt idel värnandetatt ta om

intressen påverkaoch samhällsutvecklingen. vårDet ärgemensamma
uppfattning sådan utveckling väl med hurstämmer överensatt en
situationen inom EU och Sålundadess medlemsländer. förekommerär

förordningar,det direktiv, handlingsprogram,att rapporter osv.
utfärdade EG:s institutioner innehåller uttalanden denattav om
enskildes frivilligorganisationernasoch processuella ställning kan och
bör stärkas på olika sätt.
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viktigtDet alla känner sig delaktiga i arbetetär med tillatt att ta vara
intressen. Emellertid måste styrmekanismerna då i störregemensamma

Åutsträckning reellt tillgängliga för andra sidangöras detärenvar.
också nödvändigt undersöka det finns behov myndig-stärkaatt attom av
heternas maktmedel på områden där de fortsättningsvis förutsesäven
spela betydande r0ll.Om myndighet inte till fullo lyckas sinameden en
uppgifter förklaringenkan dess tillgång till det processuellaattvara
sanktionssystemet begränsad.är

Alternativa rättsinstanser

finnsDet utanför rättsligadomstolsväsendet prövningsorgan ARN,
försäkringsnämnder, Koncessionsnämnden för miljöskydd osv. som

viktig del i den enskildes rättsskydd. I de allra flesta fallutgör en
förutsätts prövningen initieras någon påstår sig ha liditatt av som en
rättsförlust någon vill få tillståndsprövateller viss åtgärd ellerav som en
verksamhet. Hindren den preventiva funktionen slår igenom ärmot att
då identiska med dem målenmotverkar konfliktlösning,attsom om
reparation förverkligas. Dessa problem har vi behandlat i avsnittosv.
6.1.

Ibland kan enstaka avgörande vid alternativ instans få störreett en
genomslagskraft branschområde dom eller beslutänett etten av en
domstol i lägsta instans. Kostnadsrelaterade och andra hinder blir då inte
lika utslagsgivande för styrförmågan. tillräckligtDet någonär att av
flera, har likartade anspråk, får anspråketeller prövatsom gemensamma
för eftersträvad uppnås.styreffekt skallatt en

ARN ofta sina förhållandetavgöranden påverkasägs mellangenom
näringsidkare och konsumenter på olika sakområden. Näringsidkarnas
följsamhet nämndens rekommendationer både i enskildagod, detärmot
reklamationsärendet och konsumenterna i allmänhet. Nämnden utgörmot
i detta hänseende bra alternativ till domstolsprövning.ett

Vi emellertid i avsnitthar 6.1.2 pekat flera brister med nämnd-
prövningen. Bristen muntlighet och omedelbarhet i förfarandet

inte alltidmedför beslutsunderlaget fullständigt. Brist rättsligäratt
argumentering från riskkan skapa för nämndens rekom-parterna atten
mendation fel signal vilket handlingsmönster önskvärt.ärger om som
Nämndens avgörande har begränsat värde och därmed påverkanseffekt

trilskande också näringsidkareDet förekommermot part. atten som
normalt följer rekommendationerna i vissa fall inte nöjer sig med
nämndprövningen, särskilt besvärliga rättsfrågortvisten ochrörom av-
görandet har ekonomisk betydelse. Parterna saknar dessutomstor

förringamöjlighet överklaga nämndens beslut. Utan ARN:sattatt
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betydelse för det svenska konsumentskyddet vi med hänsyn tillmenar
bl.a. dessa omständigheter nämnden i sin nuvarande utformning inteatt

realistiskt alternativ tillär domstolarna handlingsdirigerandeett som
väl viktigt komplement.ettorgan, men

Denna slutsats igäller högre grad andraän alternativa tvistlösnings-
interna försäkringsnämnder, branschetiska råd och liknande.organ som

Inte heller nämnder Trafikskadenämnden, Patientskadenämndensom
och andra försäkringsanknutna nämnder kan fylla frånsägas en repara-
tions- och konfliktlösningstanken fristående handlingsdirigerande
funktion. Deras prövning alltid ersättningsanspråk frånrör någonett som
lidit skada, dvs. talan helt kompensationstanken. Däremotstyrs av
fungerar försäkringarna i sig styrmekanismer. Försäkringsvillkorensom
innebär ofta lättnader i skuldfråge- bevishänseendeoch för den skadeli-
dande, vilket det enklare få ersättninggör från försäkringen dom-att än
stolsvägen. Blir kostnaderna för försäkringsgivaren för höga kan denne

premiesättning och villkor tvinga för-t.ex. regressrättgenom om
säkringstagarna de presumtiva skadevållarna handla med störreatt- -
försiktighet. Styreffekten således beroende i vilkenär utsträckning deav
skadelidande försäkringen i anspråk, vilket i sin avhängigttar ärtur
kostnadsrelaterade och andra faktorer vi behandlat i avsnittsom

Det ligger inte inom vårt uppdrag föreslå utbyggnad detatt en av
frivilliga eller obligatoriska försäkringsskyddet. Enligt vår mening finns
det för övrigt skäl ytterligare de allmänna domstolarnasmot att utarma
roll skadestândsrättens område. Det fullt möjligtär att genom
annorlunda principer för beräkning och fördelning skadestånd nåav

och bättre preventiva vinster försäkringsskyddetsamma som ger genom
ställa skadelidande i förmånligare materiell rättsställning. Viatt en

dåtänker möjligheten förenkla principerna för beräkning ochatt
fördelning ersättning, enligt den s.k. cy-prés tekniken se kapitelt.ex.av
25.

Koncessionsnämnden för miljöskydd intar särställning eftersomen
nämndens prövning fungerar i stället för, inte vid sidan dom-av,
stolsprövning. Nämndens avgöranden har betydelse för vilkenstor
innebörd skall miljöskyddslagens tillåtlighetsregler. Envarsom ges

eller miljöfarligutövar verksamhetutöva kan ansöka hosattsom avser
nämnden tillstånd bedriva verksamheten och därigenom undandraattom
frågan domstolsprövning. Rätten för enskilda skadelidande föra talanatt
vid nämnden däremot begränsad. Visserligenär får helst läggavem som
fram sina synpunkter inför nämnden i tillståndsärende. Rättenett att
överklaga nämndens beslut inskränkt.dock Möjlighetenär i efterhandatt
få till stånd ingripanden tillståndsprövad verksamhet tillkommermot en
endast myndigheter. Det finns dessutom kostnadsrelaterade och andra
faktorer se avsnitt l försvårar för den enskilde föra vidtalanattsom
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omständigheternämnden. Dessa talar för antingenböratt man ge
vidaredomstolarna prövningsrätt i tillåtlighetsfrågor enligt miljö-en

skyddslagen eller för enskilda och organisationer iÖppna störreatt
utsträckning föra vidkunna talan nämnden eller dess beslut.mot

Exempel

Vi i tidigare avsnitt lämnat exempel hur brister i det processuellahar
till rättsförluster både för enskilda förrättsskyddet upphov ochger

sanktioner inte drivs igenom får också till följdsamhället. Att att
processordningen förlorar sin påverkansmekanism.betydelse som

tämligen riskfritt i stridLuckorna i rättsskyddet det handlagör att mot
i enskilda fallet förhållandevisrättsreglerna, bara skadan det ärom av

olagligaskadeverkningarna eller denlitet värde. Detta gäller även om
uppgår tillvinsten sammanlagt belopp.ett stort

frågaVi också avsnitt exempel. Detskall avsluta detta med ärett om
föreligger handlingsstyrning, utsiktensituation där det behov av menen

orealistiskstånd reparation konfliktlösning framstårfå till elleratt som
ividtar åtgärder brister behandlasbotar deäven somom man som

avsnitt 6.1.

egenförpackade köttvarorLivsmedelshandlaren prissätter samtligaA utan
omedvetetvikten för emballaget. tvingasdra Konsumenterna attatt av

kostar 180 kr/kgockså för förpackningen. Samma plastomslagbetala t.ex.
innehållet består fläskfärs.ligger oxfilén och 40 kr/kgden närnär runt av

månader. Under denna tidfelaktiga prissättningen pågår underDen sex
kunder.för miljoner kr till omkring 10 000 Densäljer A köttvaror 25

alltså betalthargenomsnittliga felvikten Konsumenternaär procent.en
Felaktigheten upptäcks vid250 kr för mycket försammanlagt 000 varorna.

hälsoskyddsnämnd. Astickprovskontroll kommunens miljö- ochaven
vidtas intemisstag. Några vidare åtgärderbedyrar det sigröratt ettom

sig skyldig tillmyndighetshåll. går inte visa någon gjortfrån Det att att
brott.

vid bevakningen konsu-åskådliggör allvarligt problemExemplet ett av
har i fleraaffärsverksamhetens intressen. Detseriösaoch denmenternas

fram påståenden1988:4 förtsStatskontoretssammanhang se rapportt.ex.
färdigförpackadepris förbetalar för högtsvenska konsumenter ettattom

avdrag förpriset bestämsprissätts efter sin vikt, utanattgenomvaror som
konsumen-har uppskattatKonsumentverketvad förpackningen väger. att

förlorade cirkaunder 1989och andra felvägningarpå grund dettaterna av
butiksförpackade köttvaror.bara på60 miljoner kr

och liditlO 000allvarliga i exemplet inteDet är att en enpersoner var
rättsstridig vinsthar gjortkr Aförlust på i genomsnitt 25 utan att envar,
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på 250 000 kr. Det snedvrider den lokala konkurrensen och uppmuntrar
till oseriös företagsamhet. Kriminalisering inget effektivtär botemedel. En
straffrättslig sanktion beroendeär alltför utrednings- och bevis-storaav
problem för risken för åtal skall framståatt tillräckligt avskräckande.som
Dessutom det inteär säkert A har begått något brott.att Enligt vår mening
bör under dessa omständigheter inrikta sig på den civilrättsligaman
förpliktelse vilar på A betala tillbaka vad han haratt erhållitsom för
mycket i betalning.

Antalet konsumenter efter hemkomst och uppaketeringsom av varorna
Änkontrollväger innehållet är litet. färre de kräverytterst är tillbakasom

de få kronor och Ävenförloratsören vid enskilt köpetillfälle.ettsom om
varje kund upplyses prisfelet det knappastär någon funderarom som

till domstol för få tillbakaatt vad betalats föratt mycket.som
Man kan således utgå från inteA tvingas betala åter särskiltatt mycket

den oskäliga vinsten. Fanns möjlighet till grupptalan skulleav någon av
konsumenterna eller organisation eller myndighet kunna föra talanen en
för samtligas räkning. Svårigheterna identifiera varje kund köptatt som
köttvaror under den aktuella perioden och reda exakt vilken förlustatt ut

och lidit framstår dock oöverstigliga. Kostnadernavar skulleen medsom
all sannolikhet överstiga värdet de inprocessade medlen. Förav att en
rättegång skall framstå ekonomiskt försvarbar krävs därför annorlundasom
principer för hur beräkning och fördelning ersättningen skall ske.av

6.3 Prejudikatbildning, rättsutveckling m.m.

Kostnadsrelaterade faktorer, sociala, kunskapsmässiga och andra icke-
rättsliga förhållanden andra omständigheter vi har behandlatsamt som
i de två föregående avsnitten har också betydelse för i vilken mån det
processuella kan fullgöra sin prejudikatbildandesystemet och rättsska-
pande uppgift. Vi skall inte här vad har i detupprepa sagtssom
föregående endast komplettera framställningenutan med ytterligare
några synpunkter och exempel.ett

I vilken omfattning lagstiftning bör tillgripas, styrmedel eller försom
andra ändamål, är omtvistad fråga. Man kan i många fall nåen samma
syfte i stället överlåta domstolar ochatt andra rättsinstansergenom

på hand skapa elleratt rätt kan hoppas på olägenheteregen attman
motverkas självreglering inom berörda samhällssektorer.genom

En lika omdiskuterad fråga hur detaljeradär lagstiftningen bör vara.
Lagregler innehåller ibland detaljerade och precisa besked rättsläget,om
medan i andra fall ordvalet präglas både vaghet mångtydighet.ochav
Viss lagstiftning färgadär pragmatiskt tänkesätt. Andra be-ettav
stämmelser uttrycker generella, målinriktade principöverväganden.
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utsträckningpå i vilkenberoendeväxlarprocessordningenpåKraven
Processernautformas.lagreglernaoch hurlagstiftning förekommer

rubriker i dettaandraundervi behandlarfunktionerdeskall, utöver som
rättsutfyllande,prejudikatbildande, rätts-verkaolika gradkapitel, i

gränslinjenågon skarpfinns interåttsskapande. Detutvecklande och
Man kani andra.går denden överaktiviteter, för närdessamellan ena

prejudikatbildning i formfrånförskjutninggradvistala avom en
ochrättsutfyllnadrättsgrundsats överrättsregel ellergiventolkning enav

rättstillämparensfrånnyskapanderättsligträttsutveckling till rentett
sida.

sigtillåts breda överspektrumbrettHur ut samman-processerna
domstolarna,främstlåter rättsinstanserna,vilken rollmedhänger man

ofta söktlagstiftarenharvårt landsamhällsutvecklingen. Iispela
tillför komma rättalösningarnyskapandei sitt slagannorlunda och att

lagstiftning,materiellmedländeri andra mötsproblemmed som
åtgärder. Ansvaretsjälvsanerandedomstolsprövning eller attextensiv

gradi högallmänintresset harförmån förtillutvecklingverka för en
andraochombudsmänstatliga verk,särskilt inrättadetillöverlämnats

intakommitsammanhangetihar detDomstolarnamyndigheter. att en
rättsskydd,enskildesför denställningobemärktganska garantsom

ekonomiskabefolkningensföransenlig betydelseområdenockså av
välstånd.personligaoch

saknarhelthänseendeni dessadomstolarnainteinnebärDetta att
ledaskallmiljörätt. DeochKonsumenträttområdenpåbetydelse som

Ocksårättsreglerna.utfyllnadförprejudikatbildningen och avsvara
förinomförutsättsrättsskapande ägarättsutveckling och ramenrum

bedömningVåromfattning.mindreiverksamhet, ändomstolarnas om
ställning behöverdomstolarnasintebördock övervägaär att omman

befolk-förbetydelserättsbildningen harområden där storastärkas
för detta.talarFlera skålningsgrupper.

antalbetydandetillkommitårtiondenaunder dehar ettDet senaste
miljö.näringsliv ochtill skydd för konsumenter,förordningarochlagar

utformning.generaliserandeallmän,inte sällanharLagreglerna getts en
klargörandekräverramlagargeneralklausuler,Förekomsten osv.av

därförMan börgenomslag.praktisktvinnapraxis föriuttalanden seatt
detframförtssammanhangolikaikritik attdenallvarligt omsom

miljöområdet.ochkonsument-bl.a.prejudikattorkaråder
regelskapandethållning vidförsiktigintagitlagstiftarenIbland har en

förnydaning inomfördörren öppenstället lämnatioch ramen
departementschefensexempel kan nämnasSomrättstillämpningen.

avseddintelagen ärskadeståndslagentilli förarbetena attuttalande om
riktningpraxis iråttsutveckling mot ettförhinder"utgöra genomatt en

har568. Det1972:5förmögenhetsskada" prop.förvidgat s.renansvar
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hittillsdock inte skett någon påtaglig sådan utvidgning skade-mer av
ståndsansvaret rättspraxis. Man bör också uppmärksammagenom att
lagstiftningen naturligtvis inte täcker alla situationer eller rättsfrågor som
kan uppkomma. Lagreglerna kompletteras bl.a. allmänna rätts-av
grundsatser utbildas i doktrin och praxis. Också i dessa hänseendensom
har domstolarna ett stort ansvar.

Många gånger det svårt förär lagstiftningsproceduren hålla jämnaatt
med den tekniska utvecklingen. Detsteg uppstår luckor i rättsordningen
åtföljandemed rättsosäkerhet för den enskilde. Elektronisk betalnings-

förmedling iblandsägs exempel lagstiftningennär kommitett ivara
otakt med handlingsmönster i samhället. I andra fall leder in-nya
novationsförmågan marknaden till uppkomsten rättsfigurerav nya

inte in i det rådande rättssystemet. Exempel detta s.k.som ärpassar
hyrköp, avtalsform rättsverkningar inte självklara.är Tekniskaen vars
framsteg leder också till det utvecklas metoder för huratt kannya man
skydda miljö och människor från skador och andra olägenheter.
Samtidigt upptäcks dittills okända skadeverkningar och orsakssamband.
De erfarenheterna förändrar rättsreglernas innehåll.nya synen
Tillåtligheten äldre tillståndsprövad verksamhet och produktionav sätts
i fråga.

Det i hastigt föränderligär verklighet viktigt det vid sidanen att av
lagstiftaren finns stark och självständig institution kan föraen som
rättsutvecklingen vidare, i samspel med den allmänna samhällsutveck-
lingen. ljusetI detta framstår domstolarnas undanskymda rollav som
förvånande och anmärkningsvärd.

Att domstolarna intar tillbakadragen position vissa rättsområdenen
gäller i första hand de allmänna domstolarna. Specialdomstolar och dom-
stolsliknande nämnder i högre grad för rättsregler klargörs,attsvarar
fylls och kompletteras. Vi behöver bara erinraut den rättsledandeom
uppgift fullgörs bl.a. Marknadsdomstolen och Koncessions-som av
nämnden för miljöskydd. Utmärkande för dessa emellertidär den
begränsade tillgång till prövningsförfarandet den enskilde med-som
borgaren har, undantar främst tillståndrätt söka vidom man attenvars
eller sakägares överklaga tillsynsbesluträtt till Koncessionsnämnden.att
Det primärt myndigheterär och organisationer behörigaär föraattsom
talan.

Specialprocessen konsument- mijörättensoch område följaktli-rör
i ringa grad privaträttsliga anspråk. Föranleds behovet prejudikat,gen av

rättsutfyllnad förhållanden knutna till medborgarnas enskildaosv. av
intressen specialinstansernaär inget realistiskt alternativ till de allmänna
domstolarna. Det finns dock andra domstolar, Arbetsdomstolen ocht.ex.
fastighetsdomstol i utsträckningstörre reellt förär öppna Ettsom envar.
slutligt ställningstagande till vilka reformåtgärder behöver vidtassom
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självständigt varjemåste därför förbör skei vilken form det görasoch
någraredovisa allmännaVi anledning redanrättsområde. dock att nuser

överväganden.ochiakttagelser
intressenbeskyddarepå myndighetsväsendetKoncentrationen som av

samhällsintressen fleraandra harsärskilda ellerkopplade till grupper
rättsligt grundskyddvärdefulltkunnat skapasdetunderlättatsätt ettatt

miljön Förhandlingararbetstagare,hyresgäster,konsumenter,för osv.
möjligt tillockså gjort detsamförståndslösningar har rättaoch att

finnslagstiftning andra maktmedel. Dettillgripa ellerproblem attutan
allttill läggerbrister knutnaemellertid ett system ansvar sam-som

förläggs utanför dom-verksamhetenoch där delhällsorganen storen av
stolsväsendet.

begränsadetidigare och kommunernasvi framfört görSom statens
i fallframöver reducera ellernödvändigt avgränsadet vartattresurser

områden. Ekonomi och personalolikaallmännasdet engagemang
för kontrollskallmyndigheternainte till förräcker att ensamma ansvara

måste delenskilda organisationer bäraOckså ochtillsyn.och aven
pluralistisktmeningvårEnligt sättbördan. attett ansvars-seger mer

och starkareförutsättningar ökad samlad kompetensförfunktionen etten
organisationer ochdockintressen. kräverDetförskydd attgemensamma

framstår dåmöjligheter Domstolsvägenreellaenskilda har att agera.
alternativ.viktigtettsom

Även andralåta domstolar ochtalar förrättsliga synpunkter att
rättsutvecklingen.ii grad medverkarättsinstanser högreopartiska

politiseras eller debördå inte domstolarnaMeningen är att annatatt
syftetlagstiftarens förlängda Tvärtom ärskall attsätt arm.agera som

icke-rättsligamindre fördomstolsprövning lämna öppetutrymmegenom
in-breda rättsligaförutsättningar förbättreöverväganden och skapa

förankringkonstitutionellDomstolarna hartresseavvägningar. somen
självständighet. Deti fråga auktoritet och ärsärställningdem omenger

ekonomiskpolitisk ochinte minst vidviktigt framhäva detta,att en
Sverige med EU.integrering av

prejudikatbildning,förbetydelseförstärkning domstolarnasEn av
Vidomstolarna.allmännai första hand derättsutveckling bör avseosv.

låta special-rådande tendenssammanhang pekatihar attannat en
domstolsorganisa-övrigamed deneller samordnasinordnasdomstolar

minskaspecialinstanser kommerantaletförväntationen. Man kan attatt
förövrigtutveckling talar föråren. sådan änEndeunder närmaste mer

Processord-stärkas.allmänt börställning i samhälletdomstolarnasatt
för de allmännakompetensbastill bredaremåste dennaningen anpassas

ställsfunktionskravsamtliga deuppfyllaså de kandomstolarna, att som
dem.
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Behovet rättstillämpningen tydliggöra innehållet iatt lagreglergenom
och fylla och komplettera lagstiftningen särskiltatt uttalat i frågaut är

rättsliga anspråk är eller likartade för mångaom som gemensamma
människor. Det finns självklart anledning fåstörre rättslägeatt ett
klarlagt rättsovissheten går mångaöver detän endastärutom ettom
fåtal berörs. Som vi konstaterat i tidigare avsnitt föreligger detsom
emellertid klara brister i det processuella rättsskyddet för gruppanspråk,
grundade på både enskilda och allmänna intressen, vilket medför att
många anspråk inte blir prövade vid domstol eller på sätt.annat

förbättraAtt möjligheterna för enskilda för erhållaatt attprocessa
ersättning någoneller upprättelse främjar också domstolarnasannan
möjlighet till prejudikatbildning måsteMan dock räkna medosv. att
enskilda medborgare mindre benägnaär i rättsbildandeatt processa
syfte, intetalan dessutom ekonomiskt överskott eller detettom ger om
inte också gäller få rättskränkning upphöra. Offentligatt atten gruppta-
lan och organisationstalan kan då komplettera enskilda individuella eller
representativa Vid riktigt små individuella anspråk kanprocesser.
förenklade principer beräkning och fördelning ersättningom av

Ändamåletunderlätta processandet. skapa fasta och tydliga handlings-att
regler då viktstörre tanken på individuellän kompensation. Pro-ges

blir lättare hantera för både domstol och Kostnadernaattcessen parter.
begränsas och kan ytterligare minskas avtal fullföljds-t.ex.genom om
förbud det möjligt för tingsrättengör måletsunder gångsom att
hänskjuta prejudikatfråga till Högsta domstolen. Vi vänder längreen
fram åter till dessa spörsmål.

För åskådliggöra de brister vi har berört i detta avsnittatt avslu-som
vi med följande exempel.tar

Ett flertal banks låntagare i fråga bankensätter gjorda ränte-av en om av
och avgiftshöjningar stämmer överens med villkoren i skuldebreven och
med konsumentkreditlagens bestämmelser. Låntagarna dessutom attmenar
banken, i strid lagen, inte lika snabbt för sänkamot räntanagerat att som
för höja den. Banken tillbakavisar låntagarnas påståenden.att Enligt
banken har höjningarna föranletts fördyrningar för uppläning ochav
administration och har låneräntan sänkts i takt bankenssamma som
kostnader minskat.

kontrolleraAtt bankens och avgiftshöjningarränte- motiveradeärom
framstår omöjligtnärmast för den enskilde låntagaren. kräverDetsom
särskild insikt i komplicerade ekonomiska och administrativa frågor. De
förhållandevis små belopp och låntagarna kan ha förloratsom var en av
motiverar inte den tid, det arbete och de kostnader måste läggassom ner.

individuellEn banken framstår därför osannolik.mot ytterstprocess som
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återstår för låntagarna vända sig till Finansin-Den utväg är attsom
spektionen och begära myndigheten undersöker banken haratt ageratom
på tillåtligt dock ganska bräckligt rättsskydd för denDetsätt. är ettett
enskilde. Finansinspektionen har i rollen tillsynsmyndighet intesom en

auktoritet innehållet i rättsregel.domstols det gäller tolkanär att en
Banken har ingen skyldighet sig efter inspektionens uppfattningrättaatt

det tillbörliga i och avgiftssättningen.ränte-om
visserligen efter förhandlingar Finansin-Det kan tänkas banken medatt

förspektionen, grund uppmärksamhet i massmedia, tjäna iattav
goodwill eller andra utomrättsliga motiv intar låntagarvänligenav mer
inställning och betalar tillbaka till varje gäldenär.smärret.o.m. summaen

förGenom detta uppnås emellertid inget tjänar till vägledning andrasom
i motsvarande situation eller för framtida bedömningar. Tillsynsverksamhet

påtryckningsmedel därför inget fullgottoch andra utomrättsliga är
tydligt behovalternativ till domstolarna det föreliggernär ettett av

fastslår innebörden iauktoritativt uttalande klargör och närmaresom en
allmänt formulerad lagbestämmelse.

från bankens handlandeMan kan inte utgå rättslig prövningatt en av
blir avgörande för hur andra bankers liknande ageranden kommerensam

medför sådanbedömas. det kan domstolsprövningMenatt antas att enen
lagfästa innehåll risken för framtidaprecisering den handlingsregelns attav

rättskonflikter minskar. realistisk krävs dockFör göraatt en process
individualistiskt inriktade.tillgång till andra taleformer den traditionellaän

tillåta någon låntagarna, organisation elleralternativEtt är att enav en
Finansinspektionen eller KO, föra fastställelsetalanmyndighet, attt.ex. en

Fullgörelsefrågan, dvs.för samtliga bankkunder.representantsom
avgifter, torde därefteråterbetalning för mycket erlagd ochränta utanav

försvårigheter kunna lösas inom för bankens internastörre systemramen
administrering lånen.av

processekonomi6.4 Samhälls- och

samhällsekonomiskt perspektivProcessordningen i6.4.1 ett

enskilda och detföregående medborgareVi har i det konstaterat att
rättsligt anspråk interättsförluster grundadeorsakasallmänna attgenom

Vårpåvid domstol elleri tillräcklig grad gällande sätt.görs annat
gruppanspråk harrättsskyddet förundersökning det processuellaav

sanktioner ingripandenockså till frånvaron ochlett slutsatsen att gerav
prejudikatbildande,handlingsdirigerande,till brister iupphov rätts-

avsnitt viförevarande berör kortm.fl. hänseenden. Iutvecklande
i vidare perspektiv. Attineffektivt sanktionssystemföljderna ettettav



SOU 1994:151 Samhälls- och processekonomi 231

rättskränkningar i alltför utsträckning lämnas opåtalade får ocksåstor
samhällsekonomiska konsekvenser.

Bristerna i rättsskyddet har åskådliggjorts med olika exempel.ovan
dem påFlera hur mindre ansvarskännande kanav ger prov personer

utnyttja enskilda människors passivitet för ekonomiska vinstergöraatt
otillbörliga affärsmetoder. Rättsstridiga handlingar mångamotgenom

tillleder konkurrensmässiga fördelar, vinsten skadanävenpersoner om
varje enskild rättskränkning liten. Man kan goda grunderär antaav

rättsligadenna regelöverträdelser vanligt förekommande.äratt typ av
övrigaPress och massmedia förmedlar dagligen uppgifternästan om

konsumenter förletts köpa värdelösa betala icke-avtalsenli-attsom varor,
avgifter Det svårt ingripa dessa rättskränkningarär att motga osv.

civilrättslig Kriminalisering förbunden med särskildaän väg. ärannan
utrednings- och bevisproblem. Marknadsrättsliga åtgärder i huvudsakär

prospektiva kringgås,och kan vederböranderent t.ex. attgenom
skilda juridiskaopererar genom personer.

inteDet lätt i vilken utsträckning detta inverkar påär mätaatt
konlcurrensförhållandenai på och tjänstemarknaden. Mycketstort varu-
talar för det med all sannolikhet sig belopp sådan storlekröratt om av

det påverkar seriösalönsamheten för den näringsverksamheten ochatt
allvarligt motverkar konkurrens på lika villkor. till riskfriaDeten synes
i handlandet kan också få besvärande psykologiska effekter markna-

Oetiska affärsmetoderden. betraktas nödvändighet för drivaattsom en
lönsam verksamhet. Andras regelbrott ursäktar Attövertramp.en egna

rättskränkningar lämnas opåtalade ocksåkan medföra påfrestningarstora
på sociala försäkringssystem.

Likartade problem uppstår då tillåtsföretag och andra bedrivaatt
i strid miljörättsligaverksamhet bestämmelser in-det skermot utan att

gripanden. Investeringar i miljöskyddande åtgärder ofta företags-är
ekonomiskt kostsamma projekt, sikt. Produktionskostnadenkortsett
blir sjunker, intehögre. Lönsamheten det finns förutrymmeom
prishöjningar. sanktionstrycketUpplevs litet kan det framståsom som
lockande från miljökraven nåbortse för bättre ekonomiskaatt att
konkurrensvillkor. Ett utbrett regeltrots få allvarliga långsiktigakan
verkningar på miljön, med betydande samhällsekonomiska följder.
Värdering ekonomisk verksamhet på nationella måste enligtdet planetav
flera långsiktigabedömare ske med beaktande de ekonomiskaän mer av
följderna de samlade verksamheternas miljöpåverkan.av

Det allmänna har viktigt för ekonomisk ochett attansvar annan
iverksamhet samhället sker i överensstämmelse med övergripande

miljöekonomiskanational- och mål. Trovärdigheten i konsument- och
miljöpolitiska principer lagregleringaroch beroende regelöver-år attav

sanktioner åtgärder. finnsträdelser med eller andra Det emellertidmöts
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flera omständigheter tyder på effektiviteten i detta hänseendeattsom
behöver förbättras.

problem aktualiserasDe här löses inte enbartsom genom en
effektivisering civilprocessordningen. mångfaldDet kräverav en
åtgärder inom flera samhällssektorer. Men viktigt intedet glömmaär att

processordningenbort och talan vid domstol viktigspelar roll näratt en
tilldet gäller komma med rättskränkningar tillupphovrättaatt som ger

kollektiva, diffusa och fragmentariska anspråk. Man kan goda
anspråkgrunder dessa värden det allmännarör ochanta att stora som

enskilda medborgare går förlustiga. I USA har beräknat attman
vinsterna denna form illegalt inte kriminelltmen handlandeav av
överstiger värdet den brottsligheten.samlade Grupprättegång ochav
andra former representativ motverka uppkoms-är sättett attav process

rättskränkningar drivaoch igenom gruppanspråk.ten attav

6.4.2 Processekonomiska frågor

rättsligt prövningsförfarandeEtt skall snabbt, billigt och enkelt förvara
fungera effektivt ändamålsenligt.och En omständlig och dyrbaratt

processhantering försvårar för enskilda människor sig tillvändaatt
domstol. Genom förenklade handläggningsrutiner, vidgat utrednings-ett

för domstolen och andra åtgärder kan till-öka domstolarnasansvar man
gänglighet för allmänheten. Tröskeln anspråksänks för när värtett anses

frågorDessa har vi behandlat i avsnitt Vi6.1. taren process. uppnu
olika underlätta den processuella hanteringen gruppanspråk,sätt att av
dvs. tillvägagångssättet sedan väl kommit till stånd.processer

Processekonomi intedock bara fråga sänkaär kostnadernaatten om
för Också intressesamhället har rättegången blir så billigparterna. attav

möjligt. Domstolsprövning innebär utgifter för delsstaten,som genom
domstolens i fråga ipersonal anspråk, delsatt tasresurser om osv.

kostnader för rättshjälp. undvikaAtt upprepadet.ex.genom processer,
begränsa sammanträdestillfällen och dylikt innebär därföratt en

besparing både för samhället och för parterna.
Vi behandlar vanligaste ihär de metoderna för uppnå fördelaratt

dessa hänseenden, nämligen kumulation, pilotmål specialprocess.och

Kumulation

Enligt rättegångsbalken skall mål väcks samtidigt alltid handläggassom
de stöder sig väsentligen grund. Väcks talangemensamt, om samma

vid skilda tidpunkter kumulation obligatorisk, käranden i detär om
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inledda målet yrkar det. Domstolen har dessutomsenare möjlighet att
sammanföra två eller flera mål det tillnär är för utredningen. Detgagn

då oftastär fråga mål där talan stöder sig likartad, inteom men
grund.samma,

Kumulation gruppanspråk innebär flera fördelar förav ochparterna
för domstolen och samhället. Bevisning och utredning behöverannan
bara läggas fram för gång.rätten Dess värde kan då belysas frånen
flera håll samtidigt. Den handläggningen främjargemensamma över
huvud domstolens bedömningsunderlagtaget att blir allsidigt och alltom-
fattande. Sannolikheten ökar för avgörandet blir materiellt riktigt.att
Också handlingsdirigerande och prejudikatbildandeprocessens funktion
stärks avgörandet grundas bredareatt intresseavvägning.genom en
Processkostnaderna för och domstol sänks i bästaparter fall väsentligt.

Nackdelarna med kumulation främstär handläggningatt en gemensam
regel medför tidsutdräkt för den enskildesom jämfört meden parten om

hans talan för sig.prövas Föregås kumulationen överflyttningav en av
mål mellan domstolar kan enskilda vittnen m.fl. dessutomparter,
orsakas olägenheter i form längre till domstolenresväg och dylikt.av

Att gruppanspråk handläggs intresseär inte endast förgemensamt ett
gruppmedlemmarna. Också tjänar flera målmotpartgruppens att
kumuleras. Utländska erfarenheter visar det många gånger främstatt är

eftersträvarmotparten handläggning, särskiltsom ien gemensam
skadeståndsmål. Att samtliga anspråk behandlas gång undanröjeren
den rättsosäkerhet risken för motstridiga avgöranden och andrasom
följder upprepade individuella innebär. Denav påstås haprocesser som
vållat skada vill få fastställt ansvarsfråganen samtligagentemot
skadelidande på och gång, hyresvärd önskar allmänten samma en att
tillämpade hyresvillkor prövas alla hyresgästergemensamt mot osv.

Obligatorisk kumulation förutsätter anspråken grundasatt
väsentligen grund. Det sällanär så fallet vidsamma ärmer gruppan-
språk. Som regel är grunderna endast likartade. En kan då intepart
åberopa kumulationsbehovet grund för väcka talan vid vissattsom en
tingsrätt. Däremot det möjligtär enligt 14 kap. 7 § RBatt ansöka hosa
Högsta domstolen överflyttning mål från domstol tillom av en en annan.
Det går inte flytta endastöver del målet.att Inte helleren av ettsynes
överflyttat mål i skede kunna flyttas tillbakaett till den förstasenare
domstolen.

Detta begränsar paragrafens praktiska betydelse. När många har
skadeståndsanspråk detärmot regel endastmotpartsamma som ansvars-
frågan likartaderör rätts- och bevisfrågor. Ersättningenssom be-
stämmande kräver normalt individuella bedömningar. De processekono-
miska vinsterna knutna till skuldfrågan inte alltiduppväger olägenheten

behöva ersättningsfråganatt avgörat.ex. på långtav från den därorten
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Särskilt talan harmed flera bosatta. närvittnen, ombud ärskadelidande,
vid svarandensi stället förhemforumvid konsumentsväckts en

reseavstånd.bli frågan långahemforum kan det om
frånkumulation, främstbrist medEn motparts syn-gruppensannan

iinte vill medverkapå frivillighet. Denden byggerpunkt, är enatt som
tillsin talanmed väckakan vänta att senareenprocessgemensam

obligatoriskai sininteKumulationsinstitutet därförtidpunkt. är ens
tvingas till upprepadegarantinågonutformning motpartenmot att

besvärligtiförsättasdärigenomHan kanindividuella ettprocesser.
Man börprocessuellt hänseende.ii materiellt ochbåderättsligt läge,

syfte elleri chikanöstenskilda kärande kanfråninte bort att processase
"orättvisa" förlik-uppnåtillpåkostnadstrycketutnyttja attmotparten

black-mail.s.k. legalningar,
komplikationer.tillfrivillighetenlederOckså för gruppmedlemmarna

alternativ.realistiskträttegång ingetanspråkshavarevissaFör är en
Deutomprocessuellahand vägar.i förstaföredrar prövaAndra somatt

intedomstol ochvid ärsamtidigt ellerintedetgör sammaprocessar
uppnåsvåraredetAllt dettaombud. görberedda attatt acceptera samma

till.handläggningen syftardenvinsterde gemensammasom
gruppanspråkvidkumulation ärmedallvarligaste bristenkanskeDen

förinte lämpadehandläggningsreglerna störreäremellertid grupper.att
sammanträdeskriftväxling,kostnader,delgivning,Bestämmelser om

enhetligMedantalutgår från begränsat parter. somett gruppenosv.
hanterbarvisserligenombud ärföreträds gemensamtett processenav

tiotals, kanske hundra,uppgår tillsidanantaletockså parter enaom
angåendesplittringar,finns inomdetMen t.ex. vemgruppenpersoner.

åberopasbevisning börvilkenombud,skall ger enosv.,somvarasom
vinster,processekonomiskaingakumulation större oavsett gruppens

kumulationflerellerhundra, ärpartsantalet flerastorlek. Och är tusen
utesluten.i praktiken

enskiltvid talanföreliggerkumulationsärskild formEn omav
talanmålsägandenasföråklagarenSärskiltbrottmål.anspråk i när

processekonomiskapåtagligahandläggningenmedför den gemensamma
brottmålspro-dockavsnitt 6.1 spelariredogjort förvivinster. Som

rättsskyddprocessuellaenskildesdenringa roll förtämligenencessen
mänskliga fri- ochoch demiljörättkonsumenträtt,områdeninom som

rättigheterna.
metod,otillräckligkumulationvisar ärGenomgången här omatt en

anspråkdomstol ärihanteringenunderlättavill gemen-somavman
någorlundaEnmänniskor.förlikartade störreeller gruppensamma

företrädsförutsätterhandläggningbilligochenkelsnabb, att avgruppen
ochkanaliseraspartsintressena kannågranågon eller somgenomsom
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domstolen och kan föra direkt dialog med. Det krävermotparten en en
representativ processform.

Pilotmål

Det finns ingen allmänt vedertagen definition begreppet pilotmål.av
Terminologin kan till det sammanhang begreppet sättsanpassas som

Vi har valt bestämma innebörden pilotmål på följandeatt sätt.av
En första förutsättning för pilotmål det föreligger fleraärett att

anspråk eller likartat slag. Har betydelse endast förav samma processen
framtida rättsförhällanden betraktar vi den inte pilotfall. Ettettsom
andra krav finnasdet börär överenskommelse mellan anspråksha-att en

först eller flera anspråken.pröva Det först dåäratt ettvarna om av
pilotfallsmetoden kan betraktas verkligt alternativ tillettsom som

individuella och kumulation. Pilotmålet kan visserligenprocesser
fungera ledstjärna också för de anspråkshavare förhåller sigsom som
helt passiva, detta beror då huvudsakligen den generellamen
påverkan rättegång allmänt har. Varje rättegång kan nämligensom en

ha betydelse försägas beteendet hos befinnerandra sig i ellersom
befinnakommer sig i liknande situation någon tvistandedeatt en som av

parterna.
Man bör inte ställa kraven på samarbete anspråkshavarnamellan för

ihögt. Det bör princip tillräckligt flera dem haratt enatsvara av om
vilket eller vilka fall skall Däremot intebör det förutsättasprövas.som

gruppmedlemmarna har kommit fördelningöverens kost-att om en av
naderna, förbundit sig följa utgången i målet dylikt.eller Inte helleratt

vi måste ha godtagit förfarandet, dettaävenatt motpartenanser om
stärker syftet pilotfallet.med

Det finns två situationer då måste från kravetgöra avstegman en
överenskommelse mellan gruppmedlemmarna. Till kretsen pilotmål är
sålunda också hänföra hinder för någon fåutgöratt attprocesser som
rättshjälp eller utnyttja sin rättsskyddsförsäkring. Att domstol,att en
Rättshjälpsmyndigheten eller försäkringsgivare klassat pågåendeen en
rättegång pilotmål talar för målet har vägledande funktionett attsom en

den allmänna påverkanseffektutöver nämntssom ovan.
Pilotmålsmetoden leder i till positiva effekterstort samma som

kumulation. Gemensamma likartadeeller bevisfrågoroch blirrätts-
prövade till lägre kostnader för och samhället. Bevisning behöverparter
bara förebringas gång, inställelserantalet vid blir färre ochrättenen
domstolens allmänna utnyttjas i lägre grad. Fördelen jämförtresurser

kumulationmed den kostnadsvinst följerär med endast elleratt ettsom
fåtal flera anspråk Pilotmål kan dessutom tillgripas ocksåprövas.ett av
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i då kumulation omöjlig, anspråkenfall därför endastär ärt.ex. att
överflyttning mållikartade och mellan domstolar inte lämplig.ären av

tillvägagångssättetFör den processande medför han fårparten att ett
samtligaverkställbart avgörande fortare anspråk handlagtsän om

Övrigai rättegång. i får viktiga tvistefrågorgemensamt en gruppen
avgjorda i princip kostnader. Gruppens slipper bliutan motpart attegna

för processande. Vinner pilotmålet framgång övrigakanutsatt upprepat
tvister avvecklas snabbt, enkelt billigt enskilda förlikningar.och genom
Ogillas pilottalan flertalet övriga återkalla sin respektivelär talan.

pilotmål försvårasAnvändandet dock avsevärt är storav om gruppen
tillräckligt vidare Lindblom,eller inte homogen Grupptalan, 1989,se

avsnitt 14.4.
Består antal uppstår lätt organisato-detstörreettgruppen av personer

svårtriska problem. Det samordna agerandet de inblandadeär äratt om
många utspridda vitt geografiskt område.och kanske Attöver avgöraett

anspråkvilket representativt för skallär mestsom gruppen, somvem
vilken bevisning åberopasombud, bör för domstolenatt ettvara som ge

allsidigt bedömningsunderlag förenat med besvär flerär störreosv.
involverade.ärpersoner som

inte enhetligtgäller tillräckligtDetsamma är sammansatt.om gruppen
interna motsättningar splittringar typisktRisken för och ökar medsett

också i förhållandevis små sådanastorlek, kangruppens men grupper
Gruppmedlemmarna olika uppfattningarproblem uppkomma. har om

vilket anspråk först, bör ställa sig tillbör hurman processa om man
förlikningsförslag från vilken bevisning irelevant,ärmotparten, som
vilken mån övriga bidra till i pilotmåletskall kostnaderna osv.

då föreliggerfinns alltså vid och det motsättningarDet stora grupper
risk för pilotmål inte medförinom beaktansvärd denatt ettgruppen en

tvistefrågorna allmängiltiga prövning syftetrenodling och den ärsomav
väljs samrådDetsamma gäller pilotfallet medmed metoden. utanom

då, inte sällan med fog, hävda harDenne kan attmotparten. gruppen
anspråk positivt för medlemmarna.valt det är mestsom

Pilotmålsförfarandet alltså bräckligt skyddganskaär motett upp-
sidorDet torde sällan förekommarepade ömseatt parternaprocesser.

slutgiltigförbinder sig godta pilotmålets avgörandei förväg att som en
samtliga anspråk. finns alltid risk förprövning Tvärtom det attenav

pilotav-intesåväl enskilda gruppmedlemmar motparten accepterarsom
omständigheterna iprejudikat, hänvisning till detgörandet medsom

sådant pilotprocessen inga lättnadersärskilda fallet. I fall medför större
ihandläggningen efterföljande Eftersom avgörandetför processer.av

blir bevisning,bindande i övriga målpilotmålet saknar rättsverkan
samtliga rättegångar.i princip lika omfattande i Densammanträden osv.

tidsutdräkt.åsamkas betydandeenskilde gruppmedlemmen en
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Kostnadsfrågan deär problemfyllda faktorerna vidmesten av
pilotmål. Ett sådant mål tenderar bli kostsamt ordinäränatt mer en
individuell Kostnadsansvaret vid förlust blir särskilt högt förprocess. en

förlorandeden Det kan svårt finna någon villigparten. ärattvara som
pilot överenskommelse delning kostnadsansvaret,att utanvara en om av

utnyttjar fleras rättsskyddsförsäkringar. Gruppenst.ex. attgenom man
å andra sidan löper risken väljer pilotmotpart saknaratt gruppen en som

rättsskyddsförsäkring eller andra möjligheter infria kostnadsan-att ett
svar.

Pilotmålsmetoden givenhar plats i processordning haren en som som
mål rättstvister skall på såavgöras snabbt, billigt och enkeltatt ett sätt

möjligt. Metodens ändamålsenlighet kräver dock vissa förutsätt-som att
ningar uppfyllda. Antaletär med likartadeeller anspråkpersoner samma
får inte för Gruppen bör huvudsakligen enig i frågorstort.vara vara

val pilotmål,rör ombud, utredningsâtgärder, kostnadsansvar ochsom av
liknande. Svaranden bör ha pilotfallet representativt föraccepterat som
samtliga eller huvuddelen anspråk. Brister i någotdet dessaav
avseenden riskdet för pilotmålet inteär de processekonomiskaatt ger
vinster eftersträvas. Det bör också erinras pilotmålsalternati-attsom om

realistisk endastär för demväg har mod, kraft viljaochvet en attsom
sig tillvända domstol. Som vi konstaterat tidigare får vidman gruppan-

språk räkna med det finns anspråk aldrig gällande på grundgörsatt som
kostnadshinder, icke-rättsliga faktorerav osv.

Specialprocess

finns iDet svensk ganska rikt inslagprocessrätt speciellaett av
handläggningsregler. Till del frågandetär bestämmelserstor om som

förfarandet vid särskilda domstolar,rör specialdomstolar och domstolsli-
knande nämnder. Bakom tillkomsten specialinstanserna finns mångaav
samverkande orsaker. Ofta har syftet varit effektivisera rättstillämp-att
ningen. Handläggningen mål och ärenden vid Arbetsdomstolen,av
vattendomstolen, Koncessionsnämnden för miljöskydd, hyres- och
arrendenämnderna präglas i flera avseenden snabbt och enkeltettosv. av
förfarande de allmänna rättegångsreglerna i rättegångsbalken intesom
alltid medger.

Exempel på sådana processekonomiskt förmånliga komponenter är
regler kungörelsedelgivning, utsträckt råttskraft, representativ talerättom
för myndigheter och organisationer, minskat krav inärvaroparts
förening med utredningsansvar för prövningsmyndighetenett eget samt
möjlighet till förenklad prövning pilotfallsavgöranden.efter
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vi framhållit tidigare viSom inte ytterligare specialiseringattanser en
rättskipningen framkomlig för stärka det processuellaär väg attav en

för gruppanspråk. intressanträttsskyddet Däremot det undersökaär att
lösningar lagstiftaren har valt inom specialprocessen förde kommaatt

olika effektivitetsproblem. Vi återkommer tilltill med detta längrerätta
fram.

Exempel

sig flertal praktiska situationer där kumulationMan kan tänka ochett
pilotmål specialprocess inte tillgodosereller fullt behovetut ettav pro-

förmånligare alternativ individuellacessekonomiskt till antalstörreett
vi har lämnat i tidigare avsnittFlera de exempelprocesser. av som

åskådliggör Vi ytterligaredetta. lämnar här exempel.ett

företag tillverkat och sålt kosmetiskt visarmindre harEtt ett preparat som
i exemplar.sig framkalla allergibesvär. Produkten har sålts 350 000 Av

fåttdet omkring 500 påstår sig ha besvärköparna lär som genom
svårhetsgrad.användandet kosmetikan. Besvären olika Skade-är avav

omkring miljoner kronor.ståndsanspråken uppgår till sammanlagt 15
allergitestats före introduktionenFöretaget att preparatetuppger

produkten. Skullemarknaden och bestrider besvären har samband medatt
föreligga företaget besvären beror påsådant samband att attett menar

följt bruksanvisningen. har vidare intekonsumenten inte har Företaget
miljonermöjligheter skadestånd med fleraekonomiska att utanutge

i sådant fall i konkurs.kommer att
uppmärksamhet, vilket leder till 200Fallet väcker massmedias 1att

skadeståndi landet beslutar sig för krävaattrunt avpersoner om
företräds advokater. Rättshjälpsmyndigheten ochföretaget. De 16 olikaav

anspråk pilotmål.försäkringsbolag ställer krav några prövasatt som
representativt. hänvisargodtar inget anspråk tillräckligt ManFöretaget som

med individuella faktorerallergibesvären sammanhängertill att som
Också skadelidandearbetsmiljö derökning, kostvanor, boende- och osv.

skadefallbl.a. vilkasvårt finna lämpliga pilotfall. Dehar äratt oense om
företagetsflertalets besvär, vilkabäst medstämmer överens avsom

utförligare motbevisning och vilken advokatinvändningar kräver somsom
Även besvär. Alla harkostnadsfrågan vållarombud i pilotmålet.bör vara

villigaråttsskydd intesamtliga harinte rättsskyddsförsäkring och ärsom
pilotmålet.kostnaderna isin försäkring för täckabidra med attatt

föra framskadelidande slutligenalla svårigheter deTrots attomenas
vid domstol.sammanförs till handläggningfall pilotmål. Defem ensom

företaget skade-fastställer domstolenEfter flera års processande äratt
anspråket domstolenfall. Beträffande det femteståndsskyldigt i fyra anser
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inte med tillräcklig grad säkerhet kan utesluta andra skadeorsa-att avman
kosmetiskaker detän preparatet.

VVi lyckas komma de svårigheter domstolensöveratt parternaantar som
avgöranden framkallar och det kvarstår 800 medatt ettpersoner genom-
snittligt skadeståndskrav på 10 000 kr, dvs. sammanlagt 8 miljoner kr.

bestrider fortfarande skadeståndsskyldighet i övriga fallFöretaget deän
Eftersom förmågafyra avgjorda målen. dessutom saknar betala detattman

skadeståndsbeloppetsammanlagda påkallar i andra hand deattman
sina kan emellertidskadelidande ned krav. Dessa inte kommasätter

efter sånedsättning eller vilka grunder bör ske.överens enom
blir det inleds 350 rättegångar vid 22 olika tingsrätter. DeResultatet att

skadelidande avvaktar med väcka talan. Företaget begärövriga 450 att att
föras vid tingsrätt och domstolen skall jämkamålen skall attsamman en

beaktande också övriga 450 skadelidandes krav.skadestånden med deav
yrkanden framgång.företagets vinnerInget av

vill vi visa på några de brister kumulations- ochMed detta somav
avseende både på processuella ochpilotmålsalternativen har, med

och det förekommer olikamateriella spörsmål. Att är stor attgruppen upp-
försvårar agerande.fattningar inom avsevärt ett gemensamtgruppen

förhållandenprövning i pilotmålet begränsad tillDomstolens rörär som
pilotmål utfalla olika. blir svårtVid flera kan prövningen Det attparterna.

för övrigas krav.vilket målen vägledande Ettavgöra är annatmestsomav
för få till stånd kumula-problem möjligheternaär motpart attatt gruppens

obefintlig.många gångertion är närmast
alternativ, komplementuttryck för det behövs andraBristerna att somger
anspråkkumulation och pilotmål, det föreliggertill ärnär som gemensam-

förevarande fall hadeför människor. leller likartade störreen gruppma
haft tillgång till grupptalanhandläggningen kunnat underlättas parternaom

samtligaskadeståndsskyldighetprocessform. Företagets motsom
rättegång med endast deskadedrabbade kunnat ihade prövas en aven

motstridiga avgöranden hade varitskadelidande Risken förpart.som
för ersättnings-också företaget,kan tänka sigutesluten. Man att att

samtliga skadelidande idärefter hade kunnatfrågan avgjord, stämma en
rättvis jämkningsprövning.därmed gjort möjligt skälig ochoch enprocess

Avslutande synpunkter6.5

Allmänt

rättshandlingar varigenom det uppkommerdagligenMänniskor företar
fråganågon Deträttsförhållande mellan dem och ärett omannan.

få utfört enklareinköp elleralldagliga händelser att ettsom av en vara
socialekonomisk ochockså händelserMen dethantverk är storavosv.
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betydelse för enskilde,den förvärv fastighet ellersom av en en
bostadsrätt. En del rättsförhållanden leder till rättstvister i egentlig
mening. Parterna vilket det rådandeär rättsläget ochåroense om anser
båda med visst fog de har på sin sida. I andra fallrätten är rätt-att
skränkningen uppenbar, ibland avsedd. Tvisten kanrentmer av avse

eller mindre ekonomiska värden. Den materiellastörre sällanrätten gör
skillnad småmellan och anspråk. Utgångspunkten ärstora att en
rättsförlust alltid skall Om mål uppnåsdetta beror påersättas. hur
effektiva de sanktionsmekanismerprocessuella ställs till denär som
rättskränktes förfogande.

stårIbland beslut handlingaroch enskilda privatpersoner,av som
inom företag inomeller organisationer i konflikt med intressen knutna
till eller isamhället Bedömningen vilkastörre hänsynstort.grupper av

bör ha företräde måste då ofta grundas bredare underlag ochettsom
i långsiktigt perspektiv. Lagstiftaren ihar dessa fall inte sällanett mer

signöjt med anvisningar principerde skallatt styrage om som
intresseavvägningen och har överlämnat prövningsmyndigheten att
konkretisera innehåll.lagreglernas Rättsnormernas praktiska betydelse

rättstillämpning.beroendeär av
Processordningen ytterligarehar funktioner erbjuda enskildautöver att

och samhället rättsskydd i det enskilda fallet. ocksåDet är processernas
uppgift generellt tillmedverka de intressen och ändamål bäratt att som

den materiella förverkligas. vi handlingsdirigering,Vad kallarrättenupp
prejudikatbildning, viktigarättsskapande väl så uppgifterär attosv. som
säkerställa enskild erhåller kompensation.rättskränkt Det äratt en
emellertid betydligt svårare effekterna denna verksamhet ochmätaatt av

bedöma följderna bristande funktionsuppfyllelse. Samtligaatt av en
ingårfunktioner dock i uppgift,grundläggande är attprocessernas som
till ändamålen materiella slårmedverka bakom den igenom irättenatt

samhällslivet. Bedömningen processordningens effektivitet ochav
ändamålsenlighet mäste ske med detta grund.som

framgått inte alltidSom uppfyller processordningen de kravovan man
ställa på Vi vill i framhålla vi förutombör den. det sammanhanget att
genomgång materiellrättsligadet läget konsument- ochen av

miljöområdet har två hearingar, angående konsumenträttsli-anordnat en
frågor miljörättsliga spörsmål. Vid dessaoch rörande mötenga en

flertal gruppanspråk inte tillgodoses ilämnades exempelett som
sig positivttillräcklig omfattning. Det flertalet deltagare uttaladestora

instrumentrepresentativ taleform för stärka detattom en som pro-
massanspråk.cessuella rättsskyddet för

sålunda finns antal rättsligtAllt talar för det betydandeatt ett
drivaanspråk inte gällande. Kostnaderna förgrundade görs attsom

Sociala,igenom anspråken för i förhållande till deras värde.högaär
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psykologiska och andra icke-rättsliga faktorer avhåller människor från
vidta rättsliga åtgärder. Myndigheternasatt i fråga ekonomiresurser om

och personal räcker inte till för i alla de fall där ingripandeatt agera ett
pâkallat. Processuellaär regler och principer ställer hinder i förvägen

andra har mod, kraft och vilja handla. Det finns sålunda mångaattsom
orsaker till den lucka i rättsordningen tillåter rättskränkningarattsom
får ske opåtalat.

För den enskilde leder bristen på agerande till rättsförluster från
verkligt små belopp till tusentals kronor. Allmänna intressen som
likabehandling medborgarna, fri konkurrens lika villkor ochav en
miljövård lider skada. Centrala rättsområden drabbas prejudikattorkaav
och brist rättsutveckling och rättsskapande praxis.genom

Man diskuterakan de allmänna domstolarna instans förär rättom att
Åslita tvister någrarör hundra kronor. andra sidan måste detsom

finnas reella möjligheter för demäven har lidit liten förlustsom atten
få sin tillgodosedd. Irätt fall saknas det anledning ha materiellaannat att
regler små värden skall Många gångeratt ersättas. beror fråganom om
rättskränkningens storlek dessutom på från sida saken.vems man ser
Exemplen visar vad för litet anspråkatt är kanovan parten ettsom ena
röra ekonomiska värden förstora För dessa fall saknas detmotparten.
anledning i frågasätta domstolen lämpligtatt rättskipningsorgan.som

iDet vissa hänseendenär lika allvarligt 10 000 liderom personer en
rättsförlust 100 kr 10 förlorar 100 000 krattvar som personer var.
Att lämna för mångaöppet små rättskränkningar främjar oseriösa
affärsmetoder, motverkar miljöfrämjande investeringar och har en
allmänt uppluckrande effekt människors rättsuppfattning. Det skapar

föreställning samhället olagliga handlingaratt så längeen accepterarom
intede kriminaliseradeär och den enskilda skadan liten.är

Att inte kommer till stånd beror inte alltid på anspråketen process att
oviktigt för den enskilde.är De kommunala konsumentvägledarnas

verksamhet och antalet anmälningar till ARN visar också småatt
anspråk spelar roll. Den bristande processbenägenheten förklaras i stället

det i processordningen finns inbyggdaatt kostnadshinderav som
motverkar genomdrivandet små anspråk. Gränsen för närav en process

ekonomiskt försvarbarär för hög.är Detta gäller särskilt då tvistens
värde för väsentligtär högre för den enskilde.änmotparten

Till detta kommer alla de fall då och andra formerprocesser av
sanktionsmekanismer inte används därför människor andra skäl änatt av
ekonomiska förhåller sig passiva eller därför myndigheter saknaratt att

eller därför processuella faktoreratt lägger hinder iattresurser agera
vagen.
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rättsskyddetprocessuellai detbristernaNärmare om

deflertal tillfällen undervidreformeratsRättegångsordningen har ett
omständlig,mindrehandläggningendecennierna för göraattsenaste

minska kost-Särskilt syftetkostnadskrävande.formaliserad och att
tillkomstenha legat bakomkanoch samhälletför sägasnaderna parterna

med detbestämmelsersmåmålslagen,särskilda s.k.den1974 varsav
rättegångsbalken.itill del har arbetatssyftet stornumera

i småmål kostnads-kostnadsregleringenenskilde innebärFör den att
inteombudsarvode ersättsväsentligtrisken reduceras att som engenom

Å anspråkförsidan höjs är värtandra närrättegångskostnad. gränsen ett
lättombud. Deti ärbehovrättegång för den är attettavsomen

inte detinnebär i siganspråk litetAttdetta behov. ärunderskatta attett
anspråktyckaMöjligen kanbevisfrågor.ochenkla att etträtts-rör man

lika mycket arbeteberättigar det läggsintemindre värde att nerav
i vissadessa tankarfinna stöd förkanbevisfrågorna. Manochrätts-

§ andra stycket. Det35 kap. 5 ärt.ex.i rättegångsbalkenstadganden
gruppanspråk.frågandetståndpunkthävda denna när ärsvårare omatt

betydligtsvaranden reelltdå för störremindre belopptvist rörEn ettom
visat. Svarandensharexemplenvilketekonomiska värden, ovan

bevisfrågorochgäller bl.a.det rätts-ihandlande när styrs avprocessen
juridiskt biträde ökar.Kärandens behovanspråkssumman.totaladen av

hyres-konsumenter,riktningitalar denna ärAndra faktorer attsom
rättsliga tvistermindre erfarenhet änharoch andragäster avgrupper

i fall han ärhar och dennormaltvad vartatt ommotparten senare,
juridiskt ombud.företrädsnäringsidkare, ofta ettav

småmålkostnadsregleringen i äreffektEn att processenannan av
ombud. Medananlitarsvarandeförtill förlustalltid leder ensomen

sin verksamhetifrån intäkternakostnadendrarörelsesidkare kan av
möjlighet.motsvarandeprivatpersonersaknar

formkostnadsbestämmelser ärSmåmålsreglernas avenprov
kostnadsfördelningen.huvudregelrättegångsbalkensfrånundantag om

rättsområden harvissa andraexpropriationsrätten ochInom vattenrätten,
försDärkostnaderna.snedfördelningilängregått enett steg avman

skadevålla-presumtiveersättning dentillstånd ellert.ex.process om
kostnads-Motiven för dennai målet.utgångenbekostnad, oavsettrens

ändamålsyften ochannorlunda deintereglering änär processersom
kostnadsför-annorlundadenmedverkarFramför alltfylla.allmänt anses

preventivareparativa ochförbättratilldelningen att processens
materiella reglernadeändamålen bakomgenomslagskraft. Inte heller är

skallhandlingskadebringandeföretardensärpräglade. Att ensom
skadestånds-de flestagälleruppkommerden skadaallersätta som

avskräckandeekonomisktpreventiv,Skadeståndet harrättsliga regler. en
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verkan. Den företa viss åtgärd, drivaatt viss verksam-som avser en en
het eller dylikt har alltid i beräkning risken föratt ta skadeständs--
skyldighet vid den ekonomiska planeringen. Man kan därför fråga om
det inte finns skäl för ytterligare undantag från rättegångsbalkens huvud-
regel förlorande fullapartsom ansvar.

En kostnadsregel lägger helt på den påstås hasom ansvaret som
handlat rättsstridigt eliminerar i kostnadsaspektenstort sett ettsom
hinder för den rättskränkte få sin tillgodosedd,rätt förutsattatt att

Ävensolvent.är mycket småmotparten anspråk blir processbara. Den
orsakar skada kan inte räkna med den skadelidande avhållersom sigatt

från för få ersättning. Deatt verkligaatt konsekvensernautprocessa av
det rättsstridiga handlandet stämmer väl överens med innehållet imer
den materiella Processordningenrätten. fungerar bättre styrmedel.som
Det ökat för prejudikatbildning,utrymme rättsutvecklingges osv.

Man måste emellertid också räkna med ensidigt kostnadsansvaratt ett
inbjuder till inte berättigade tillär ersättning.processer av personer som
Motparten får betala rättegångskostnaderna i dessaäven mål.ensam
Man förlorar den dämpande effekt uppkomsten onödiga rättegång-av

följer med regeln fullt kostnadsansvar för tappandear som Detom part.
finns också risk för sned kostnadsfördelningatt utnyttjas otill-en en
börligt den inte har berättigat anspråk. En sådanett kanav som person
under hot belasta med dyr bevisningatt framtvingaom processen en
obillig förlikning. För den presumtive skadevållaren innebär det ensidiga
kostnadsansvaret vidare det blir svårt överblicka deatt ekonomiskaatt
konsekvenserna sitt handlande.av

Regler annorlunda och sneda kostnadsfördelningar effektivtom är ett
instrument vill underlätta eller försvåra för enskilda vändaom man att
sig till domstol. Vår bedömning dockär inte bör användaatt man
undantag från rättegångsbalkens kostnadsregler generell åtgärdsom en

bristerna i det processuella rättsskyddet förmot gruppanspråk. Däremot
måste kostnadsfrågan övervägas del i eller komple-noga ettsom en som

till andra reformåtgärder. Till detta återkommerment vi senare.
Rättshjälpen enskilda förmånen med minskadger attav processa en

kostnadsrisk. Avgifter och andra begränsningar dockgör tillvara-att
tagandet små anspråk underlättas i endast begränsad mån. Processerav

gruppanspråkrör orsakar inte sällan kostnader försom stora om-
budsarvode och bevisning. Svarandens bedömning rimligav en
kostnadsnivå med utgångspunktgörs från det totala belopp han riskerar

få betala till samtliga i För kärandenatt blir kostnadsrisken lättgruppen.
sådan rättegång framstår ekonomisktatt orealistiskt alternativ.en ettsom

Rättsskyddsförsäkringen erbjuder i detta hänseende bättre skydd änett
rättshjälpen eftersom den omfattar ersättningsskyldighetäven för

kostnader. För anspråk mindremotpartens värde kompli-rörav som
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gångermångasjälvriskenbevisfrågor dockeller är ettcerade rätts-
Försäkringsersättningen ärtalan.väckahindertillräckligt attmot

vilket begränsarvisst belopptillmaximeradnormalt nyttandessutom ett
principiella skälvidaremål. Detkompliceradeförsäkringen i är avav

rättsskyddprocessuellaenskildes ärdentillfredsställandeinte att
vilkarättsskyddsförsäkring eller inte ochharhanberoende avenomav

ombudshjälp.till Ansvaretsjälvrisk ochför rättgällervillkor t.ex.som
måstetill sinkan rättekonomisktför taäven varaatt personersvaga

för denfinansieringsalternativ underlättakanPrivatasamhället.åvila
nödvändigfår inteanspråk,sittdriva igenomenskilde vara enatt men

förutsättning.
förmåntill förkostnadssänkandepilotmål fungerarKumulation och

fårdomstolenockså tillFörfarandena lederdomstolen.och attparterna
vilketbedömningsunderlag,allsidigtochbredare process-gynnarett mer

funktion. Ingenprejudikatskapandehandlingsdirigerande och avernas
anspråk tillkommerlämplig vidsärskiltemellertidmetoderna är som

splittringar iinredå finnsdetmänniskor ellerstörre grupper av
ocksåutformning medförformellaHandläggningsreglernasgruppen.

praktiska betydelse.förfarandesättensibegränsningarvissa
har oftanämnderdomstolsliknandeSpecialdomstolar och pro-en

enskilda få sinaförunderlättaanpassad förcessordning attär attsom
medavgörandenmeddeladomstolenförrättsanspråk prövade och att en

förankringochsärskild kunskapavsikt. Kravhandlingsstyrandetydlig
ochdomstolarnamotiveraharledamöternabranschlivet hosi attansetts
rollrättsskapanderättsutvecklande ochutprägladnämnderna en merges

berördablandrespekterasi hög gradavgörandenaföroch borga att
specialise-ytterligaretidigare dockvi har berört ärSommålgrupper. en

alternativ.inget önskvärtflera hänsynrättskipningenring avav
styrmedel.god effektmånga haKriminalisering somenanses av

drivaväsentligtanspråk underlättarenskiltåtal ochKumulation attav
viredogjort förvianspråk. Somsmåekonomisktigenom anserovan

framstårbeteendenförbehållaskriminalisering bördock somsomatt
tillsanktioner kommerrealistisktoch där detstraffvärda ärsärskilt att

litetkriminaliseringvidareförVi bedömer ytterststånd. utrymmet som
vimiljörätt. Däremotochkonsumenträtt attområden trorinom ensom

handlings-positivafåstraffbud kanexisterandetillämpningökad av
effekter.dirigerande

erbjudauppgiftviktiginstanser fyllerUtomprocessuella attgenomen
domstolsprövning. Dealternativ tillförfarandeoch enkeltsnabbtett som

dockDeras kompetens ärdel tvister.från heldomstolarnaavlastar en
heltavgöranden beroriAuktoriteten derasavseenden.i flerainskränkt

oseriösaremediumeffektivtvilja. Somfria motpå ettparternas
mening varkenEnligt våralternativ.realistisktingetdeföreteelser är
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kan eller bör bristerna i det processuella rättsskyddet det gällernär
reparation, prevention och rättsbildning botas åtgärder utanförgenom
domstolsväsendet. Utomprocessuella instanser kan komplettera intemen

domstolsprövning.ersätta
Det allmänna har sina myndigheter stark ställninggenom en som

bevakare gällande rättsregler efterlevs på olika områden.att Somav
för allmänintresset har myndigheternarepresentanter varit med och

påverkat och utformat rättsutvecklingen flera centrala rättsområden.
Möjligheten ingripa och bistå enskilda i privatatt rättskon-personer en
flikt däremot starktär begränsad. Effektiviteten i myndigheternas
verksamhet beroendeär tillgången statliga och kommunalaav
budgetmedel och kunnig personal. Mycket talar för varkenatt pengar
eller kunskap tillräcker det allmänna skall fortsättaom att ensamt

för värnandet intressen. Egenkontroll ochansvara om gemensamma
liknande verksamhet, inte innefattar myndighetsutövning,annan som

måste fördelas på flera samverkande såväl offentliga privata.organ, som
Det nödvändigtär anlägga på enskildas ochatt samhälletsen ny syn
respektive roll det gällernär till intressende rättsord-att ta vara som
ningen vill slå vakt om.

Slutsatser

Det svårt konstrueraär processordning tillgodoseratt deten som
moderna samhällets samtliga krav processuellt rättsskydd i form av
reparation, prevention, rättsbildning Samhällsstrukturen förändrasosv.
i takt med tekniska och andra vetenskapliga framsteg. Hur samhälletnya
utvecklas påverkar vilken effekt rättsstridiga handlingar får. Masshan-
tering upphov till massanspråk. Storskaliga miljöstörningar drabbarger

befolkningen. Snabb och effektiv spridningstora informa-grupper av av
tion, meddelanden oriktiga, vilseledandegör eller nedsättandeattm.m.
uppgifter snabbt och enkelt delges många människor. Allt detta ställer

och annorlunda krav på sanktionsmekanismen. Man måste sökanya
andra förvägar lösa de särskilda problem förekomstenatt som av
gruppanspråk upphov till. Vi har i det sammanhanget pekat bl.a.ger
följande faktorer.

Bristerna i det processuella rättsskyddet blir särskilt påtagliga detnär
föreligger kollektiva, diffusa eller fragmentariska anspråk. Som vår
undersökning visar det i alltförär många intefall realistiskt att tro att
samtliga eller de drabbade försöker driva igenom sinmerpartenens av

Och skulle tillräckligträtt. många samtidigt klarar det individualis-agera
tiskt präglade rättegångsförfarandet dåligt hantera sådanaattav
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införs reglerdetbristerna krävsmassanspråk. För bota att somatt
inslag irepresentativttillåter någon form processen.av

ansvarsför-till gånger denvi återkommit flerafråga ärEn annan som
åoch andraallmännaå sidanföreligger mellandelning organenasom

finnsinte längreuppfattning detsubjekt. Vårprivaträttsliga årsidan att
mellanhänseendei processuelltåtskillnadnågon skarpanledning göraatt

påprocessordningen bästaMåletenskilda intressen.och ärallmänna att
rättsreglermateriellaändamålentill bakommedverkarmöjliga sätt att

främjasdetta bästVii samhället.slår igenom attatt genom manmenar
tilltillgångbör havilkapluralistisk grundsynanlägger pro-somen

cessmekanismerna.
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7 Reformbehovet på olika rättsområden

Vi har i kapitel 6 redovisat flertal luckor i rättsskyddet förett
gruppanspråk. I förevarande avsnitt vi närmare de bristerser
i funktionshänseende föreligger skilda rättsområden och påsom
vilken inriktning reformåtgärder bör ha.

1 Konsumenträtt

7. 1 1 Marknadsrätt
.

Det marknadsrättsliga regelsystemet omfattar begränsat antal lagar,ett
främst konkurrenslagen, marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen och
produktsäkerhetslagen. Lagarnas innehåll beskrivs i bilaganärmare B.

Bestämmelserna har, med enstaka undantag, utpräglad preventiven
funktion. Deras syfte i förstaär hand verka handlingsdirigerande.att
Genom förbud och påbud lagreglerna och deras tillämpning beskedger
till imarknaden fråga olika förfarandens tillåtlighet. Rättspraxisom
spelar i det sammanhanget viktig roll eftersom domstolarnasen
avgöranden många gånger avseddaär konkretisera och fyllaatt ut
innehållet i de materiella lagbestämmelserna. Ett viktigt styrmedelannat

de allmänna rådär och föreskrifter utfärdas myndigheternasom samtav
de förhandlingar äger mellan de offentliga ochsom rum organen
företrädare för näringslivet.

Den processuella tillämpningen det marknadsrättsliga regelsystemetav
sker främst vid Stockholms tingsrätt i särskild sammansättning och vid
Marknadsdomstolen. Handläggningen följer i rättegångsbalkensstort
principer. Processen jämföraär närmast med rättegången iatt ett
indispositivt tvistemål. Domstolen bundenär sökandens talan i såav
måtto den kan endast det förfarandepröva vilket sökandenatt väntmot
sig och har bestämma rättsföljd inom för dennesatt yrkande.en ramen
Däremot domstolen inteär bunden medgivande och kan självettav
föranstalta den bevisning finner nödvändig.om som man

Inom Justitedepartementet f.n. inordnaövervägs Marknadsdom-att
stolen under de allmänna domstolarna särskild avdelning inomsom en
Svea hovrätt. En sådan reform torde inte i sig inverka rättstillämp-
ningens inriktning och betydelse och inte heller talerättens ut-
formning.
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marknadsrättsliga regleringen uteslutandeDen rör nästan grupp-
Ändamålet näringsidkarnasanspråk. konsumenternas ochär värnaatt om

till förmån för dessa intressenintresse Processer kansom grupper.
såledesformer grupprättegångar. Det finnsdärför sägas vara av

vilka brister i det processuellaanledning eventuellanärmareatt se
rättsområdet.föreliggarättsskyddet kansom

i handlings-inom marknadsrätten fyller huvudsakEn enprocess
i viss mån,prejudikatbildande, rättsutfyllande och,dirigerande,

till ändamål det allmännañinktion. Talan harrättsskapande värnaatt om
konkurrensvård, marknadsföring, produktsäkerhetgodintresset osv.av

påsanktioner tillgrips endast i undantagsfallinverkarDäremot som
enskilda En grundtanke dockrättsförhållanden mellan är attparter. en

påbud sittdrabbas förbud ellernäringsidkare rättarettettsom av
inträffade händelser.härefter också med avseende redanhandlande

ställningbakgrund skall den starkadennaDet är mot man se som
enskildaroll ochmyndigheterna och den undanskymdatilläggs som

område i processuellt hänseende.intar påorganisationer marknadsrättens
tillerkänns processuellorganisationermån enkilda ochdenI personer

till myndigheternassubsidiär i förhållandehandlingsfrihet denår
vill påtala visstorganisationEtt företag ellerverksamhet. ettsomen

sinfåsig till myndighet och avslagmåste först vändaförfarande en
tillåtgärder innan kan domstol.begäran manom

enskilda, företagbedömning finns det skälEnligt vår övervägaatt om
möjligheter så deorganisationer processuellabör bättreoch att merges

närings-nå ochi arbetet för allmänna konsument-aktivt kan del attta
i 1994 tillregeringen novembermål. Här skallpolitiska nämnas att

till marknadsfö-proposition förslagöverlämnat medriksdagen en nyen
Konsument-innebär bl.a.1994/95:l23. Förslagetringslag prop. att

ålägganden enligti mål ellertalerätt förbudombudsmannens om
propositionenprimär. Iinte längremarknadsföringslagen skall vara

Regeringentalerätt.frågan enskildaockså konsumentersberörs om
utredningsarbete.bl.a. till vårthänvisar i det sammanhanget

följande fråganvi i dettill det sagda behandlarhänsynMed omnu
näringsidkare.enskilda ochi domstol för konsumentertalerätt

näringsidkares talerättochEnskilda konsumenters

marknadsrättslig åtgärd harberörsenskild näringsidkareEn av ensom
heltenskilda konsumentersaknar rättsituationer talerätt. Däremoti vissa

motiveras med delsbrukarMarknadsdomstolen. Dettavidföra talanatt
påkallas irättsligt förfarandefinns risk föri falldet att ettannatatt

marknadsrättsligadekverulanter och delstrakasseringssyfte eller attav



SOU 1994:151 Konsumenträtt 249

lagarnas ändamål skyddaär konsumenterna inte direktatt som grupp,
individer. Man hävdar ibland också enskild konsumentsattsom en

talerätt kan upphov till situationerprocessuella till skada förärge som
konsumentkollektivet.

De ändamål präglar de marknadsrättsliga reglerna i huvudsakärsom
inte annorlunda dem bär civilrättsligaän bestämmelser. Ocksåsom upp
de har handlingsdirigerande, prejudikatskapande och rätts-senare en
bildande funktion. Skillnaden marknadsrättenär endast i undantags-att
fall innehåller bestämmelser kompensation till den rättskränkte.om

vissa situationerI finns det direkt samband mellan civilrättensett
sanktionssystem och de marknadsrättsliga förbuds- påbudsbe-och
stämmelserna. Som exempel kan konsumentköplagensnämnas felregel
angående medför påtaglig fara för liv och hälsa. Enen vara som
civilprocessuell talan hävning med åberopande denna fårgrundom av
direkt verkan endast för det enskilda köpeavtal talan Sammasom avser.
omständighet kan emellertid åberopas till stöd för talan återgången om
enligt produktsäkerhetslagen med rättsverkan till förmån för samtliga
varuinnehavare. I det fallet köparen behörigär föra talan,attena ensam
i det falletandra han helt frånär utestängd talerätt.

Motsvarande koppling mellan civilrättsliga och marknadsrättsliga
återfinnsregler på flera områden, såväl uttryckligen implicit.som

Utvecklingen går ytterligare sammanvävning skilda rättsområ-mot en av
den. EG:s ministerråd i april 1993 direktiv 93/l3/EEGantog ett om
oskäliga villkor i konsumentavtal, enligt vilket avtalsvillkorett som
bedömts oskäligt civilrättsligt ogiltigt.är Förslaget innehåller även
bestämmelser talerätt för samtliga eller organisationerom personer som

legitimt intressehar skydda konsumenterna och riktadtalanett attav om
samtidigt flera använder eller till användningmot som uppmanar av

liknandeeller generella avtalsvillkor. Direktivet föreslås blisamma
införlivat med svensk se 1994/95:rätt 117. Regeringens förslagprop.
till marknadsföringslag 1994/95:prop. 123 innehåller regler rättny om
till skadestånd för konsumenter näringsidkare.och En talan om
skadestånd kan handläggas med mål förbud ellergemensamt t.ex. ett om
åläggande enligt marknadsföringslagen. Av intresse vidare förslagär ett
till dansk markedsföringslov, enligt vilket Forbrugerombudsmandenny
kan föra talan för flera konsumenters räkning krav skadestånd.om

Det finns också i övrigt anledning lyhörd för den utvecklingatt vara
allt ochstörre för den enskilderätt till förmånmot atten ansvar agera

för samhällsintressen vi beskrivit tidigare kapitelse 4. Varjesom
konsument och seriös näringsidkare har fördel illojala och andraattav
otillåtna förfaranden beivras. En riktartalan sig viss mark-motsom en
nadsföring eller konkurrensbegränsande åtgärd har inte mindre fog för
sig bara för den förs enskild konsument eller näringsidkare.att av en en
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Vi inte för enskildabedömer utökad talerätt kommeratt en personer
till betydande antal obefogade rättegångar vidleda Stockholmsatt ett
eller Marknadsdomstolen. innebärtingsrätt Att kostnader ochprocessa

tillräckligtför de allra flesta avskräckande för intebesvär är attsom
i Särskilda förenklatonödan. kostnadsregler och handlägg-ettprocessa

ningsförfarande underlättar dessutom för domstolarna snabbt ochatt
enkelt ogrundadeavgöra processer.

Att införa regler talerätt för enskilda konsumenter inom mark-om
inte oproblematiskt. Sålunda måstenadsrätten dockär man noga

sådan få frågorvilka konsekvenser talerätt kan föröverväga t.ex.en om
omfattning möjligheterna till intervention jfrrättskraftens och prop.

för får inte1994/95: 123 132. En talerätt konsumenterna leda till atts.
och organisationernasKonsumentombudsmannens processuella agerande

allvarligt försvåras. Vi emellertid det går finna ändamålsen-tror att att
lösningar talerättsfrågorna.liga

Sammanfattningsvis finns såväl sakliga principi-detattmenar som
jämställa enskilde näringsidkarenella skål för den medborgaren ochatt

branschorganisationer och andra sammanslutningar det gällermed när
i marknadsrättsliga mål. Vi visserligen inteföra talanrätten troratt att

i riktningen möjligt förreform den skulle det begränsagöra staten atten
och konsumentorganisationersitt Antalet konsumenter somengagemang.

vilja ekonomiska vid Marknadsdomkraft, ochhar att processaresurser
attityd från lagstiftarensalltför litet. En välvillig sida istolen är mer

på lång siktemellertid ha psykologisk effektdetta hänseende kan en som
till vi i Sverige får privatmedverkakan större näratt ett engagemang

rättsligt för till allmänna konsument- ochdet gälla att att ta varaagera
näringsidkarintressen. En friare talerätt väl de syften bärmotsvarar som

marknadsrättsliga materiella lagstiftningen.denupp

Civilrätt7.1.2 m.m.

rättsliga förhållanden innefattarUnder denna rubrik vitar som enupp
någonenskildepersonlig plikt för den konsumentenellerrätt gentemot

civilrättsliga relationer, det inbördesfråganDet är rent omannan. om
rättssubjekt. vi behandlar ocksåprivata Menförhållandet mellan

rättsförhållanden på offentligrättsligställning i grundadekonsumenternas
avgifter. Avgränsningen inte gjordreglering, angående allmänna ärt.ex.

inom ellerentydig bestämning vad fallerutifrån klar och av somen
ringaskilda rättsliga begrepp. Syftet endast sökaär attutom

mångatill likartade anspråk försituationer upphov ellerger sammasom
Ocksåkonsumenter. begreppetenskilda kan sägaspersoner som vara

då vidsträckt betydelse.ganska lös ochkonsument ges en
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Gruppanspråk detta slag förekommer i många former fleraav
sakområden. Konsumenträttsliga avtal ingås i utsträckning medstor
användande standardformulär. Tvister uppståkan tolkningenav om av
avtalet eller villkors skälighet. Masstillverkning, effektivaettom
distributionsformer och Standardisering produkter det redangör attav

kort tid efter det felaktig släpps på marknaden finnsatten en vara en
köpare riktakan eller likartade anspråkstor motgrupp som samma

säljaren eller tillverkaren.
Varor och tjänster ofta kredit. Ocksåköps i övrigt har utbudet av

efterfråganoch på krediter haft explosionsartad utvecklingnärmasten
Överl980-talet.under främst 200 000 hushåll beräknades 1989 ha

skulder de kunde klara Masshanteringen krediter har lettstörre än av. av
till rättsförhållanden likartad karaktär mellan kreditgivare och ettav
betydande antal låntagare.

En del befolkningen i småhus. villaområdenbor Nya växerstor av
Ofta består de serieproducerade egnahem överlåts tillupp. av som

konsumenterna enahanda villkor, i flesta fall kombineradede genom
Tvister uppstårköpe- och entreprenadkontrakt. konstruktionsfel,om

spörsmål,indexklausuler eller andra avtalsrättsliga likartat förslagav
flera husköpare.

produktions-Dagens och konsumtionsmönster medför skade-att
verkningarna felaktig produkt eller felaktig tjänst kan bliav en en
omfattande många på gång.drabbas En flyg-, fartygs-attgenom samma

tågolycka, giftutsläpp, hälsovådligt livsmedeleller eller någonett ett
dylik händelse till likartade skadeståndsanspråkupphov förannan ger

där prövningen vållande och orsaksammanhang kanstora grupper, av
bevisfrågor.ochröra rätts-samma

Privatisering verksamheter traditionellt bedrivits i offentligav som
regi liksom avmonopolisering rättsligaändrar de grundvalarna förannan
bedömning förhållandet mellan konsumenten och den till-av som
handahåller nyttigheten. måttDet kan krävas aktivitet frånstörreett av

enskilde för tillgodose sina rättigheter. Likartadeden följder kanatt
inträffa förutsättningarna offentligaför den verksamhetensattgenom
bedrivande principer avgiftssättning.ändras, det gäller för Inärt.ex.
anslutning till Avgiftsgruppen i sittdetta kan betänkandenämnas att
Avgifter inom kommunal verksamhet Ds 1993:16 förordar konsu-att

ställning stärks grupptalan införsregler imenternas attgenom om
lagstiftningen.

Detta bara några på situationer där det kan föreliggaexempelär
anspråk likartade förellerär störresom gemensamma en grupp

bilaga beskrivskonsumenter. I B antal andra händelser kanett stort som
upphov till gruppanspråk. dettfinns realistiska alternativ förAtt attge

driva igenom anspråken inte enskildesbetydelse endast för denär av



252 Kapitel 7 SOU 1994:151

möjlighet få kompensation och upprättelse. Processordningen haratt en
viktig funktion fylla också i fråga handlingsdirigering, prejudikat-att om
bildning, rättsutveckling osv.

Som har konstaterat tidigare kan goda grunder anta attman
mångaalltför konsumenträttsliga gruppanspråk inte gällande vidgörs

domstol eller Inte minst såsätt. det vid anspråkär ärannat som
diffusa fragmentariska.och Det för omständligtär och kostsamt för den
enskilde gå till domstol med anspråk mindre värde elleratt ett attav
driva mål vidare i enbart prejudikatsyfte. Sociala och psykologiskaett

avhållandefaktorer verkar processbenägenheten. Rättegångsregler
hindrar eller försvårar för i rättegång till förmån förpart atten en agera
andra. Och kommer rättegångar gruppanspråk till stånd saknas detom
effektiva former för handläggning av massprocesser.

Tillgång till rättshjälp och råttsskyddsförsäkring, regler småmåls-om
förfarande och särskilda kostnadsregler, kumulation pilotmåloch har

iendast begränsad omfattning botat dessa brister i det processuella
rättsskyddet för gruppanspråk. Utomprocessuella tvistlösningsmekanis-

särskildaoch försäkringslösningar inget fullgott alternativ tillärmer
domstolsprövning, väl viktiga komplement förtjänstfulltmen som
avlastar domstolarna många ärenden.

finns ingetDet talar för processordningen kommer fullgöraatt attsom
uppgiftersina på ibättre framtiden vidtarsätt reformåt-ett utan att man

gärder. Tvärtom kan kraven utformningenanta att ettman av
effektivt förrättsskydd konsumenterna kommer öka. Ett fördjupatatt
europeiskt innebärsamarbete sannolikt övergång till i viss månen en ny
lagstiftningsteknik där rättstillämpningen kommer spela änatt en
viktigare roll. Avgränsningen det statliga och kommunalaav engage-

kontroll- och tillsynsområdet, liksom delvis övergång frånmanget en
förhandskontroll till s.k. marknadskontroll, ställer krav på denstörre
enskilde konsumenten Internationaliseringen handel ochatt agera. av

konsumentinriktad verksamhet tillupphov rättsligaannan ger nya
frågeställningar, både i materiellt och processuellt hänseende. Fortsatt
teknologisk och vetenskaplig utveckling tillleder ökad komplexi-annan

svåröverskådlighetoch de bakomliggande förhållanden vilkatet av ur
rättigheter skyldigheteroch Behovet blir tids- ochstörreemanerar. av

utredningarkostnadskrävande för fastställa det i viss situationatt om en
föreligger rättsligt anspråk.grundatett

På vilket bäst rådandebotar brister isätt rättsskyddet och möterman
krav förutsede kan beroende i vilket funktionshänseendeärnya man av

det processuella regelsystemet behöver stärkas. Man kan schematiskt
på följandeteckna problemen inom områdena reparation,sätt preven-

tion, rättsbildning och processekonomi.



SOU 1994:151 Konsumenträtt 253

Reparation

Som vi har påpekat tidigare inte dengör materiella rätten undan-änmer
tagsvis skillnad mellan och små anspråksvärden. Man kan därförstora
hävda ingen skada så litenär den skallatt behöva tålas. Det måsteatt
finnas reella möjligheter för alla få sin tillgodosedd.rätt Sättetatt
vilket anspråken lämpligen bör drivas igenom kan emellertid skifta
beroende på anspråkets storlek och flera har ellerom samma
likartade anspråk.

Valet prövningsorgan, bedömningen vilka kostnader förav av
samhället prövningen rimligen får föranleda och liknande över-som

påverkasväganden vilken anspråk det frågan och vilkaärtypav av om
funktioner genomdrivande anspråket fyller. Behovetett denav attav ge
rättskränkte kompensation för mindre rättsförluster kan regel till-som
godoses i tillräcklig mån offentliga och privata nämnder. Mengenom
finns det lika eller behovstörre preventionett eller rättsbildningstort av

domstolsprövningkan det lämpligaste alternativet.vara
För skall tala brist i egentlig mening i detatt processuellaman om en

rättsskyddets reparativa funktion det gäller gruppanspråknär bör
rättsförlusten för den enskilde någon betydenhet. Han skallvara av
orsakas ekonomisk skada eller någon olägenhet viss storlek.en annan av

reformeringEn det processuella regelsystemet befogad endastärav om
vinsterna för samhället eller den enskilde kostnaderna föruppväger att
driva igenom anspråken. Det inte rimligtär införaatt t.ex. en ny
processform syftet uteslutande är antal konsumenterersättaattom ett en
rättsförlust på något hundratal kronor I sådant fall måsteettvar.
reformåtgärder motiveras andra hänsyn, behovet preventionav som av
eller rättsbildning.

Genomgången i kapitel 6 visar luckorna i det processuellaatt
rättsskyddet i fråga konfliktlösning och reparation omfattar ocksåom
anspråk inte obetydlig storlek. Det kan sig rättsförluster påröraav om
flera kronor för enskild konsument. En grundläggande tilltusen orsaken

anspråken inte gällandegörs det föreliggerär obalans mellanatt att en
i Rättegången reellt olika ekonomiskarör värden förparterna processen.

dem. Andra omständigheter konsumenten har mindreärenvar av att
och tillgång till juridisktsämre biträde. Ytterligareprocessvana en

anledning socialadeär och andra icke-rättsliga faktorer visom
behandlat i avsnitt 6.1.3.

Konsumenternas rättsskydd i alltförär utsträckning endaststor
formellt. fleraI situationer har konsumenten teoretisk, inteen men
praktisk, tillgång till rättskipningsorganen. Nya och alternativa modeller

för förbättraprövas konsumenternas rättsskydd, vidgrupptalanatt t.ex.
ARN. viSom framhållit tidigare förutsätter emellertid effektiviteten hos
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tvistlösningsmekanismer medborgarna har reellutomprocessuella att
till exekutiontillgång till tvångsvis prövning vid domstol och detgenom

incitament frivilligtviktigtförsorg. I fall saknasallmännas annat ett att
vidprövning ARN.till och godta resultatetmedverka t.ex.av en

bristerna i det processuella rättsskyddetFör komma till medrättaatt
iförhållandet mellanåtgärder utjämnarkrävs parterna processen.som

måste framgå tydligare. Först då bliregentliga talanDet värde rörsom
vinna rättegångproportionen står med ochmellan vad att ensom

konsumentsidan. förutsätterkostnadsrisken rimlig också på Det att
anspråken drivs igenom påi delsamtliga eller fall störrevart enen av

gång.och samma

Prevention

både individuellt, för denpreventiv verkankan haEn process en
ibefinner sigenskilde generellt, för demsvaranden, och sammasom

många gånger såpreventiva effekten välsituation Denhan. är ensom
individuell rättsförlust Iblandviktig följd ersätts.attprocessen som enav

mål.rättegångens huvudsakligaframstår preventiont.o.m. som
möjlighetenhandlingsdirigering ochBehovet attgenom processerav -

inte varieraområde behöver medpå konsumenträttensprocessa -
månrättsförlust. vilkenenskilde Iden konsumentensstorleken av

ipreventivt syfte påverkas hög grad andrasanktioner tillgripas ibör av
förväntaderättsstridiga handlandet ochvanligheten i detfaktorer, som

till samlade ekonomiskadeframtida handlanden. Intresset koncentreras
rättskränkningarna till frågan dessaeller olägenhetervärden rör, omsom

handlingsmönsteringripanden för ändraså betydande det krävsär attatt
Lindblom ividare Processförhindra upprepade lagöverträdelser seeller
253 ff..till Boman, 1990,exekution, Vänbok Robertoch s.

, små därför detgruppanspråk individuellt värdenVid ärrörsom
fråntas handlatolaglig vinst den harviktigaste i många fall att somen

mindreregelbrott. Deträttsstridigt, så stävjar upprepade äratt enmanl
skadelidande orsakasi deallvarlig brist rättsskyddet att envar av

rättsförluster.
påverkarmedel hand-finns effektiva processuellaAtt det som

medverkarfrån rättsstridigt handlandeavskräckerlingsmönster och
slippaSamhället kanblir lägre.till antaletsamtidigt att processer

samtidigt deutnyttjas i gradlägredomstolarnakostnader att somgenom
konsumentpolitiska målen främjas bättre.

mångacivilrättsliga ingripandentidigareSom vi har konstaterat är
sanktionstrycket förökaframkomligagånger den enda vägen att

små någotriktigt värdentill anspråkhandlanden upphov avsom ger
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hundratal kronor och därunder. De flesta konsumenter processar
emellertid inte för få liten ersättning eller slippa mindreatt ut en en
olägenhet. nåFör preventionsverkan måste därföratt sökaen man nya
alternativ. En tänkbar reformåtgärd införaär representativatt en process
förenad med regler skadestånd beräknat efter den olagliga vinsten iom
stället för efter individuellade skadeverkningarna, kan förutseom man

intedet kommer till stånd tillräckligt många enskildaatt Dåprocesser.
framhävs ersättningsskyldighetens preventiva funktion, dess syfte att
verka moralbildande avskräckande.även En ytterligare möjlighetmen

låta skönsmässighetär och uppskattning efter skälighet fåatt störreett
inflytande på bedömningen skadeståndets storlek.av

De inprocessade medlen kan fördelas efter andra grunder de in-än
dividuella anspråkens storlek, detta skulle kosta för mycketom att
utreda. Det mindre väsentligtär någon de skadelidande över-om av
eller underkompenseras, eftersom alternativet för dem de blir heltär att

ersättning. "It better far possible towards justice, thanutan to go as as
deny altogether" det iuttrycktes engelsk rättspraxis redanto som

under 1800-talets första hälft. En lösning heltär eller delvisattannan
ersättningenanvända för ändamål tillgodoser intressen knutna tillsom

sådan.gruppen som

Rättsbildning

Konsumentskyddslagstiftningen tämligen rik påär generalklausuler och
andra ganska utformade lagstadganden kräver förtydligandenvagt som

rättstillämpning. Många frågorna har praktisk principiellochgenom av
betydelse för medborgare. Motsvarande gäller påstora grupper
sakområden där lagstiftning saknas, det gäller immateriellanärt.ex.
tjänster eller avtalsformer hyrköp. Vidare privatiseringsom ger av
offentliga verksamheter inom barn- och åldringsvård, ochpost-
teleområdet upphov till rättsliga oklarheter gällande lagreglerosv. som
inte alltid anpassade tillär redaatt ut.

Trots behovet rättsbildning praxis fleraatt är stortav genom
områden antalet konsumenttvisterär i högsta instans litet.prövassom
En förklaring alltför många konsumenterär inte sin gällandegör rättatt
vid domstol. Dessutom få de konsumenterär väcker talan villigaav som

det besvär och den kostnadsrisk överklagande innebär,att ta ettsom om
syftet i första hand fåär till stånd prejudikatavgörande, fyllaatt ett att

rättsregel liknande.ellerut en
En del bristerna i detta hänseende kommer till medrättaav man

bättre förutsättningar för enskilda driva igenomatt attgenom ge
gruppanspråk i reparations- eller preventionssyfte. Det kan dock antas
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enskilda interepresentativ för konsumentertalerätt äratt t.ex. en
rättsbildning skall tillgodoses fullt Dettillräcklig för behovet ut.att av

för denrättegången får fortsatt betydelseekonomiska utfallet storav
organisationer myndigheterochvilja Däremot harenskildes att processa.

intressetifrån vid vägningförutsättningar utgåofta andra ettatt av aven
på myndig-Tankenolägenheternaprincipavgörande mot process.av en

tidigare ikonsumentvister variti harKO medverkanheters uppe
har lanseratsSOU 1978:40 ochutredningsarbeten se nyttt.ex. av

1994:14 248.Konsumentpolitiska kommittén SOU s.

Processekonomi

konsumtionssamhälletproduktions- ochRättsförhållandena i modernadet
Rättegång-enskildaförhållandevisinte sällanrör stora personer.grupper

tillhandläggningsregler anpassadegruppanspråk kravställerar om
mångas talanföljer hanteringenmedsärskilda problemde avsom

undvika upprepadeoch samhälleviktigt församtidigt. Det är attparter
bevisfrågor, vilket blirochlikartadeeller rätts-sammaprocesser om

handläggningföreffektiva förfarandensaknasföljden det avom
gruppanspråk.

snabb, billig och enkelmedgerreglerRättegångsbalken saknar ensom
anspråksha-antalförrättegångar betydelsehantering har ett stortsomav

i praktiken begränsadepilotmålsmetoden harKumulation ochvare.
frånsamtidigt agerandenågorlundaanvändningsområden. Ett storen

tingsrätt ellerverksamhetenförlamakonsumenter kan engrupp
någon domstol harhovrättsområde. Knappastinomunderrätterna ett

samtidigtoch000 talan10 000 eller 50handläggaatt personersresurser
löpande verksamhet.upprätthålla normalen

medmåstemateriella planet mötasMasshantering det massanpassa-
tvistefrå-bedömningengruppanspråk kanVidprocessuellade system. av

individuella för-väsentligen oberoendegånger skemånga avgorna
tillämpning materiellaändamålsenligkräverhållanden. I andra fall aven

berörda, beaktashänförliga till allaomständigheter,samtligaregler att
finnanödvändigtsituationeri dessaDeti sammanhang. är att enett

påprövning grundadhanterligpraktisktmedgerprocessform ettensom
bedömningsunderlag.alltomfattandeallsidigt och

Sammanfattning

intemånga konsumenteralltför görpå grunderkan godaDet attantas
processuellabrister ifinns detanspråk. Deträttsligt grundadegällande
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rättsskyddet måste åtgärdas processordningen skall kunna fyllasom om
sina funktioner på fullgott Isätt. fall kommerett ändamålenannat
bakom de materiella rättsreglerna inte i tillräcklig grad slå igenom iatt
samhällslivet. Konsumentlagstiftningen blir inte det skydd för den
enskilde medborgaren lagstiftaren har avsett.som

Behovet väl fungerande processuellt regelsystemett kommer medav
all sannolikhet öka framöver. Utbudet och tjänsteratt blirav varor

Handelnstörre. och ekonomisk verksamhet internationaliseras.annan
Produkter blir tekniskt högtstående. Det statliga och kommunalamer

detavgränsas gällernär kontroll tillsyn.ochengagemanget Allt detta
ställer krav påstörre de enskilda konsumenterna själva eller inomatt

för sina organisationer för till sin rätt.ramen att taagera vara
Det inte realistisktär alla konsumenter har förutsättningaratt tro att
vidta rättsliga åtgärder i den omfattningatt nödvändig. Det måsteärsom

skapas andra former för till gruppanspråk demänatt ta vara som ryms
inom den traditionella processmekanismen. Hur reformåtgärderna bör
utformas i viss månär beroende vilket syfte rättegången i detav
särskilda fallet har, uppgiften i första handär uppnå reparation,attom
prevention eller rättsbildning. Också samhälls- och processekonomiska
konsekvenser åtgärderna måste in. Domstolarnavägas måste stå redoav

och hanteramöta massanspråk.att processer om

7.2 Miljörätt

Allmänt

I takt med kunskapen har ökat hur det ekologiskaatt ärom systemet
och betydelsen samverkan mellan människasammansatt ochom av natur

har allt intressestörre den miljöpåverkanägnats industrialismen,som
utvecklingen inom skogs- och jordbruksnäringen, de moderna kommuni-
kationssystemen och andra samhällsförändringar har fört sig.med
Kraven har ökat lagstiftaren och andra offentliga aktivtattorgan

för hänsynen till miljön blir i erforderlig mån tillgodoseddaatt iagera
det moderna produktions- och konsumtionssamhället. Knappast något

rättsområde har under de 25-30 årenannat haft sådansenaste en
utveckling i fråga rättslig nyreglering miljörätten. Dennaom som
sträcker sig brett bälteöver lagar och förordningarettnumera av som
reglerar ifrånallt utnyttjandet riksintresse till mindrenaturresurserav av
verksamheter kan tillupphov endast enstaka lokala miljöstör-som ge
ningar se den allmänna översikten i bilaga B.

Det är antal skyddsvärda intressen olika karaktärett stort av som
påkallar uppmärksamhet och hänsynstagande inom det miljörättsliga
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sin omedelbarainte endast på skydd förMänniskor ställer kravområdet.
friluftsliv ochförtillgång till och orördocksåhälsa naturutan renen

stadsmiljöiifritt skog och mark,rekreation, kunna ävenströva attatt
störningar i form buller,päträngandealltförlevakunna utan avgaserav

arbetsmiljöförhållanden Dentillförsäkrad godadylikt,och att osv.vara
och kultur-liksom värdefullamångfalden bör bevaras,biologiska natur-

mineralerskog,Hushållningen medlandskap. vatten,naturresurser som
långsiktigt utnyttjandefrämjarmåste ske sätt utanettett somosv.

påSamtidigt ställs kravmiljön.i naturligaingrepp denalltför enstora
fortsattvilket förutsätterlevnadsstandard,materiellgodfortsatt ett

därför alltmerår harnaturtillgångarna. Under strävantärande på senare
människansochupprätthålla balans mellangått naturenattmot en

s.k.uttryck i denkommit tilltillgångar, vilketutnyttjande dess t.ex.av
kretsloppsprincipen.

kringuppbyggdregleringen till delmiljörättsligaDen är ettstor
särskild till-medanmälningsförfarande förenattillstånds- och en

förMyndigheterna förutsätts bärasynsverksamhet. attett tungt ansvar
egenkontrollLika viktig denförordningar efterlevs. ärochtillse lagaratt

defullgöraskyldigaandramyndigheter och ärföretag, att omsom
praktisktintemiljölagarna. Detfaller under ärverksamhetdriver som
kontrolldet allmännasönskvärtmöjligt ellerekonomiskteller attens --

miljöstör-risk förinnebärenskild verksamhetvarjedetalj omfattari som
åvilaprimärt demvärnande bör utövarmiljönsförning. Ansvaret som

miljö.människor ochpåverkakanverksamhet som
i syftevidta åtgärderförrättsliga medelbehovMyndigheternas attav

tillgodosed-förhållandevis välmiljöproblemtill med ärkomma rättaatt
förochenskilde medborgarenmöjligheterna för denDäremotda. är
be-verksamhetermiljöstörandeingripaorganisationer motatt mer

vidmedverkavisserligen möjligheterAllmänhetengränsade. t.ex.attges
myndig-påkallafrittockså ochtillståndsprövning. stårDet att enenvar

myndighetenförhållande och begäravisstpåuppmärksamhet atthets ett
ellermyndighetens beslutmissbelåten medDenskall ärsomagera.

avgörandefåvidareinteemellertid rättreaktion har att ettutan
instans.högreomprövat av

Även tillsigvändaorganisationerenskildaför ochmöjligheten att
vidsträcktaföljd dentillhjälp inskränktfördomstol ärallmän av

medhängermyndigheterna. Dettatillagtsbeslutanderätt sammansom
förvaltningrättskipning ochuppgifter mellanfördelningenfrågor avom

förvaltnings-domstol ochkompetensfördelningen mellan allmänoch om
bilaga B.domstol se

be-förbetydelseoftaprövningar och beslut harMiljörättsliga stora
miljölagstiftningenunderfallerVerksamheterfolkningsgrupper. som

ochlevnadsförhållandenmänniskorsi avseendenflerainverkar



SOU 1994:151 Miljörätt 259

miljön. Planläggning innefattar överväganden vikt för människorsav
boende- och arbetsmiljö, för värdet inom planområdet belägna
fastigheter och för andra ekonomiska, sociala och kulturella värden.
Miljöfarliga verksamheter och andra miljöpåverkande aktiviteter ger
upphov till störningar leder till ekonomiska och ideella skade-som
verkningar. Immissioner kan såväl förorening luft ochvara vatten,av
mark buller, strålning Ibland verkningarnaär direkta ochsom rörosv.
enskilda på påtagligt I andra fallsätt.ett verkningarnaärpersoner mer
långsiktiga och angår i princip Beskrivningen i bilaga Benvar. av
miljörättens materiellrättsliga del innehåller antal exempel påett stort
händelser kan upphov till gruppanspråk. l nordiskt perspektivsom ge ett
bör särskilt miljöskyddskonventionenäven nämnas den 19 februari 1974
mellan Damnark, Finland, Norge och Sverige bl.a. innebär attsom man
vid tillåtlighetsprövning och i andra sammanhang skall beakta i vilken
mån miljöskadlig verksamhet kan verka störande för någonen annan
konventionsstat verksamhetslandet.än Väsentligt i det hänseendet är att
enskilda i nordiskt grannland har möjligheterett svenskasamma som
medborgare föra talan i svensk domstol förbudatt miljöstörandemotom
verksamhet eller ersättning för miljöskada. Gruppen berördaom av
taleberättigade utvidgas således konventionen.genom

En talan för främja ändamålen bakom miljöbestämmelsernaatt kan
yrkanden vitt skiftande slag. De kan förbud, vidtaganderöraavse av av

skyddsåtgärder, utfående skadestånd eller ekonomisk ersätt-av annan
ning, tillståndsgivning, utdömande straffansvar, påförande avgifterav av

Alternativen omfattar både brottmål, tvistemål och förvaltningsför-osv.
farande såväl fullgörelse- och fastställelsetalansamt talansom om
verkställighet. Prövningen kan antingen judiciell eller administrativ.vara

Att tillgodose de intressen ligger till grund för miljörättsligasom
anspråk kräver tillgång till enkla, billigasnabba, och rättssäkra sank-
tionsmekanismer. Regelverkens uppbyggnad inbördesoch samspel samt
sakfrågornas ofta komplexa det emellertidgör svårt skapa sigart att en
klar och entydig bild effektiviteten hos rättstillämpningen. Fleraav
omständigheter visar det finns brister i rättsskyddet för gruppanspråk,att
både i fråga reparation, prevention och rättsbildning. Vi har valtom att

på bristernanärmare olika aspekter, nämligen vad gäller talantrese ur
förbud eller ersättning, omprövning tillstånd och överklagande.om av
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ersättningellerförbudTalan om

Förbudstalan

i syfteinte talanendasti domstolförbudstalanMed attenmenar
med yrkandeockså talanupphöraverksamhet attutanatt omenen

Prövningenvidtas. kanförsiktighetsmått skallandraskyddsåtgärder eller
verksamheterFörverksamhetent.drabbasnågoninitieras somsom avav

särskilda bestämmelser.tillstånd gällermedbedrivs
allmännakaraktär detsådan ochfrågorMiljörätten rör attartav

tillsynför kontroll ochÖvergripande överha detnaturligen bör ansvaret
miljön. Varkenhälsa ochmänniskorspåverkarverksamheter som

sakkunnig personal räckertillgångenellerekonomiska resurser
skall kunna bevakakommunochemellertid till för attatt stat ensamma

enskilda ochocksåviktigtupprätthålls. Det ärregellydnaden att
omfattadenå allmäntfördelta i arbetetorganisationer attattengageras

myndigheternaskritikhänvisa till denvillmål. Vi härmiljöpolitiska mot
FRiksrevisionsverketsiframförstillsynsverksamhet rapportsom

tillsyn.myndighetersegenkontroll ochFöretags1993:7
tillfyllestfråga detistarkt ärsammanhangeti sättasdetDet kan om

myndighetersöverklagamöjlighetorganisationerenskilda och attgesatt
Överprövningen viktig kontrolle-förärvidta åtgärder.inte attbeslut att

i sigintemedgeråtagandensinafullgörmyndigheterna attmenattra
insatserområden där deras bästtillkanmyndigheternas avgränsasansvar

ochenskilda medborgareinteöverklagaEndastbehövs. rätt att geren
allmänna. För dettadetvid sidanmöjlighet verkaorganisationer att av

sanktionsmekanismer. Bland demeffektivatilltillgångkrävs egen
iviktigaste.dedomstolvidförbudstalanframstår en avsom

årunder deutnyttjatsvid domstol hartalanväcka sparsamtRätten att
finna istårdettatillvarit i kraft. Orsakernamiljöskyddslagen att

6. dyrtkapitel Det ärvi behandlat sesamtliga faktorerde ovansom
ochförekomstmiljöstörningarsAtt utredaomständligtoch att processa.

Påarbetsinsatser.tidsödandeochofta kostsammaverkningar kräver
ekonomisktstörningar inte sällandrabbasdemindre ärorter avsom

regler ochProcessuellastörningskällan.vidverksamhetenberoende av
försvårarolägenhet,åberopandefrågaiprinciper, t.ex. annansavom

och alltom-så allsidigtbedömningsingrundadomstolenför ettatt
Är antaletförutsätter.tillåtlighetsreglernaunderlagfattande som

ochsnabb, enkelmedgerförfarandereglersaknasdrabbade enstort som
massanspråk.hanteringbillig av

sanktio-ståndfå tillenskildaförförhållande är rätten attEtt attannat
sakägareVem ärs.k. sakägarbegreppet.till detknuten angesär somner

råttstillämpningen.ifastställsisällan lagtext utan
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Miljöskyddslagens sakägarbegrepp vittomfattande.är Uttalanden i
förarbetena vid handen sakägare är tillfogas skadaattger envar som
eller för olägenhetutsätts miljöfarlig verksamhet segenom prop.
1969:28 376 och 396. Sakägarbegreppets innebördnärmare ochs.
dubbla betydelse behandlas utförligt i bilaga B. Det kan här räcka med

enligtsåga vår mening bör detatt normalt inteatt krävas mer av en
kärande han påstårän sig ha tillfogats skada elleratt förutsatts
olägenhet miljöfarlig verksamhet för han skall behöriggenom att anses

i talan förbud verksamheten,att dvs.part förvara en motom att anses
ha talerätt. Det bör dock amnärkas inte vilken skada eller olägenhetatt

helst vederbörandegör behörig föra talan. Enligt uttryckligtsom att ett
uttalande departementschefen i förarbetena prop. 190 grundarav s.

intrång i allemansrätt inte talerätt.t.ex. Däremot bör estetiskarent
störningar kunna åberopas talerättsgrundande. Inte heller torde detsom
ställas någon geografisk begränsning de talebehörigas skara. Enupp av

sak bevissvårigheterär angående orsakssambandatt och dylikt kanannan
få sådan verkan.en

Dessa synpunkter sakägarbegreppetgör enligt vår bedömning inteatt
någotutgör egentligt hinder för den sig drabbadsom anser av en

miljöstörning väcka förbudstalan enligt miljöskyddslagen.att
Att någon har talerätt angående viss innebärsak normalt han äratten

behörig väcka talan saken i fråga. Det kanatt stridasägasom mot
talerättens exklusivitet tillåta någon åberopa olägenhetatt att annans som
stöd för driva igenom förbud viss verksamhet. Omatt detett mot en
skall vidtas någon åtgärd eller inte bör den drabbade få bestämma

hand. Intresset verksamheten fortsätter kanskevägerattegen av tyngre
för honom önskan fåän olägenheten upphöra. Så kan falletatt att vara

någonhan eller honom närstående arbetar fabrik släpperom en som
miljöfarliga I andraämnen. fall kan den drabbade fåttut ha ekonomisk

ersättning för stå med miljöstörningen. någonAtt väckeratt ut annan
talan angående olägenheten kan då stå i stridsägas den allmännamot
avtalsfrihet präglar svenskt samhälls- rättsliv.ochsom

I riktning talar miljörättsliga tillåtlighetsregler regelmässigtattannan
förutsätter det total och allsidiggörs vägning samtligaatt en av
olägenheter den samlade den prövade verksamheten. Såmot nyttan av

också fallet i frågaär miljöskyddslagens bestämmelser. Och vidom
tillståndsprövning ioch tillsynsärenden har Koncessionsnämnden eller

tillståndsmyndighet självständigt för ärendet blirettannan attansvar
i den omfattning dess beskaffenhet kräver. Måletutrett eller ärendetsom

indispositivt.är Detta gäller emellertid inte vid förbudstalan i fastig-en
hetsdomstol. Ett mål i vilket det förs sådan talan dispositivt seär prop.
1969:28 381. Lagstiftaren har domstolsprövningen inteaccepterats. att
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blir lika allsidig fråga i administrativ ordning jfrnär prövassom samma
departementschefens i 282.uttalande prop. s.

förbudsmålvidare dom i får rättskraft baraAtt märka är att etten
riskerari målet. Det kan därför hävdas svarandenmellan parterna att att

angående miljöstör-få upprepade gånger effektersamma avprocessa
tillåts åberopa olägenheter. Häremot kanningen, attpartom en annans
ogillande sannolikt får ganska betydandedomdock sägas att en en

från skadabevisverkan avhåller de flesta att sammaprocessa omsom
olägenhet.eller

Som redovisas iVi dessa synpunkter varandra.har vägt motnoga
tillåtet förvår bedömning troligen inteavsnitt 6.1.4 det ärär att

åberopa olägenhet till stöd för förbudstalan.käranden att annans en
inte i rättspraxis.Frågan har dock prövats

miljöfarlig verksamhetvår tolkning domstol förbjudaMed kan enen
i sig tillräckligahar drabbat kärandende olägenheterendast ärom som
skyddsåtgärder.vidMotsvarande gäller talanför förbud.ett om

betydelseväsentligt domstolstalansDärigenom undergrävs ettsom
blirtillståndsprövning administrativ Detalternativ tillrealistiskt väg.

fördelinte möjligt avlasta det allmänna värnaansvaret attatt omen av
fåtalmiljöstörning drabbarmiljö- hälsointressetoch ännär ettmeren

individuella skadangruppanspråk ofta denTypiskt för är attpersoner.
inte sådan betydelsetämligen liten, i fallolägenheteneller är attvart av

ingripande därförförutsätterförsvarar förbudstalan. Ettden enensam
sig särskildademånga I det sammanhanget görgemensamt.att agerar

6 påminda. Konsekven-behandlas i kap.processhämmande faktorer som
pådriva igenom förbud eller kravblir inte gårdet ettatt ettattsen

tillsynsmyndighet.hjälp frånskyddsåtgärder utan en

ersättningTalan om

ersättningsregler blandolikaMiljölagstiftningen innehåller flera slag av
skadestånds-tvåurskilja huvudgrupper. Denvilka kan rör rentenaman

följd rättsenligaersättning tillanspråk, behandlarrättsliga den andra av
från sida.ingrepp det allmännas

Skadestånd

skiljer sig till ochmiljöpåverkanSkadeståndsanspråk i anledning artav
orsakssambandskadestånd. Kravetinte från andra formerkaraktär av

vilka skadoravgränsningen förhandling, ärskada ochmellan som
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ersättningsgilla, principerna för beräkning skadestånd iärav osv.
huvudsak inte annorlunda andra områdenän skadeståndsrätten.av

Också ersättningsreglernas funktioner desamma inom miljörättenär
allmänt. Skadeståndet tjänar kompensation för den liditsom som som

skada samtidigt risken drabbas skadeståndsskyldighet harattsom av en
avskräckande effekt. I förarbetena till miljöskyddslagen uttalas t.ex.
NJA 1969 233: "Emellertid otvivelaktigthäräger även ersätt-s.
ningsreglerna sin betydelse i det företagare måstestora att taen
möjligheten ersättningsanspråk i beräkning och därför kan föranledasav

ändra eller jämka sina planer."att
finnsDet inom miljörätten, liksom det gällernär konsumenträttsliga

anspråk, flera omständigheter leder till alltför många inteattsom
erhåller den kompensation de berättigade till.är Skadestândsanspråksom

inte gällande igörs den omfattning krävs för ersättningsreglernaattsom
skall verka avskräckande i tillräckligt hög grad. Det strikta skadestånds-

kan sägas uttryck för den allmänna principenansvaret, det ärsom ge att
förorenaren betalar Polluter Pays Principle, riskerar i mångasom att
fall få bara symbolvärde.ett

Orsakerna till skadelidande förhåller sig passiva de vi haratt är som
behandlat utförligt i tidigare avsnitt, dvs. kostnadsfrågor, tidsödandeett
och omständligt förfarande psykologiska, sociala och icke-andrasamt
rättsliga faktorer. Miljöskador inte sällanär svårutredda och ställermer
högre krav på teknisk och medicinsk sakkunskap skador i allmänhet.än
Gränsen för anspråknär riskenvärt processförlustett äranses av en
därför sannolikt högre vad normaltän gäller för enskildasom personers
rättsanspråk. Miljöstörningarna drabbar vidare ofta stora grupper.
Skadornas storlek kan variera kraftigt beroende avstånd från
störningskållan, känslighet för störningar Alla skadeverkningarosv.

sig inte samtidigt. Tidsförskjutningenyttrar mellan störningen och
skadans upptäckt kan uppgå till år,flera vilket försvårar utredningen av
orsakssambandet. Omständigheter dessa försvårar effektivsom en
hantering massanspråk. Det bör här påpekas miljörättsligaav att
skadeståndskrav kan integrundas bara på miljöskadelagen. Också
händelser faller inom tillämpningsområdet för atomansvarig-som
hetslagen, lagen ansvarighet för oljeskada till sjöss, järnvägstrafikla-om

trafikskadelagen och grannelagsrätten kan upphov tillgen, ge gruppan-
språk skadestånd.

Gruppanspråk inom miljörätten inte sällan diffusa tillär sin karaktär.
Det svårt, i vissa fall praktisktär omöjligt, identifiera alla skadedrab-att
bade och vilkaexaktutröna skador de lidit.har I många fallatt är
dessutom den enskilda skadan liten medan de totala skadeverkningarna

omfattande.är Anspråken vad viär kallar fragmentariska.
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vid förhållanden inte realistiskt sigdessa förväntaDet är attatt
för skadelidande sitt anspråkåtgärder underlättar göraattsom en

tillräckliga ersättningsreglerna fåför skall dengällande är att av
lagstiftaren effekten i samhället. Ett alternativeftersträvade är att genom

liknande sanktions-offentlig tillsyn avgifter och ökakontroll och samt
miljöfarlig verksamhet. Vår bedömningdemtrycket ärutövarsom

sannolikt inte effektiva. Viåtgärder det slaget är attatt menarnogav
skadeståndets civilrättsligai hålla fast vid sökastället bör natur menman

anspråken drivas igenom, införaför kanformer hur t.ex. attgenomnya
representativa viktig reformåtgärd kanEnregler processer. annanom

beräkning för-införa förenklade principer ochochatt omnyavara
skadestånd vid masskränkningar.delning av

ersättningAnnan

till följd offentligaersättning också uppkommaGruppanspråk kan av
miljövårdande såsom åtgärder begränsarrättsenliga ingrepp i syfte, som

Ävenmarkanvändning. i fall kanfastighetsägares dessa gruppen vara
individuellt småanspråken uppgå till belopp. Dediffust ochsammansatt

videmellertidförfarandereglernaprocessuella sätt änär ett annat
på ingreppen orsaka skadamed tanke kanskadeståndstalan utformade att

många Regler kungörelse,olägenhet föreller ettpersoner. om omannan
prövningsmyndigheten annorlundaför ochutredningsansvar etteget om

tillkommit förlösningar harrättegångskostnadsansvar exempelär som
få kompensation. Andraskadelidandes möjlighetstärka de reella attatt

ersättningsfråganibland föreliggerförhållandensärpräglade är attsom
de hargång rättsverkan alla,endast medprövas gentemot oavsett omen

ersättningvill framställa kravinte, och denfört talan eller att som
tid. inslag denmåste inom viss Processen haranmäla detta typav aven

ifrågor internationellt oftaoch andraförfaranderegler sättssom
representativoch andra formersamband med grupptalan process.av

enskilda i dessai rättsskyddet förVår bedömning bristernaär att
för skade-betydligt begränsade gällerersättningsfall änär sommer

föreligga.inteståndsanspråk. Något påtagligt reformbehov torde

tillståndOmprövning av

omprövning.föremål föri princip blitillståndsbeslut kanAlla former av
principerförvaltningsrättsligadock allmännalagregler medgerSaknas

får endasttillståndshavarentill nackdel för görasändringar äratt som
miljörätten viktigasteinomförutsättningar. För desärskildaunder
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omprövningsförfarandena finns bestämmelser inte bara i miljöskyddsla-
och vattenlagen i bl.a. minerallagen,även strålskyddslagenutan ochgen

lagen kärnteknisk verksamhet.om
Omprövning enligt vattenlagen kan komma till stånd endast för att

tillgodose allmänna intressen. fårDen inte leda till villkornya som
medför ändamålet med företaget går förlorat elleratt förutsätt-att
ningarna för detta rubbas. Möjligheternaavsevärt till omprövning enligt
miljöskyddslagen betydligt vidare.är Enligt huvudregeln får villkor
ändras eller upphävas efter vad skäligtär tillståndet harnär gällt isom
tio år.

Det viktigt tillåtlighetenär verksamheter och företagatt av som
negativutövar påverkan miljön föremål förär fortlöpandeen en

och omprövning.översyn Tekniska landvinningar och andra veten-
skapliga framsteg leder till bättre metoder för skydda människor ochatt
miljön, också till upptäckten skadeverkningar. Miljöfarlig-men av nya
heten utsläpp omvärderas till följd förändringar i omgiv-av osv. av
ningen. Allt detta medför det efter tid framstår nödvändigtatt atten som

villkorenändra för tillstånd, föreskrifter ytterligareett t.ex. genom om
eller annorlunda försiktighetsmått. Det kan också i vissa situationer vara
befogat återkalla tillståndet och helt förbjuda verksamheten.att

Tillståndsförfarandet har emellertid till syfteäven denatt ge som
beviljas tillstånd god trygghet vid verksamhetens fortsattaett be-en
drivande. Han skall kunna förlita sig på tillståndets giltighet i sin ekono-
miska planering. Beslut investeringar och produktionsinriktningom

Ärkräver fasthet i villkoren för tillståndet. risken för ochen stor nya
ingripande skyddsåtgärder hämmas effektiviteten och planeringsmöj-mer

ligheterna i näringslivet.
Avvägningen mellan dessa intressen fråga för de materiellaär en

omprövningsreglerna. Det ligger utanför vårt uppdrag bedömaatt
behovet eventuella ändringar i bestämmelserna. Vad vi har prövaav att

det behöver vidtasär åtgärder för gällande regler störreom att ge en
genomslagskraft.

Antalet omprövningsärenden enligt miljöskyddslagen vid Kon-
cessionsnämnden och länsstyrelserna uppgår till i genomsnitt fåtalett per
år. Detsamma gäller omprövningsmål enligt vattenlagen. Med tanke på
hur samhället och vetenskapen har utvecklats under de tjugofemsenaste
åren torde behovet förnyad tillståndsprövning betydligt störreav en vara
än antalet omprövningsärenden. Omständighetermotsvarassom av som

äldre tillstånd vidprövas tillståndsansökningaratt i anledningnytt nya
produktionsförändringar liknandeoch inte för förklaraär denav attnog

låga omprövningsfrekvensen.
Rätten påkalla omprövning enligt miljöskyddslagen tillkommeratt

Naturvårdsverket, i ärenden vid Koncessionsnämnden, i övrigtoch



266 Kapitel 7 SOU 1994:151

officio. vattemål får omprövninglänsstyrelserna I begärasex av
Kammarkollegiet. Det i olika sammanhang riktats anmärkningarhar mot
myndigheterna för inte sin behörighet i tillräckligde har utövatatt

till varitomfattning. Vår bedömning kritiken del befogad.är storatt
år fått sig frågorNaturvårdsverket har under alltmer ägnasenare

övergripande mindre enskilda ärenden. faktiskaslag och Denav
tillsynsverksamheten förskjutits regionalakontroll- och har ochmot

kvarstår central tillsynsmyndighet.lokala verketäven somorgan, om
inte troligt Naturvårdsverket i framtiden kommerDet är ägnaattatt mer

intetid enstaka miljöfarliga verksamheter, högstoch omresurser
intressen stårväsentliga spel.allmänna

omprövning måstepåkalla detBeträffande länsstyrelsernas rätt att
principiellt betänkligt myndighet har meddelatbetraktas denatt somsom

tillståndet vid sidan tillståndshavaren har både initierarätt attensam av
ändring villkoren för tillståndet. sådansjälv Enoch sedan pröva en av

europeisk rättstradition, vilketordning står sannolikt i strid övrig ärmot
viktig i europeiska samarbetssträvandenaspekt skenet de somen av

Sverige deltar
omprövningsärenden står alltsåviktig till låga antaletEn orsak det

behörighetsreglerna innebärfinna i de processuellasäkert attatt som
prövning.kan initiera DetNaturvårdsverket och länsstyrelsenbara en

ändring regler.finns goda skäl dessaövervägaatt aven

Överklagande

innehåller för-inom miljörätten bestämmelserFlertalet lagar om
enskildavaltningsåtgärder tillvaratagandet allmänna ochrör avsom

till myndig-maktutövande koncentreradeintressen. Ansvar och är
exklusiv, i den meningenhetsnivå. beslutanderätt normaltDeras är att

frågai sig till domstol medenskild inte stället kan vända en somen
Fri- ochmyndigheten skall dock antecknashar besluta Här attatt

Domstolsprövning för-rättighetskommittén i sitt slutbetänkande av
föreslår i förvaltningslagendetvaltningsärenden SOU 1994:117 att

enskilddröjsmålstalan skall kunnas.k.införs regler partsom enom
myndig-förvaltningsärendeväcka han att ett som avseranserom

uppehålls.onödigthetsutövning honommot
särskilt viktig för denöverklagaförhållandenUnder dessa är rätten att

till sinamöjlighet bevaka ochenskildes rättsskydd, för hans taatt vara
förockså viktigt verktyg verktygetöverklagandeintressen. Men är ett

uppgifter tjäna allmännamyndigheterna sinasköterkontroll attattav
intressen på fullgott sätt.ett
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Den förvaltningsrättsliga klagorätten utgår från principen endastatt
den berörs beslut har föra talan beslutet.rätt Inomett att motsom av
miljörätten kompletteras principen det s.k. sakägarbegreppet. Rätt attav
överklaga förutsätter i princip vederbörande på kvalificeratäratt ett mer

berörd beslutet. Det inte tillräckligtsätt är för klagorättt.ex.av att
någon har begärt myndighet vidtar viss åtgärd. Inte helleratt en en anses
enskilda kunna föra talan till förmån för allmänna intressen,personer om

sådanttalan uteslutande har syfte. Ideella organisationer harett yttersten
begränsad överklaga beslut intressenrätt de organisationenröratt som
verkar för, sakägare. Se vidare överklagande i bilagautan att vara om
B.

Samhällsintressena ofta inom förvärnas myndighetsramen en
kontroll- tillsynsverksamhet.och Flera de viktigare miljörättsliga för-av
fattningarna, miljöskyddslagen, naturvårdslagen och vattenlagen,t.ex.
tillerkänner bl.a. Naturvårdsverket föra talanrätt att mot en annan
myndighets beslut. Ibland har också kommuner tillerkänts rätt att

angåendeöverklaga beslut påverkar miljön.den Kommunensom egna
kan då föra talan för kommuninvånarnassägas räkning. Många gånger
saknas det emellertid någon behörig föra förär talanatt attsom
tillgodose allmänt intresse. Riktigheten prövningsinstansensett av
bedömning kan då inte bli föremål för instanshögre bedömning.en

Klagorättens utformning inteställer tillsällan problem för rättstill-de
lämpande tvingasDe ibland lägga ned mycket arbete tidochorganen.
på klaganden behörigpröva föra talan iär ärenden frågandäratt attom
i sak tämligen okompliceradär Uppställandet särskilda kravart.av av
för överklaga motverkar dårätten de fördelar allmäntatt som anses
motivera klagorätten inskränks, nämligen därigenomatt att man gynnar

snabb handläggning för tid och kostnader.atten spara
Allvarligare dockär goda grunder kan den enligtatt anta attman

flera begränsade överklaga för enskildarätten och organisationeratt
medför minskade möjligheter för lagreglerna slå igenom i samhället.att

Det har sålunda i antal fall riktats kritik kommuner ochett attmot
ilänsstyrelser planärenden inte i tillräcklig grad beaktar allmänna miljö-

hushållningshänsynoch Dir.se 1992:104 plan- ochöversynom av
bygglagen, m.m.. Anmärkningar har också riktats miljö-mot att
skyddslagen enskilda alltför begränsade möjligheter över-attger genom
klaganden påtala tillsynsmyndighets passivitet och Naturvårds-mot atten
verket alltför sällan använder sig klaga på tillståndsbeslut.rätten attav

ocksåDet har olyckligt vissa intressegrupper, yrkes-ansetts att t.ex.
fiskare, inte betraktas sakägare och därmed står möjligheterutan attsom
få administrativt beslut Riksrevisionsverketöverprövat. har iett en,

nämnd, F 1993:7 funnit bl.a. myndigheternas direktarapport attovan
tillsyn på företagen eftersatt bliär och kan förväntas eftersattänute mer
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framöver, kontrollrollen försvagad till förmån för rådgivningär ochatt
sanktionssystemen inte fungerar det tänkt.äratt som

Organisationer enskildaoch kan många gånger tillföra miljöärendeett
nödvändig utredning viktigoch sakkunskap. Att enskilda, personligenge
eller organisation, vidare klagorätt möjliggör för samhälletgenom en en

till kompetens och hos allmänhetenatt ta ettvara en engagemang som
förutsättning för nå de allmänna miljöpolitiska målär atten som

riksdagen ställer Alla måste tillfälle aktivt delta i arbetetattupp. ges
människormed skydda och miljön från onödig skadepåverkan.att

7.3 Jämställdhet i arbetslivet

råder enighetDet allmän kvinnor och skall behandlasmänatten om
arbetslivet.jämställt i Detta innefattar bl.a. de skall ha likasättett att

utför likalön de arbeten betrakta eller likvärdiga.är attom som som
Konsensus råder också väsentligtdet uppnå mål.dettaäratt attom

uppfattning inte unik Sverige.Denna för Tvärtom jämställdhet iär är
arbetslivet internationellt viktig angelägenhet. Lagstiftningen iäven en
Sverige påverkatshar utländska rättsuppfattningar, särskilt EG-rätten.av

denna allmänna uppslutning kring ändamålTrots de och syften som
ligger bakom jämställdhetslagens förbud könsdiskrimine-regler motom
ring kan det konstateras inte fått tillräckligtlagen har genomslag iatt
arbetslivet. Kvinnor olikaoch behandlas det kanmän sätt, utan att
förklaras saklig grund. Inte minst kvarstår det fortfarande tydliga
osakliga löneskillnader olikamellan arbetstagare kön. Den senastav
gjorda vi tagit visar löneskillnadenanalys del vissaattsom av
områden 1993:7kan till åtta SOU 256.seprocentvara upp s.

det förekommer diskriminering iAtt samband med anställning och
uppsägning, i lönehänseende enligt vårkan bedömning inteosv.
förklaras med bristande materiell lagstiftning. Jämställdhetslagen
innehåller tydliga vilkaregler förfaranden otillåtenutgörom som
könsdiskriminering. visserligen vissaMan kan bl.a. denregler,säga att

lönediskriminering, behöver fyllas konkretiserasochutom genom
rättstillämpning för rekvisiten framstå Såskall klara och entydiga. äratt
emellertid förhållandet på många områden. Ramlagar, generalklausuler

programförklaringaroch allmänna har vunnit allt insteg i svenskstörre
lagstiftningsteknik. fårMetoden bli vanlig Sverigeän närantas mer

in i Vi inte tekniken i sigträder medlem EU. kan sämreattsom se ger
förutsättningar nå ifullt genomslag för rättsreglerna samhället. Häratt

pekas på den marknadsrättsliga lagstiftningen ikan fungeraansessom
tillfredsställande Marknadsdomstolen har ålagts närmaststort trots att en

rättsskapande funktion i förhållande till skrivna materielladen rätten.
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Och jämställdhetsområdet kan EG-rätten och EG-domstolens tolkning
fördrag, förordningar och direktiv exempelnämnas ävenattav som

och allmänt formulerade bestämmelser kan betydandevaga ges
genomslagskraft.

Anledningen till det brister i jämställdheten i arbetslivet måsteatt
därför huvudsakligen sökas i andra faktorer materielladeän rätts-

innehåll.reglernas Tvärtom bör enligt vår mening bestämmelserna i
jämställdhetslagen förbud könsdiskriminering kunna tjänamotom som

effektivt instrument för komma till med ojämlikheter i hurrättaett att
kvinnor och behandlas i arbetslivet. Frågan intemän varför lagenär
tillämpas på de diskrimineringsfall enligt tidigare utredningsresultatsom
otvetydigt förekommer.

diskrimineringstvisterAntalet i Arbetsdomstolen hållithar sig på en
låg nivå. årenUnder 1981 1993 har domstolen refererat sammanlagt-
43 angåendedomar tillämpning jämställdhetslagen, endast ettav varav
mål avgjortshar under 1992 1993.och Den jämförelse vanligasteutan
fråga domstolen haft diskriminering i sambandpröva är medattsom
anställning. Otillåten lönediskriminering har i två fall AD 1984prövats

140 och 1991 62.nr nr
När det gäller diskrimineringstvister i tingsrätterna saknar vi statistis-

uppgifterka målfrekvensen. Den undersökning Jämställd-om som
hetsutredningen i sitt betänkande Tio år med jämställd-presenterar

utvärderinghetslagen och förslag SOU 1990:41 tyder dock på att-
antalet mål vid allmän domstol mycket litet 172se f..är s.

Den benägenheten vidta rättsliga åtgärder otillåtenatt motsvaga
könsdiskriminering, siffrorna antyder, ingen nyhet. I detärsom ovan
nyssnämnda betänkandet SOU 1990:41 ioch 1990/91:113prop. s.
61 framhålls det har funnits betydande passivitet det gällernäratt en
jämställdhetsfrågor både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Jämställd-

intehetsarbetet har varit prioriterad fråga.en
omständighetEn ofta förs fram förklaring till densom som en svaga

processviljan handläggningen vid domstol påfrestande förär denäratt
enskilda arbetstagaren. otillåtenDen anmälan könsdis-görsom en om
kriminering inte sällan för trakasserier från arbetsgivaren,utsätts men
också från arbetskamrater fackliga Förhållandetoch företrädare.egna
har uppmärksammats Jämställdhetsutredningen Löneskill-bl.a. ochav
nadsutredningen. Sistnämnda utredning framhåller i sitt betänkande
Löneskillnader lönediskrimineringoch SOU 1993:7 276 dets.

i vi i våra Ocksåangelägna beaktar dessa synpunkter överväganden.att
framhållitJämO har för risken för trakasserier sannolikt ärattoss en

viktig tillmycket orsak främst kvinnor tillbaka eller inte fullföljeratt tar
anmälningar könsdiskriminering. Enligt enkätundersökningom en som

gjortJämO svarade 112 313 tillfrågade deras amnälanattav personer
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könsdiskriminering fåtthar negativa följder för dem på arbetsplatsenom
i övrigt ieller deras arbete. Anmärkningsvärt 44 svaradeär att procent

varitdet arbetskamrater trakasserat dem 25ochatt att procentsom
de hade trakasserats fackliga ombud se närmareattuppgav av om

i SOU 1990:41enkäten 181 f..s.
Det understryks ofta arbetet för uppnå jämställdhet i arbetslivetatt att

måste bedrivasi första hand arbetsmarknadens Arbetsgivar-parter.av
arbetstagarorganisationernaoch har för utform-ett gemensamt ansvar

ningen arbetsförhållandena och för lösa i frågaproblemattav om
löneskillnader missförhållandenoch andra kvinnorsdet gäller ochnär

villkor i arbetslivet. Samtidigt ytterligarekrävs forskningmäns och
utredning för underliggandekartlägga de orsakerna till villkorenatt att

olika skillnaden intemellan könen, ha saklig grund.är när synes
Systematisk arbetsvärdering inte sällan verksam metodnämns som en

jämföra kvinnors utförför och löner de arbetemäns när äratt attsom
likvärdiga. brist ibetrakta En det sammanhanget är att parternasom

inte i utsträckningarbetsmarknaden nämnvärd har lyckats komma
Ävenarbetsvärderingar. domstolen inteöverens ärom gemensamma om

sådan värderingsmetod får tillmätsbunden denattantaav en man
bevisverkan i lönediskriminering.betydande en process om
naturligtvisBäst själva frivilliga överenskom-är parternaom genom
utjämna och förhindra osakliga löneskillnader.melser kan Parterna kän-

de omständigheter och förutsättningar föreliggerbäst densomner
lokala arbetsplatsen. Vi emellertid det liksom de flestahär,tror att

områden i måste finnas realistiska möjligheterandra samhället, att
tvångsvis driva igenom löneutjämning frivilliglös-lagstadgad. för atten

till stånd i någon omfattning.ningar skall komma Erfarenhetenstörre
hittills visar inte jämställdhets-arbetsmarknadensatt parter attanser
frågor särskilt prioritet. i intehar hög Man skall det sammanhanget

särskilt arbetstagarorganisationerna i svårablunda för lätt kan hamnaatt
konfliksituationer olika medlemsgrupper ställs varandra.att motgenom

Enligt vår uppfattning alltså passiviteten hoskan arbetsmarknadens
förklaras bl.a. processbenägenheten bland enskildadenparter av svaga

Risken för domstolsprövning saknas reellt in-arbetstagare. ettsom
åstadkomma frivilliga Också bristencitament för överenskommelser.att

likvärdigtprejudicerande avgöranden hur begreppet arbetet.ex.om
väsentligttolkas vi kan ha betydelse. Det värdeskall ärstor avmenar

efter vilka riktlinjer ochArbetsdomstolen uttalandenatt genom om
jämförelsegrundprinciper olika vid medarbeten skall värderas en

anvisningar utgå ifrån dearbetsmarknadensvarandra närparter attger
lönediskriminering och ojämlik-förhandla åtgärderskall mot annanom

kvinnor i arbetslivet.het bland och män
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Sammanfattningsvis kan det konstateras jämställdhetslagenatt
innehåller regler förbud könsdiskriminering i sig framstårmotom som

tillräckligt verkningsfulla för komma till med bristanderättaattsom
jämställdhet mellan kvinnor och i arbetslivet.män Förbudsreglerna, och
då särskilt bestämmelsen otillåten lönediskriminering, har emellertidom
inte slagit igenom i arbetslivet med full kraft. En tillorsak detta kan

förbuden har tillupphov endast i fåtalantas att gettvara ettprocesser
fall. För anknyta till katalogiseringen i kapitel 6 brister det iatt
regelsystemets kompensatoriska, handlingsdirigerande och prejudice-

funktioner.rande Med hänsyn till lönediskriminering ochatt annan
otillåten könsdiskriminering kan röra arbetstagarestora grupper av

likvärdigteller finns det samhälls-sätt och processekonomisktsamma ur
hänseende anledning undersöka andra processalternativ individuellänatt
talan, vidareutveckling lämOzs talerätt. Vi åter-t.ex. genom en av
kommer till frågordessa i kapitel 22.

Det skall framhållas våra överväganden inte innebär viatt att tror att
omöjligtdet jämställdhetslagensär diskrimineringsförbudgöraatt mer

effektiva ändringar i själva förbudsreglerna. Dengenom typen av
reformåtgärder vihar ligga utanför vårt uppdrag. Vad viansett
konstaterar endast redan gällandeär regler bör kunna leda tillattovan

jämställdhet i arbetslivet,större överträdelser dem verkligenom av
beivras. Risken för domstolsprocess så liten vissa förbud fåttär haratt

symbolvärde ellernärmast besked lagens målinriktning, inteses som om
reella handlingsimperativ. Samtidigt skall desägas processuellaattsom

reformförslag vi föreslår sannolikt kan verkningsfullagöras änsom mer
de förenas med vissa materiella ändringar. Sålunda torde sannoliktom

förutsättningarna för grupptalan förbättras det blir möjligt göraattom
lönejämförelser mellan branscher jfr bet. 1993/94:AUl7 38 f..s.

Vi vill också i detta sammanhang framhålla förhållandet mellanatt
dels arbetsmarknadsparternas frihet i förhandlingar bestämmaatt om
lönestruktur och löneutveckling, aktivadels åtgärder, dels lönediskrimi-
neringsförbudet problematiskt i fleraär hänseenden. Särskilt gäller detta

beaktar tillämpningen jämställdhetslagens måstereglerattom man av
ske i enlighet med EG:s direktiv förbud lönediskriminering ochmotom
EG-domstolens tolkning Enligtdetta. vår mening det inte längreärav
självklart den uppfattning arbetsmarknadens haratt parter t.ex.som om
olika likvärdighetarbetens skall tillämpningen lönediskrimine-styra av
ringsförbudet i jämställdhetslagen.
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8 Utländsk rätt

Vi redogör i detta kapitel för olika möjligheter enskilda,som
organisationer och det offentliga har föra representativ talanatt
enligt utländska rättssystem. Också pågåenden reformarbeten som
vi tagit del redovisas.av

8.1 Inledande anmärkningar

Vi har i de föregående kapitlen redovisat olika rättsanspråktyper av som
är eller likartade för större människor, hur degemensamma en grupp
uppkommer och hur de är vilka möjligheter ochsammansatta samt
hinder det finns för driva igenom dem. Framställningen innefattaratt en
genomgång diverse åtgärder har vidtagits för stärka denav attsom
enskildes ställning det gäller fånär till stånd rättsliga sanktioner vidatt
rättskränkningar. Inventeringen visar det föreligger påtagliga bristeratt
i det processuella rättsskyddet för gruppanspråk.

I förevarande kapitel redogör vi för utländska erfarenheter i fråga om
processuella reformer för stärka skyddet för kollektiva, diffusa ochatt
fragmentariska anspråk. En fullständig sådan redovisning kräver att man
beträffande varje land kommer i fråga gör motsvarandesom en
inventering skett i kapitel 6 avseende förhållandena i Sverige.som
Självklart detta varken lämpligtär eller möjligt inomgöra föratt ramen

utredningsuppdrag detta. Man kan ocksåett i frågasätta värdetsom av
sådan komparativ studie. De rättsliga skiljer sig mellanen systemen

länder med olika traditioner. Detta gäller inte minst i frågor detrörsom
processuella förfarandet, angåendeäven hur allmännat.ex.men
intressen skall bevakas, förhållandet inomprocessuellamellan och
utomprocessuella tvistlösningsalternativ finns det traditionelltosv.
betingade olikheter mellan rättssystem.staters

Dessa omständigheter har föranlett inte särskilt mycketägnaattoss
tid studera hur i främmande försökt lösaatt rätt alla deattman
problem i föregående avsnitt har pekat finns i Sverige ochsom
utomlands. I stället vihar koncentrerat intresset till i huvudsak ett
reformalternativ, nämligen den representativa En viktigprocessen.
anledning till det grupptalanär under år internationellt alltmeratt senare
har kommit framstå den effektiva och ändamålsenligaatt mestsom
reformåtgärden för stärka enskilda medborgares rättsskydd, särskiltatt
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hänvisa till bl.agruppanspråk. Vi kan härcivilrättsligabeträffande ny
pågående reformarbeten ochAustralien,lagstiftning i Canada och

EG-kommissionenfrånländer uttalandeni många andradebatter samt
direktivnågon tillfällighet vårainte hellerDet nämnernedan.se är att

förstahandsalternativ reformförslag.förgrupptalan ettettsom
enskildaeffektivtGrupprättegång kan sättäven attett gevara
tillvara-verka förorganisationer ökade möjligheteroch attpersoner

reformåtgärderemellertid andraintressen. Här kanallmännatagandet av
"Public interestlämpligare.verkningsfulla och kanskesig likavisa

Australien Canada,i ochtilldragit sig intresse bl.a.litigation" har stort
bedrivs i dessaaktivadet arbeteytterligare teckenvilket är ett som

kollekti-i rättsskyddet förtill med bristernaför kommaländer rättaatt
också i närliggandeanspråk.fragmentariska Mendiffusa och merva,

utvecklingskönjaoch Holland kanTysklandländer Norge, enmansom
organisationer tydligare roll dettatillerkänna främstattmot en

Vi detta nedan,fallet i Sverige. berörtraditionelltområde ärän som
genomgångframhålla tiden inte har medgettvill att avsammamen

i frågaintressenför hävda allmännaregelsystemprocessuella att omsom
privaträttsliga anspråk.beträffandegrupptalan

England8.2

Enskild grupptalan

uppkommit inomhaenskild grupptalan allmäntactionsClass anses--
actionverkligaförsta classequitysystemet i England. Denförramen

Cas1676, 1Vermudenutgångspunkten Brownmed densägs vara v.
ochantal796. Målet gällde i korthet gruvägare272; 22 ERin Ch ett

tionden tillsinaDerbyshire underlåtit betalaigruvarbetare attsom
tiondelbl.a.församlingenstämdekyrkoherden. Denne aven

utsåg fyrablyproduktion. Församlingsborna attpersonergruvornas
målet. EnKyrkoherdenidemrepresentera av gru-vannprocessen.
inte bundenhangjorde efteråt gällandeVermuden,vägarna, att avvar

tillfördesi målet. Tvisteninte variteftersom handomen part upp
bundnasamtliga och arbetarefannlordkanslern ägareatt avvarsom

vid Förindividuellt nämndaintededomen trots att namn. envar
utvecklingenhistoriskarättsfallet, denutförligare redogörelse avav

Lindblom,länder,i i England och andrarättsläget daggrupptalan och se
referenslitteratur.angivenmed därGrupptalan,

defrämstactioninstitutets uppkomsttillBakgrunden class var
equitysyste-law-inom såvälkumulationsreglernastelbenta somcommon
ohanterligaundvikabehövdes förrepresentativEn attmet. process
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mastodonträttegångar eller processande. Möjlighetenupprepat att
utveckla sådan processform fanns hos equitydomstolarna. Ien detta
skede tilläts grupptalan uteslutandenästan avseende permanenta grupper
med tämligen likartade föhållanden, församlingsbor och arrendato-t.ex.

Endast talan förbud eller påbud injunctions tillåtenrer. om var
eftersom skadeståndsfrågor föll inom för law.ramen common

Med industrialismen förändrades behovet representativaav processer.
Nya samhällsgrupperingar formerades. Det för gruppmedlemmarna

knöts till investerat kapital eller förmögenhetsmassa,gemensamma annan
till viss industriell verksamhet eller något dylikt. Marknadensen annat
och ekonomins hastiga utveckling ledde till associationsformernya som
inte hunnit erkännas den materiella Exempelrätten. detta "jointärav
stock companies" och "friendly societies". Class actions sågs då som en
möjlighet låta komma till tals rättsligtatt samtligagruppen utan att
medlemmar behövde delta aktivt.

På 1870-talet slogs domstolarna inom law och equitycommon
I The Supreme Court of Judicature Act 1873 infördessamman. en

särskild bestämmelse class actions Rule 10. För sådan talanom att en
skulle tillåtas krävdes det fanns "numerous havingatt thepersons same
interest in action".one

Den gällande regeln class actions återfinns i Order 15, Rule 12nu om
of the Rules of the Supreme Court, inledning lyder hela be-vars
stämmelsen finns återgiven i bilaga D:

"12.l Where have the interestnumerous persons same any pro-
ceedings, being such proceedings mentionednot in Rule 13, theas are
proceedings be begun, and, unless the Court otherwise orders, conti-may
nued by against of them representing allor any one or more as or as
representing all of them."except one or more

Till början tolkades Rule 10 numera Rule 12 ganska extensivten av
domstolarna. I målet Duke of Bedford Ellis 1901 AC tilläts1 någrav.
få torghandlare föra talan för samtliga försäljareatt betaladesom
ersättning till hertigen för få ståndsätta hans marknadsplatsatt upp
nuvarande Covent Garden. Handlarna gjorde gällande hertigenatt
debiterade oacceptabelt hög avgift. Yrkandena i målet avsåg faststäl-en
lelse och förbud. Andra exempel på rättsfall där domstolen uttryckgav
för extensiv tolkning Tempertonär Russell 1893 och Taff Valeen v.
Railway Co. Amalgamated Society of Railway Servants 1901.v

årtiondeEtt 1900-talet skedde emellertid omsvängning ien
domstolarnas på class actions tillåtlighet, speciellt i skadeståndsmål.syn
Detta kom först till uttryck i rättsfallet Markt Co., Ltd Knightv.
Steamship Co., Ltd 1910 2 KB 1021, AC. Målet gällde ersättningskrav
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medi sambandfått gods förstörtantal lastägarefrån attett som
misstänkt förkriget,rysk-japanskaunder detfartyg sänktssvarandens

samtligaförväckte talanKärandensmuggelgods.transporteraatt
gjort sigpåstående dennesvaranden underräkninglastägares attmot
kumula-grundenavvisades denTalankontraktsbrott.skyldig till att

möjlig önskvärd,både ochenskilda talansamtliga kärandestion varav
representativ italanlång tid gjordeförinnehåller uttalanden sommen

innebar uttalandena,omöjlig. Kortskadeståndsmål praktiskt taget som
tillåtna talanendastactionsi classvägledande dag, ärän att omanses

individuellaaktuellt utdömaintekontrakt, det ärgrundas attsamma
frågortvistigaskadestånd allaoch är gemensamma.

rekvisit föruppmjukning devissår har det skettUnder avensenare
PrudentialMarktmålet. I falletiställstillåtlighetactionsclass uppsom

tillätsCh 229,1981 1Industries Ltd.Co. Ltd NewmanAssurance v.
fastställelseaktieägaresamtligaförföra talanaktieägarenågra avatt om

frånvårdslöshetskadestånd grundtillberättigadede avatt var
frånegendomförvärvsida i samband medsvarandebolagets ett annatav

ianvändning grupptalanökadmål pekarAndrabolag. mot avensom
838 och1981 2 All ERRileyLtd.Recordsskadeståndsmäl EMIär v.

1990 2 WLRCo.UnionCommercial AssuranceShipping Ltd.Irish v.
skadestånd 77fullgörelsetalanmåletsistnämnda motDet117. omavser

England.utanförmeddemförsäkringsgivare, flera säteav
Marktfallet harefterutveckladespraxisdendockFaktum är att som

i undan-representativ talan, änföramöjligheternaförsvårat annatatt
avsomnandeganskatid förti moderndärförInstitutet hartagsfall. en

kanuppvaknanderättspraxis docktyderSenaretillvaro. ettatt vara
på väg.

iansvänds sällanactionsförklaring till classYtterligare atten
Är detgruppmedlemmarna.identifikationpåkravetEngland kan avvara
ingår ivilkabeskrivning klartgrundinte sompersonergruppensav

nödvändigtDettamedmåste medlemmarnaden varaansesnamn.anges
massolyckor,produktskada,grundersättningmåli avt.ex. om
actions tordeClassidiskriminering, felolagamiljöskada, vara osv.

typsituationer detdärdeflestaolämpliga i depraktisktdärför avvara
in GroupGuide förjfri dagrepresentativfinns behov useprocessenav
16 f..1991,Committe, MayProcedureCourtActions, Supreme s.

grupptalanOffentlig

uppträdamöjlighettraditionEngland harmyndigheter i attStatliga av
med-tillvaratadomstol förvid allmäncivilprocessi attpartersom

siggrundarbefogenhethänseenden. Dennavissaiintressenborgarnas
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på det åldriga begreppet patriae. Med det kungens ellerparens avses
drottningens skyldighetoch kontrollerarätt välgörenheten och bevakaatt
vissa omyndigas Institutet har mycket begränsadrätt. betydelse för det
processuella rättsskyddet för gruppanspråk den behandlas itypav som
detta betänkande.

ocksåNämnas bör det allmänna särskilt förordnande kanatt ettgenom
överlåta eller enskilduppdra föra tilltalan föratt att taen person vara

intressenallmänna actions.s.k. relator

Organisationstalan

Såvitt vi känner till saknas det möjlighet till organisationstalan i
England.

8.3 USA

Class actions

USA det land normalt först kommer i åtankeär vad gäller före-som
komsten såväl enskild offentlig grupptalan. Som framgår längreav som
fram det Canada vissdock och i mån Australienär lett rättsutveck-som
lingen de åren.senaste

Det emellertid rättsordningen iär USA class actioninstitutetgettsom
dess moderna tappning. Regler actions återfinnsclass både i denom
delstatliga ioch den federala lagstiftningen. Här kommer endast den

behandlas. Om den class actions stadgas i 23,Ruleatt typensenare av
Federal rules of civil procedure, lydelse ändrades 1966senastvars

återfinnslagtexten i sin ihelhet bilaga D.
Rule 23 möjlighet föra class actions både fullgörelse- ochattger som

fastställelsetalan. För fåtalan skall föras krävs, förutom detattsom
grundläggande kravet federal behörig,domstol huvudöver äratt taget

vissa förutsättningar uppfyllda. sjuDessa "de prövostenarna"äratt - -
ar:

finnasDet skall klass möjlig urskilja ochär avgränsa.atten som
Domstolen vidskall behov identifierakunna klassens medlemmar
någorlunda inteenkelt, dock nödvändigtvis på så samtligasätt att
medlemmar skall kunna det ska möjligtutan att attnamnges genom vara

viss angiven tillhör eller inte.avgöra om en person gruppen
2. Käranden skall medlem i klassen. villDet krävs denattvara som

föra förtalan räkning intressehar i saken.ett egetgruppens
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Klassen skall så kumulation medlemmarnas anspråkstor attvara av
framstår ohanterligt "impracticable" alternativ numerosity.ettsom - —
Det brukar klass fler tillräckligt40sägas än äratt storen om personer
medan klass har färre 20 medlemmar för liten.än ären som nog

finnas4. Det skall eller sakfrågor förrätts- ärsom gemensamma
klassen commonality. Här skall endast kravetssägas närmareatt
innebörd i såväl kvalitets- kvantitetshänseende oklart.som synes

Den invändningarrepresenterande yrkanden och "claimspartens -
defences" typiskaskall för klassen typicality. Det har isattsor vara—

fråga kravet har någon självständig vid sidanbetydelse allmännaom av
följertalerättskrav och vad de övriga särskilda krav ställssom av som

upp.
Den "fairlyrepresenterande skall fullgott andsättparten ett -

till intressenadequately" klassens adequacy representation.ta vara—
Prövningen både frågor enskildakan denhar med ochpartensavse som
ombudets personliga i praktiken förtegenskaper och hurgöraatt parten
sin Brister i rekvisitet angripastalan. det kan domen gruppmedlemav

invändning inte"Collateral attack", dvs. domen ägerattgenom om
tredjerättskraft mot man.

sista in7. Det kravet kärandens talan skall kunna underär att passas
någon de class action-kategorier i Rule 23 Enligtb.tre upptasav som

action möjligdessa classär en om

the of"1 prosecution actions by against individual membersseparate or
of the class would risk ofcreate a

inconsistent varying with individualA adjudications torespector
members of the class which would establish incompatible standards of

for opposingconduct the the class,party or
adjudications with individual members of the class whichB torespect

would practical be dispositive of the interests of the othermatteras a
members parties the adjudications substantially impair impedenot to or or
their ability their interests;to protect or

refused grounds2 the opposing the class had actedparty to actor on
applicable making appropriate finalgenerally the class, therebyto

injunctive relief corresponding declaratory relief with therespect toor
class whole;as a or

fact the3 the finds that the questions of lawcourt toor common
affecting onlymembers of the class predominate questionsanyover
other availableindividual members, and that class action superior toa

for fair efficient adjudication of the Themethods the and controversy.
offindings interest of memberspertinent the include: A thematters to

class in individually controlling prosecution defense ofthe the separateor
concerning theactions; the and of litigationB extent nature any

ofalready commenced by against members the class; Ccontroversy or
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the desirability undesirability of concentrating the litigation of theor
claims in the particular forum; D the difficulties likely be encounteredto
in the of class action."management a

I kategori b 1 A—fallen det oftast bli fråga "defendantsynes om
class actions", d.v.s. gruppintresset återfinns på svarandesidan. Som
exempel kan nämnas patenthavare väcker talan någon fleraatt moten av

hävdar ogiltigt. Kategoriär b l B fall dåatt patentet rörsom en
rättegång eller gruppmedlem i praktiken kommer påverkamotav atten
de övrigas då aktieägarerätt, för talan utdelning frånt.ex.som en om
bolaget.

Kategori b 2 class actions enligt ordalydelsen förbuds- ochavser
fastställelsetalan kan innefatta skadeståndsyrkande.även Typexem-men

påpel class actions enligt denna kategori mål angående diskrimineringär
miljörätt.eller

Class actions enligt kategori b 3 kan både fastställelse- ochavse
fullgörelsetalan och igäller allmänhet yrkanden skadestånd. Som tvåom
viktiga talan kan konsumenttvister antitrustmål.nämnas ochgrupper av

Förfarandet vid class actions avviker i viss mån från vad allmäntsom
i tvistemålsprocessen.gäller Domaren har aktiv roll ochen mer

officialprövning förekommer i utsträckning, vid förlikningstörre t.ex.
återkallelse.och Vidare innehåller Rule 23 särskilda regler bl.a.om

"notice", "opt-out" och råttskraft. "notice"Med attmenas gruppens
medlemmar skall underrättas rättegången, antingen personligom genom
delgivning eller med användande kungörelseförfarande. Noticeettav
förekommer vid alla slags class actions obligatorisk endast vidärmen
talan enligt kategori b 3 och vid förlikning. "Opt-out" tillåtenär
endast vid kategori b 3 class actions innebäroch sådenatt som
önskar kan meddela domstolen villhan stå utanför klassen ochatt
därigenom undgå träffas domens rättskraft. Därmed ocksåäratt sagtav

dom i class actionmål bindande för och samtligaäratt etten mot
medlemmar i klassen.

Det kan det 1978nämnas lades fram omfattande förslag "Billatt ett -
1978" alla class actions skadeståndersätta rörande enligtavsett att-
Rule 23 b 3 med två olika förfarande, "civil publicdels action"en
och dels "civil class action". Den förstnämndacompensatory typenen

tänkt för fall individuelladär de anspråken många små,ärvar men
medan den andra förutsätter klassen skall bestå minst 40typen att av

och varje individuellt anspråk uppgår till minst 300 dollar.attpersoner
miljörättenInom den enskildes processuella rättsskydd utformat påär

speciellt Genom the Clean Airsätt. Act 1970 introduceradesett
principen har väcka talan förbudrätt denatt att motenvar om som
bedriver miljöfarlig verksamhet eller myndighet för passivitet.mot en
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utformad på inom praktisktTalerätten detta helaär sätt tagetnumera
miljörättens område, här kan the Clean Water Act och thenämnas

Conservation föraResource and Recovery Act. Rätten talan äratt
subsidiär i förhållande till rättsligt från myndig-agerandenormalt ett

åtgärder enskildssida, administrativa har företräde framförheternas dvs.
domstolstalan.

enligtenskilda miljörättsliga har väckts theallra flestaDe processer
miljöorganisationerDet främstClean Water Act. är ageratsom som

i USA vinnandetill hur det normalt harkärande. I ärmotsats annars
ersättning rättegångskostnader. Dettatill full förrätt motpartenpart av

Council,följd Defensebl.a. fått till the Natural Resourceshar att som
självfinsansierathardet harär processat mest, ett programorgan som

ingripanden enligt Cleanför the Water Act.
organisationer inlett enligtenskilda theAntalet ochprocesser som

Underinte varit anmärkningsvärt högt.Clean Water Act har en
1990-talet inleddesi 1980-talet början detsjuårsperiod slutet och avav

måttsådana rättegångar, vilket amerikanska400 medtotalt är enca.
beviljades 90 000 tillståndsiffra. periodtämligen blygsam Under samma

gårtvisterenligt Clean Water En del detill utsläpp the Act. stor av som
förliks, i svaranden medeltill domstol de flesta fall avsätterattgenom

miljöfond.till en

Offentlig grupptalan

harmyndigheter för det allmännaStatliga eller andra representanter
intresse.vid i vissa frågor allmäntmöjlighet föra talan domstolatt av

patriae,isitt de befogenheter,Talerätten har parens somursprung
tillutvecklades i USAi feodala England. Institutettillkom kungen det
in-i tvister rörandeuppträdaomfatta delstaters rättäven partattatt som

enskildawelfare", i fall dehealth, safety and devånarnas "general
tillsjälva talan med hänsyninvånarna saknade väckarätt attatt
"quasi-tillräckligt individuella, s.k.anspråken inte kunde anses vara

vidgats,ytterligare bl.a.sovereign rights". Befogenheten har därefter
införtsLouisianaNew York ochdet i vissa delstater t.ex.attgenom

patriae-institutetkonsumentmål.statlig i Parensmöjlighet till grupptalan
tillaction" i dentill bli "publicövergåttkan hasägas motsatsatt en

action".enskilda "class
påstatlig skadestândstalanmöjlighet tillsärskilt intresse denAv är

AntitrustHart-Scott-Rodinoinfördesantitrustområdet 1976 genomsom
lyder:inledande bestämmelseAct,Improvement vars
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"a Anyl general of State bring civil action in theattorney a may a
of such State, patriae behalf of natural residingname as parens on persons

in such State, in district of the United States having jurisdictioncourtany
of the defendant, relief provided in this section forto monetarysecure as
injury sustained by such natural their by ofto propertypersons reason any
violation of Sections ofl 7 this title. The shall exclude from theto court

of relief awarded in such action ofamount monetary amount monetaryany
relief whichA duplicates which have been awarded for theamounts same
injury, whichB properly allocable i natural who havetoor persons
excluded their claims subsection b of this2 section, and iipursuant to

business entity.any
The2 shall award the State relief threefold the totalcourt monetaryas

damage sustained described in paragraph of this subsection,1 and theas
of suit, including reasonable attorney’s fee."cost a

Staten behöver inte själv liditha någon fåskada för att representera
klassen. Gruppmedlemmarna skall underrättas rättegången och harom

begära få frånuteslutas interätt De begär uteslut-att att gruppen. som
ning omfattas domens rättskraft. Reglerna tillåter förenkladeävenav
former för beräkning och fördelning skadestånd. Dessutom avvikerav
rättegångskostnadsregeln från vad inormalt gäller USA, attsom annars
vardera skall stå sin kostnad.parten

Organisationstalan

Även organisationer har i USA tämligen goda möjligheter,processuella
framför inom miljö-allt och konsumenträtten frågaoch i "civilom
rights". mångaI fall har regler organisationers talerätt utvecklats iom
praxis, dock förbudstalanendast tillåten. I allmänhet krävsatt synes vara
för grupptalan organisationen påstår antingen själv någonden elleratt att

dess medlemmar lidithar skada i något hänseende.av

Särskilt skadeståndsmålom

framgåttSom skadeståndskravkan gällande classgörasovan genom
actions enligt Rule 23 b 2 eller b 3. Särskilt i den sistnämnda
målkategorin kan det förenat med avsevärda problem beräknaattvara
och fördela skadestånd till samtliga integruppmdlemmar. Det är
ovanligt i USA någon för hundratusen, eller ibland fleraatt processar
miljoner, människors räkning. De problem kan uppkomma harsom man
sökt lösa enligt olika metoder.tre
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Den första modellen domstolen föreläggerär medlemmarnaatt att
iredan inledande skede inkomma med besked den exaktaprocessens om

storleken sitt anspråk. Grupptalan kommer därmed i praktiken att mer
bygga opt-in än medlemsgrundande alternativ. Metodenopt-out som
har därför fått ganska kritik inteoch användas särskilt ofta.stor synes

Ett alternativ domstolenär först frågan skade-annat avgöratt om
ståndsskyldighet i sig. Fullgörelseyrkandena därefter i särskildaprövas

minitrialss.k. med de enskilda gruppmedlemmarna Inteparter.som
heller detta alternativ tillgodoser helt behovet grupprätte-att genom en
gång uppnå kompensation för gruppmedlemmarna derasutan eget
deltagande i processen.

För detta behov har detmöta tredje form utvecklatsatt som en nya
tekniker för beräkning skadestånd. Sålunda bestäms ibland ersätt-av
ningen till varje gruppmedlem schablonartat, med bortseende från att
vissa medlemmar och missgynnas.andra I andra fall inriktargynnas

beräkningen på den olagliga vinst svaranden gjort i stället förman som
den enskilda skada uppkommit, Samuel University oft.ex.som se v.

Pittsburgh 1976 538 F. 2d 991.
Ofta resulterar dessa beräkningssätt i svaranden åläggsatt attnya

betala klumpsumma fördelas mellan gruppmedlemmarna enligtatten
förfaranden går under beteckningarna cy-prés fluidochsom recovery.
Fördelningen kan då ske så svaranden prisetsätt sänker sinaatt

under viss tid eller avstår från höja s.k. price-att taxavaror en en
mechanism. Ibland fonderas i stället medlen och används för direkt
utdelning till gruppmedlemmarna eller på något kansättannat antassom
komma intresse till godo. Utan in på frågan kannärmareattgruppens
här rättsfallet Daarnämnas Yellow Cab Co. Californiaof 1967 67v.
Cal. 2d 695.

Målet gällde återkrav grund överdebitering vid taxiresor. Taxibola-av
obehöriga vinst beräknades till förden höga framkörningsavgiftgets som

bolaget felaktigt debiterat alla sina kunder under visst antal år. Genomett
förlikning, stadfästes domstolen, bestämdes skadeståndsskyldig-som av
heten till l 400 000 USD, 450 000 åtgick till ombudsarvode.varav
Resterande belopp skulle bolaget sänka priset under så långutge attgenom
tid den obehöriga vinsten successivt återfördes till passagerarkollektivet.att
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8.4 Canada

Enskild grupptalan

CanadaI läget i fråga class actions iär de flesta provinserom vars
har lawrättssystem bakgrund ungefär detsamma icommon som

England. Sålunda lyder lagregeln i Manitoba:t.ex.

"Where there having the interest,are numerous persons same one or more
be sued be authorized by the Court defend defendtomay sue or or may or

behalf of, for the benefit of, all."on or

Liknande class actionbestämmelser finns i provinserna Saskatchewan,
Newfoundland, British Columbia och Nova Scotia. Också det
federala planet actionsclass reglerade påär ungefär isättsamma som
England.

Annorlunda förhåller sig idedet två och från svensk synpunktstörsta
intressanta provinserna, Quebec och Ontario. Deras internamest

innehållerrättssystem utvecklat för actionsclass i fleraett system som
avseenden enhetlig reglering iRule 23 USA.än t.ex.ger en mer

Quebec

Quebec,I rättsordning har fransk civil lawbakgrund, har det sedanvars
i januari 1979 varit möjligt föra class actions les collectifs.att recours
Bestämmelser detta finns i Livre IX Code de procédure civileom av
lagtexten intagen i dess helhet i bilagaär D.

För class action få inledasskall krävs domstolen Courlaatt atten
supérieure auktoriserar talan class action. Så kan ske undersom en
förutsättning följande fyra rekvisit uppfyllda:äratt

a les des membres soulevent des questions de droit de faitrecours ou
identiques, similaires ou connexes;
b les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

composition duc rend difficile pratique l‘app1ication desgroupe ou peu
articles 59 67; etou que
d membre auquel entend attribuer de representantstatut est en

d‘assurer representation adéquate des membres.mesure une

Gruppmedlemmarna skall underrättas rättegången och har möjlighetom
träda inom viss tid domstolen bestämmer. Vidareatt gruppenur en som

skyddas gruppmedlemmarna restriktioner i fråga gruppföreträ-av om
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darens möjligheter eftergifter, medgivandengöra och erkännanden.att
Gruppföreträdaren intekan heller godkännande träffarättensutan
förlikning eller återkalla talan. Han kan dessutom bytas någonut mot

lämplig Varje gruppmedlem har intervenerarätt attannan mer person.
i rättegången och överklaga avgöranden, i den månrättensatt grupp-
företrädaren inte fullföljer talan. Domen har rättskraft i förhållande till
samtliga medlemmar inte har i tid.trätt rättsom ur gruppen

Ett innefattaravgörande ekonomisk tillgottgörelse gruppmed-som
måstelemmar innehålla besked gottgörelsen skall kollektivtlämnasom

klumpsumma tillgenom individuelltgruppen eller till varjeen
gruppmedlem. Detta framgår artikel 1028.av

Den kollektiva ersättningsformen har hittills kommit tillmest
användning. För dessa fall regleras betalningsfrågan i artiklarna 1031 -
1036. Här kan domstolen kan förordnanämnas "reparatoryatt om annan

direktmeasure" utbetalningän kreditering vidt.ex.av pengar, genom
framtida debitering abonnemangsavgifter. Vidare kan domstolenav
förordna överskott, dvs. medel ingen medlem anspråkgöratt attsom
få skall användas i möjliga mån tillfredsställersätt störstaut, ett som
medlemmarnas intressen. Fall förekommer dock där överskott som

från transporträttsligahärrör anspråk tillfallit cancerfond.en
tillFram och med 1992 gjortshade det 280 ansökningar auktori-om

sation för class actions. Av dessa hade 75 bifallits, 89 ogillats, 35
förlikts 40 återkallats.och I 41 fall intehade domstolen tagiträttautom
ställning till årsskiftetansökan före 1992/93. Av de 75 mål där class
actions tillåtits vid utgångenhade 1992 käromålet bifallits i 13 fall,av
talan ogillats återkallats ieller 8 mål och träffat förlikning i 8parterna
tvister. I övriga mål handläggningen pågått vidha denännusynes
aktuella tiden.

Som påexempel olika actions iclass Quebec kan nämnastyper av
följande fall.

denvironnementComite de BaieLa Inc. Societe delectrolvse deetv
chimie Alcan MåletLtee. gäller ersättningsanspråk för invånare2 400 i La
Baie för miljöstörande verksamhet svarandebolagetsutsattssom genom

bauxit,utsläpp aluminium och andra Yrkandet i måletämnen.av avser
kollektiv ersättning med 21 miljoner CAD, 000 för25 CAD varjevarav
fastighetsägare föroch 5 000 CAD varje hyresgäst. Auktorisation drivaatt

class action beviljats.har Målet i sak inte avgjort.är ännuen

Curateur public Svndicat national des emploves de lHopital Saint-v.
Ferdinand. Här väcktes talan för 703 skadeståndpatienter på grundom av
bristande följdtill olaglig strejkåtgärd från fackföreningensomsorg av en
sida. Käromålet bifölls och kollektiv ersättning utdömdes med 135 7501
CAD.
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Tremaine A.H.Robins Canada. Käranden väckte talan till förmån förv
samtliga kvinnor i Quebec lidit skada till följd användning thesom av av

ShieldDalkon I.U.D. preventivmedel.ett Efter överklagande beviljades
auktorisation. Parterna träffade förlikning ersättning till allasenare om
skadelidande.

Comartin Bordet. Målet gällde krav frånersättning 95 tillresenärerv.
Acapulco, vid framkomsten inte erhåll förbokadedet hotellet.som rum

action.Domstolen godkände talan class Tvisten slutade med attsom en
fick dela på 50 000 CAD.resenärerna nästan

Den vill föra class action kan erhålla ekonomiskt frånstöd Fondssom en
d’aide collectifs. I prövningen stöd skall haraux recours av om ges
fonden bl.a. bedöma sannolikheten för actionclass kommeratt att atten
auktoriseras för bifallas.och kärandens talan kommer Fondenatt att

härigenom filterfungerar för bort ogrundade eller iett attsom sovra
övrigt obefogade actions. Beviljas ekonomisk hjälpclass betalar fonden

principi samtliga kostnader för driva målet. Fonden ocksåersätteratt
vinner måletkostnad, han och gruppföreträdaren saknarmotpartens om

förmåga infria sin betalningsskyldighet. Enligt uppgift från företräda-att
från fonden finansieras 70 samtliga actionsknappt classprocentre av

fondmedel.genom
Under 1992 betalade fonden ersättning i class actionärenden medut

450 000 CAD. uppgick tilldrygt Fondens totala kostnader knappt
830 000 CAD. Staten lämnade bidrag till fonden med 705 200 CAD.

också erhålla såvälFonden har viss procentuell andelrätt att en av
individuell ersättning till gruppmedlemmarna överskottsom av som
uppstår vid kollektiv ersättning. fondens självfinansierings-Tanken är att

i takt fler mål, vari tillstånd till kärandengrad skall öka med att getts att
föra action,class skall domstolen.avgörasen av

Ontario

januari 1993 actions i kraft i Ontario,Den 1 trädde lag classen ny om
tillthe Class Proceedings bilaga D. Fram dess reglerades classAct se

Institutetactions på i Manitoba och Saskatchewan.sätt t.ex.samma som
Ontario1976 fick därför Law Reformanvändes sällan. I november the

Commission i från General i Ontario utredauppdrag the Attorney att
actions. Kommissionenmöjligheterna införa regler classatt omnya

actions vanligen kallad thepresenterade 1982 classrapporten om
kommissionSju år tillsattes särskildOntario Report. 1989,senare, en

Committe Class Action Reformthe Generals AdvisoryAttorney on
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i februari 1990 presenterade lagförslag, grundat the Ontarioettsom
Report. I den särskilda kommissionen ingick företrädare för både
näringsliv, myndigheter och advokatkåren. Kommissionens förslag var
enhälligt.

Class actions i Ontario kan drivas både kärande- och svarandesi-
dan. Kärandegrupptalan kan komma till stånd initiativ från antingen
käranden eller svaranden. En class action kräver, isättsamma som
Quebec, vederbörande erhåller domstolens godkännande. Föratt detta
krävs vissa rekvisit uppfyllda.är Dessa finnsdet "aatt är ofatt cause
action", identifierbar, det finnsär "common issues",att attgruppen att

actionclass det bästaär processalternativet för deavgöraatt gemensam-
frågorna och gruppföreträdaren kan företrädaattma ettgruppen

adekvat intehan har någotsätt, intresse strider andraatt motsom
gruppmedlemmars och han plan för handläggningenatt presenterar en

målet. ingetDet hinder class actionsär domstolens prövningmotav att
saken kräver ställningstagande till individuella frågor, käromåletav att

innefattar yrkanden olika rättsföljder eller gruppmedlemmarnasattom
identiteterantal och inte kända.är

För skydda gruppmedlemmarna finns speciella bestämmelseratt om
för varje medlem inomrätt viss tid träda interveneraatt attur gruppen,

i rättegången och överklaga avgörande. Denrättens inte träderatt som
omfattas domens rättskraft. Lagen innehåller vidare reglergruppenur av

underrättelse till medlemmarna, processledande rollrättensom samtom
förbud för gruppföreträdaren tillstånd återkallarättens talan elleratt utan
förlikas. Domstolen dessutom möjlighet till friare bevisprövning,ges en

använda statisticals.k. evidence.t.ex. attgenom
Skadestånd och ekonomisk ersättning kan dömas antingenutannan

individuellt till varje gruppmedlem eller kollektivt för fördelning mellan
gruppmedlemmarna särskilt förfarande. Domstolen kan närettgenom
den dömer kollektiv ersättning besluta medlemmarna skall erhållaut att

Överskottdel därav genomsnittlig eller proportionell basis. som
uppstår hela det utdömda intebeloppet kan fördelas blandattgenom
gruppmedlemmarna får påanvändas det domstolen bestämmer.sätt
Kravet användninssättet "mayär reasonably be benefitexpectedatt to
class members" och medlen rimligtkommer antal gruppmed-att ett
lemmar, inte skulle erhålla kompensation, till godo. Det görsom annars
inget överskottet såanvänds det inteävenattom gynnar personer som

gruppmedlemmar eller så vissaär gruppmedlemmar överkompense-att
Beslutar inte domstolen hur det skall förfaras överblivnamedras. om

medel skall beloppet återgå till svaranden.
Gruppmedlemmarna inte för rättegångskostnadersvarar som upp-

ikommer grupprättegången. Lagen innehåller dessutom regler s.k.om
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riskavtal contingency fees, dvs. ombudets arvode beroendegörsatt av
utgången i målet. Sådana avtal förbjudna iär canadensisk rätt.annars

Det har redan ansökts tillstånd få driva class actions iattom om ett
dussintal ärenden. Vi tillkänner två fall där domstolen tillåtit gruppta-
lan.

Ett målen Bendall McGhan Medicalär Corp. and Dow Corningav v.
Corp Canada Inc. I detta fall har två kärande väckt talan tvåmot
svarande för "all who have had silicone gel breast implantspersons
placed their bodies, whose implants manufactured, developed,were
designed, fabricated, distributedsold, otherwise placed into theor

of by the named Defendants." Produkten harstream Commerce
tillverkats sålts ioch Canada sedan 1960-talet. Antalet gruppmedlemmar
uppskattades domstolen till mellan 40 000 och 50 000.av

Det andra rättsfallet Peppiatt al. Nicolär R.J. al. målI dettaet etv.
har Peppiatt tvåoch medparter tillåtits föra talan för samtligaatt

före den 31 december 1990 förvärvat lika medlemskap ipersoner som
the Eagle Creek Golf Club. Gruppen ansågs tillräckligt identifierbar,

varken medlemmarnas exakta antal eller identiteter kända.trots att var
Talan gäller påstått kontraktsbrott från isvarandena samband med
bildandet golfklubben.av

Förutom måldessa kan det har ansökts tillståndnämnas att attom
inleda class actions angående bl.a. återbetalning till alla kunderräntaav

vissthos kreditkortsföretag, iavtalsbrott samband med förvärvett av
"condominium units" miljöstörningoch drabbar hyresgästerna i ettsom
bestämt område.

Samtidigt med the Class Proceedings Act infördes särskild lagen om
finansiering class actions frånmedel the Class Proceedingsav genom
Fund. Ekonomisk hjälp från fonden fåskan efter beslut the Classav
Proceedings Committe. Vid prövning ansökan får kommitténav en
beakta bl.a. "the merits of the plaintiff s case", dvs. i praktiken vilka
utsikter käranden vinnahar målet. Eftersom stöd från fonden i mångaatt
fall väsentlig förutsättning för actionär class tjänar fondenen en som
filter för bort obefogade påeller oönskadesättatt annatsovra processer.
Beviljas ekonomiskt bistånd omfattar detta kärandens kostnaderegna

för ombudsarvode talan misslyckas, eventuellutom ersätt-samt, om
Ärningsskyldighet grupptalan framgångsrik hargentemot motparten.

fonden de inprocessade återfårätt medlen vad betalts tillatt utur som
gruppföreträdaren. Fonden har dessutom kräva 10 vadrätt att procent av

kommit till rättegången.godo Avsikten med dettasom gruppen genom
fonden på sikt skall bli självfinansierad.är att

miljörätten pågårInom f.n. procedur införandeen om av en ny
lagstiftning, inslagmed påminner del class actionsystemet.som en om
Den lagen the Environmental Bill Rights,of 1993 presenteradesnya
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majden 31 1993 för s.k. First Reading. Den innehåller bl.a. rätten en
för ialla bosatta Ontario vidföra talan domstol i anledningattpersoner

miljöstörning drabbar "public resource". Med detav en som en
sistnämnda bl.a. luft, allmänt jord,obrukad allmän allmänvatten,avses

rekreation,mark används för naturvård djur- ochsamtsom m.m.
växtliv. subsidiärTalerätten så först måstevederbörandeär sätt att

få myndighet vidta åtgärdersöka den miljöstörande verksam-att moten
heten. Väcks enskild talan rättegångenskall kungöras allmänheten och
vissa offentliga myndighetspersoner. fårRättens avgörande rättskraft i
förhållande till samtliga tidigare, framtida invånarenuvarande och i
Ontario varit i målet.de partersom om

Offentlig grupptalan

På i England USAoch har för detsätt representantersamma som
tradition möjlighet föra inomallmänna talan för "parensattav ramen

patriae-institutet" och beträffande "quasi-sovereign rights". På vissa
rättsområden finns dessutom uttryckliga för statligalagregler rättom
myndigheter företräda enskilda medborgare. sådantEttatt grupper av
område Frågor jämställdhet i arbetslivetarbetsrätten. reglerasär om

i Canadian Code Canadian Rightsbl.a. Labour och Human Act som
båda innehåller föreskrifter kvinnor lika föroch skall ha lönmänattom

likartat Canadian Rightslika eller arbete. Tillsynen Human Actöver
ÄrendenCanadian Rights Commission. fårhandhas Human tasav upp

kommissionen från enskildhand eller efter anmälan ellerav egen en
en grupp.

Organisationstalan

organisationersNär det gäller föra grupptalan kanrätt nämnasatt att
actionreglerna i tillämpliga då ideell föreningclass Quebec är även en

övrigt organisationstalan, i den månvill föra talan. Igruppens synes
speciella,taleformen alls förekommer, begränsad till snävt av-vara

arbetslivet.rättsområden, könsdiskriminering igränsade t.ex.
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8 5 Australien
.

Enskild grupptalan

Förhållandena i de flesta australiensiska delstater snarlikaär dem i
England. Däremot finns det lag från 1991 class actions i federalaen om
domstolar.

De delstatliga reglerna representative actions iär lika-om stort
lydande, grundade på följande exempel:

"Where have the interest in proceeding thenumerous persons same any
proceeding be commenced, and, unless the Court otherwise orders,may
continued, by against of them representing allor any one or more as or as
representing all of them."except one or more

Gruppmedlemmarnas anspråk skall vila på grund. Skade-samma
ståndstalan nära utesluten. Alla gruppmedlemmar träffasanses nog av
domens rättskraft. Krav på "notice" eller möjlighet till "opt-out" saknas.
Käranden tycks kunna återkalla talan eller träffa förlikning helt efter eget
gottfinnande. Rättegångskostnadsregeln i principär densamma isom
England och Sverige, d.v.s. tappande står för kostnaderna.part

I delstaten Victoria finns sedan 1986 bestämmelse komplette-en som
den återgivna och utökar möjligheten föra enskildrar ovan som att

grupptalan. Regeln tillåter grupptalan bl.a. består minstom gruppen av
gruppmedlemmarnatre medgett talan förs för deras räkningpersoner, att

och yrkandet i målet rättsföljd för samtligatypavser samma av
medlemmar. Däremot krävs inte anspråken vilar på grund.att samma
Inte heller är grupptalan utesluten enbart den anledningen talan rörattav
skadestånd måste beräknas individuellt.som

Också i delstaten South Australia har införtsdet särskilda regler om
class actions det möjligtgör föra sådan talan i skadeståndsmålsom att
i betydligt större utsträckning enligt "normalregeln".än Gruppen måste
bestå minst sju intedock behöver ha samtyckt tillav personer, som att
bli representerade. Grupptalan kräver särskilt tillstånd från domstolen.

På det federala planet infördes 1991nämnts lag classsom en ny om
actions, the Federal Court of Australia Amendment Act 1991 bilagase
D. Lagen skiljer sig från de canadensiska motsvarigheterna bl.a. så

talan intesätt föregås särskilt certifikationsförfarande.att Iettav
praktiken torde detta dock inte ha särskilt betydelse. Också denstor
australiensiska lagen ställer nämligen särskilda rekvisitupp som
processförutsättningar. En sådan det skall finnasär identifierbaratt en

minst sju har anspråk grundas pågrupp om personer som som samma,
likartade eller besläktade omständigheter. Det krävs inte gruppmed-att
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Andra förutsättningarexakta antal kända.eller ärlemmarnas ärnamn
individuellaaction inte överstiger dem förför classkostnadernaatt en

verkningsfullteffektivt processalter-grupptalan ochäratt ettprocesser,
gruppmedlemmarnaskan tillnativ gruppföreträdarenoch taatt vara

intressen adekvat sätt.ett
tillfälleinnefattar bl.a.Föreskrifter till skydd för gruppmedlemmarna

tid,viss domstolen bestämdinom rättträda attatt en avur gruppen
utbyttmöjlighet få gruppföreträdareni rättegången ochintervenera att

intressen.enlighet samtliga medlemmarsinte i medhan agerarom
ersättningskadestånd ellerkan dömaRätten utan attut annan

förhållande till individuella gruppmedlemmar.specificera något ibelopp
ersättningen skall fördelaspå vilketi domenDock skall det sättanges

i beslutadet sammanhangetgruppmedlemmarna. Domstolen kanbland
Överblivna medel skallsärskiltersättningen fonderasskall sätt.att

skulleöverskottettill svaranden. Att använda sättåterbetalas ett annat
grundlagsändring.kräva

classkönsdiskriminering finns särskilda reglerdet gällerNär om
lagen handhasDiscrimination 1984. TillsynenActactions i the Sex av

överträdelse lagensRights Commission. Harthe Humanbl.a. avenav
kommis-tillanmälandiskrimineringsförbud hel kanskett mot gruppen

Förfarandetnågon dess medlemmar.sionen förgöras gruppen avav
Rekvisitenrättegång vid domstol.kommissionen liknar iinför stort en

i the Federalpåaction i utformadeför class sättär stort samma som
skall1991. GruppmedlemmarnaAustralia Amendment ActCourt of

rättegången ochrättegången, de har trädaunderrättas rätt att urom
sitt uppdrag.missköterkan bytas hangruppföreträdaren ut om

tillskadeståndDiscrimination Act kanenligt the SexTalan avse
kommissioneninte möjligt fördockgruppmedlemmarna. Det synes vara

Kommissionenskollektiv ersättning fondera medlen.ochdömaatt ut
samtliga gruppmedlemmar.rättskraft för ochavgöranden har mot

förbudväcka talanockså enskilda kankanNämnas att ompersoner
rubrik.vidare underPractises Act 1974 se nästaenligt the Trade

hävdaförtalerättensammanhänger medDe problem attattsom
varitharoffentligabegränsad tillintressen oftaallmänna är organ

Australian ReformLawutredning i Australien. Theföremål för
föreslårvilkeniCommission presenterade 1985 attrapport vemmanen

intressentill allmännaförskall ha föra talanhelst rätt att att ta varasom
i chikanösttalan förssåvida inte visaspublic interest litigation det att

lagstiftaren.f.n.Förslagetillojalt syfte.eller övervägsannat av
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Offentlig grupptalan

I Australien, liksom i England, Canada och USA, har myndigheternas
möjligheter för sina medborgares räkning sinaatt i detrötteragera
uråldriga patriaeinstitutet. På i fall område har möjlig-parens vart ett
heterna för det allmänna handla utökats till i egentligatt meningen
offentlig grupptalan. Det gäller för therätten Trade Practises Commis-
sion föra talan för enskildas räkning skadeståndatt enligt the Tradeom
Practises Act 1974. Sådan talan kan dock väckas endast det först iom

ordning har konstaterats ersättningsskyldighet i sig föreliggerannan att
och varje gruppmedlem medgett kommissionen för hans talan. Ersätt-att
ningen skall beräknas individuellt för varje skadelidande. Kommissionen
har också föra talanrätt förbud otillbörligatt marknadsfö-mot t.ex.om
ring.

Organisationstalan

Organisationers talerätt har inte fått utbredning i Australiensamma som
enskildas förarätt class actions. Vi känner tillendast tvåatt former av
organisationstalan.

Det fallet förbudstalanär enligt the Trade Practises Act. Lagenena
innehåller visserligen inga särskilda bestämmelser organisationersom
talerätt. En sådan behörighet emellertid följa förbudstalanattanses av
för väckas the Minister, the Trade Practises Commission "anyav or
other person". Något krav organisationen skall ha visst ändamål,att

berörd eller dylikt ställs intevara upp.
Den andra formen organisationstalan finns reglerad i the Sexav

Discrimination Act 1984. Talan i anledning otillåten könsdiskrimine-av
ring skall theprövas Human Rights Commission. Anmälan tillav
kommissionen kan bl.a.göras facklig organisation, avseendeav en en
eller flera medlemmar eller medlemmar. Somen grupp anges ovan
under rubriken enskild grupptalan gäller sådanför talan i allt väsentligt

processförutsättningar och skyddsregler för gruppmedlemmarnasamma
vid grupptalan enligt the Federal Court of Australia Amendmentsom

Act 1991.
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8.6 Norden

Enskild grupptalan

nordiskt finns möjlighet föra enskildi något land det grupptalanInte att
anspråk. På initiativ ämbetsmannakommitténangående privaträttsliga av

årkonsumentfrågor inom Nordiska ministerrådet anordnades 1990för
i konsumentmål NEK-rapport 1990:7.seminarium grupptalan seett om

år tilllagstiftningFrågan rörande grupptalan var senare samma uppeom
Nordiska minister-Nordiska rådet rekommenderadebehandling vid som

nordisk lagstiftningmöjligheterna införarådet utreda attatt gemensam
konsumentmål. Ministerrådet i anledningi uttaladerörande grupptalan

ministerrådetsrekommendationen följande Nordiska verksamhets-seav
72:berättelse 1991 s.

Vidden 20 november 1990.nordiskt hölls i Stockholm mötet"Ett möte
lagstiftningfrågan möjligheten till nordiskutreddes omom gemensam

justitieministeriet preliminärtFinland utreder vidgrupptalan. I man
tillsattes vårengrupptalan kan komma i fråga. I Sverigevilka områden en

införa reglerskall möjligheterna1991 utredning överväga attavsomen
har kommitnordiska ländernagrupptalan vid svenska domstolar. Deom

tillfärdig sakenden svenska utredningen ärnäröverens tasatt upp nyom
diskussion."

medi Finland i juni 1992 tillsatts arbetsgruppDärefter dethar en
rättegångsförfarandetilli propositionsform bereda förslaguppgift ettatt

civilprocessuell ordningmål igrupptalan i främstavseende som
läggavid domstolar. Arbetsgruppen planerarhandläggs allmänna att

årsskiftet 1994/95.sitt kringfram betänkande
enskild väcka talanvidare i kan konsumentbör DanmarkN ämnas att

avtalsvillkorslagarna, han harmarknadsförings- ochförbud enligt omom
ii Samma princip gäller Norge.rättsligt intresse saken.ett

Offentlig grupptalan

förföra talanoffentligamyndigheter och andraMöjligheten för attorgan
i nordisk Deträkning begränsadmänniskors mycket rätt.enskilda är

ochtill bevakaväsentligti allt koncentreratoffentligas agerande är att
anspråk.privaträttsligainte medborgarnasintressen,till allmännata vara

drivagällerdetSålunda har det allmänna när attstortett ansvar
marknadsrättsligasanktioner enligt detigenom förbud och andra

ochkonsumenterinriktat skyddahärIntressetregelsystemet. är att
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näringsidkare kollektiv, inte individer. På motsvarande sättsom som
förhåller sig inomdet miljöråtten talan värnandetrör ochväxt-om om
djurliv eller ickeandra individualiserbara miljöintressen.

Nämnas bör i Finland kan KO bistå enskilda konsumenter "vidatt
skötseln enskilt ärende", det viktär med hänsyn till lagtillämp-av om av
ningen och konsumenternas allmänna intresse eller näringsidkarenom
inte iakttar konsumentklagonämndens beslut. KO fungerar som
konsumentens ombud. Det alltså inte frågaär representativom en
taleform vidarese Jyrki Tala, Den finska KO:s möjligheter biståatt
konsumenter vid skötseln enskilda ärenden, NEK-rapport 1990:7av s.
99 f..

Vidare föreligger det i Danmark lagförslag låta Forbruger-ett attom
ombudsmanden FO föra talan för enskilda konsumenter angående krav
på ersättning enligt markedsforingsloven. Förslaget innehåller en
föreskrift "dersom flerhed af forbrugere i förbindelseatt medom en
overtraedelse af bestemmelserne i denne lov har ensartede krav
erstatning, kan Forbrugerombudsmanden på begaering indtale kravene
under et." Det oklart tankenär FO skall föraär talanattom partsom
eller ombud för konsumenterna vidarese Lovforslag L 50,som nr.
1992-93.

Organisationstalan

Både i Danmark, Finland, Island och Norge har organisationer rätt att
i olika utsträckning föra talan sina privatastor änannatom egna
rättsförhållanden. Dock saknas regler organisationer behörigagörsom

föra talan för enskilda till skadestånd elleratt rättpersoner om annan
ersättning. Organisationstalan i allt väsentligt komplementutgör ellerett
alternativ till andra former för till kollektiva och diffusaatt ta vara
intressen.

På marknadsrättens område har konsument-, näringsidkar- och
löntagarorganisationer i behörighet föra talanstort sett attsamma om
förbud i Sverige. I Danmark har organisationerna talerätt på likasom
villkor med FO. I Norge och Finland talerätten subsidiär.är

Inom miljörätten skiljer sig förhållandena åt. Här rätten attmer synes
i Norge. Miljöorganisationerstörst har därprocessa vara genom

rättspraxis behörighet föra talan anknytning till organisa-getts att utan
tionsmedlemmarnas eventuella talerätt inbegripet klagorätt. Det enda
krav torde ställas saken inomfaller föreningensär ända-attsom upp
målsintresse. Som exempel rättsfall kan Altamålet NRt.nämnas
1980 569 och Saugbruksforeningsmålet NRt. 1992 1618. I dets. s.
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miljöorganisation kärande-uppträdde svenskmålet som en avensenare
na.

vissa organisationer, bl.a.utpekasmiljöskyddslagendanskal den
administrativa miljöbeslut. Detbehöriga överklagaGreenpeace, attsom

påvid domstol,föra talan allmänorganisationerna kanoklartär ommer
på domstolen tolkar kravetberor huri Norge. Svaretsättsamma som

inteVi dockrättsligt intresse i saken. kännerskall hakäranden ettatt
föra talan avseendetillåtitsorganisationer harnågot fall därtill att

intressen.enbart allmänna
tillkommer endasttalerätt och besvärsrätti FinlandHuvudregeln är att

därför iföreningarIdeelladirekt berörda.intressen ärden ansesvars
intei mål och ärendenföra talan rörbehörighetsaknaallmänhet att som

rättsförhållande.privatnågot eget
fastställelsetalanorganisationer föratillåterprocessordningIslands att

angårintressen talanderättsförhållandenmedlemmarnas somomom
ändamâlsbestämmelser.organisationensinomfaller

EU8.7

bestämmelser,materiellainnehåller till allra delEG-rätten största om
och EG:svid EG-domstolenförfarandetfrån reglerbortser omman

ointressantEG-rätteninnebär inte ärinstitutioner. Detövriga attegna
i medlemslän-processuella regelsystemenför debetydelseeller saknar

mån annorlundai vissframhållit dentidigareVi harderna. att syn
kontinental-europeisk ochbådeställning präglardomstolarnas som

på hurgrundlägganderättstradition påverkar denanglosaxisk synen
också iutformasintressen börenskilda allmännaför ochrättsskyddet

inte heltdokumentoch andraEG:s rättsaktersaknarvårt land. Dessutom
område finnsSärskilt på konsumenträttensbestämmelser.processuella

skall ellerorganisationerinnehåller föreskrifterrådsdirektiv attomsom
allmännatillvaratavid domstol förföra talanmöjlighetbör attattges

ioskäliga villkorEG-direktivetkonsumentintressen, t.ex. omse
EEG93/ 13/konsumentavtal

.
uttalandendeutredningsarbeteför vårt ärsärskilt intresseAv som

tillgång tillkonsumenternasökagjort behovetkommissionen attavom
konsumentpolitiskatvåsålunda antagitKommissionen harrättsskydd.

det andra,1990-1992 ochperiodenförsta fördettreårsprogram, som
framhållsbåda1993-1995. lför åreni juli 1993, programmenantogs

domstolsprövning ochtillgång tillharkonsumenternavikten attav
grupptalani sammanhangetsärskilt detkommissionen ettnämner som

kommissionenSomområde.konsumentpolitikensmedelnytt
justice theandofsärskild grönbok Accessframhåller i toconsumersen
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settlement of disputes in the single market tillhör class actionsconsumer
dock inte de traditionella processformerna inom flertalet medlemslän-av
derna.

EG-kommissionen uppdrog i februari 1990 expertgrupp atten
utforska möjligheterna harmonisera medlemsländernasatt processord-
ningar. Gruppen presenterade i december 1993 sin i vilken detrapport
bl.a. "class actionssägs in all Member Statesatt would be particularlya
valuable instrument" Approximation of Judiciary Law in the European
Union, Marcel Storme editor, 52.s.

I den nyssnämnda grönboken behandlas tämligen utförligt olika
alternativ för stärka skyddet allmänna intressen.att Kommissionenav
framhåller där vikten organisationstalan, särskilt i förbudsmål.av

8 Frankrike

I Frankrike har "ministere public" med patriaeinstituteten parens
besläktad befogenhet föra talan vid domstol. Hanatt dock intesynes
kunna enskilda medborgare i civilrättsliga tvister.representera

Enligt lag 88-14 har konsumentorganisationer möjlighet föranr. att
italan civil- och brottmål rörande förbud ogiltighet.och Vidare kan

sådana organisationer enligt lag 92-60 för enskildanr. processa
konsumenters räkning skadestånd i fall då flera konsumenter liditom

likartadeller skada och skadevållaren ochärsamma en samma person.
Talerätt tillkommer dock endast organisationer officiellt erkändaärsom
och bedriver landsomfattande verksamhet. Bara de konsumentersom

samtycker till organisationstalan blir gruppmedlemmar. Organisa-som
tionerna får inte upplysa möjligheten föra grupptalanattom genom
meddelande i TV och radio eller brev, cirkulär eller dylikt. Dengenom

informationsvägenenda står Öppen därför annonseringsom synes vara
i tidning.

Även i miljömål har organisationer rätt väcka talan, iänatt om mer
begränsad omfattning i konsumentmål.än Ett exempel påannat
organisationstalan lagär 89-421 stadgar långtgåendenr som om
rättigheter för organisationer "de defense des investisseurs envaleurs
mobiliêres produits financiers".ou en

8.9 Tyskland

Tysk innehållerrätt flera möjligheter för organisationer föra talan,att
särskilt inom den del konsumenträtten i vårt land hänförs tillav som
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avtalsvillkorslagenochBåde konkurrenslagenmarknadsrätten. ger
föra förbudstalan.konsumentorganisationernäringsidkar- och rätt att

konsumentorganisationenför talerättavtalsvillkorslagen krävsEnligt att
sammanslutning konsument-ellerminst 75 medlemmar ärhar aven

särskilt ofta. Dettainte utnyttjatsharföreningar. Talerätten anses
fullt förförlorande bärmedbl.a.sammanhänga part ettatt ansvar

tillbegränsasersättningsskyldigheten kanrättegångskostnader, dock att
500 000 DM.högst

arbetsråd andrafackföreningar, ochområde harPå arbetsrättens
iinleda eller deltagavissför arbetstagarna rätt attrepresentanter

frågor. Staten harför arbetstagarnarör gemensammasomprocesser
hemma-arbetstagare,vissa kategorierfördessutom rätt t.ex.att av

lönejustering.talanarbetande, föra om
federala rättsord-lagstiftningen längre dengår den federala änIbland

Såorganisationer talerätt.enskilda ochgäller medgeningen detnär att
angripa lagardomstolstalanmedborgarei Bayernkan somgenomenvar

rättigheter. Talerätten harmedborgerligagrundläggandestrider mot
tillträdemänniskorsbegränsatlagarför upphävabl.a.använts att som

och HessenBerlin, Hamburgi Bremen,strandområden. Vidare hartill
admini-talanbehörighet föramiljöorganisationerregistrerade motatt

strativa beslut.
för helaföreningar harregistreradeSlutligen kan nämnas att en

domstol förvid allmänföra talanbehörighetgenerellTyskland attatt
advokatsamfund föraintressen, kansina medlemmarstillvarata ettt.ex.

bedrivai samfundetmedleminteförbud för den ärtalan attsomom
advokatverksamhet.

Övrigt8.10

offentligareglerantal ländersfinns i rättssystemDet stortett som ger
för bevakaföra talanorganisationermyndigheter och rätt attatt

ochpåtagligt inom konsument-specielltDettaintressen.allmänna är
Spanien,Belgien,medlemsländerEU:sflestamiljörätten. De av

konsumentorganisationerm.fl. tillåterPortugalGrekland, attHolland,
bl.a.ländernaI fleramarknadsrättsliga förbud.föra talan avom

adminstrativaöverklagamiljöorganisationerItalien kanochHolland
miljöfrågor.ibeslut

föri världenpåtagligt intressefinns dessutomDet runtett om
förbättrainstrumentactionssärskilt class attgrupptalan ettsom--

Fråganjustice"."accesscourts" och"acessmedborgarnas to omto
Europarå-inomsärskildi arbetsgruppockså tagitsgrupptalan har upp en

det.
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9 Slutsatser

I detta kapitel sammanfattar vi bristerna i det processuella rätts-
skyddet för gruppanspråk och dess orsaker. Vi ocksåanger
riktlinjer för vidare överväganden lämpliga reformåtgärder. Iom
det sammanhanget konstaterar vi utgångspunkt det börattsom en
införas regler representativ i svensk rätt.om process

1 En summering

Vi har försökt visa hur skyddet för rättsligt grundade anspråkovan är
uppbyggt i svensk och i vilkenrätt mån det processuella regelsystemet
är för på ändamålsenligtanpassat och effektivtatt klaraett sätt hante-av
ringen gruppanspråk. Genomgången har berört för hela rättsordning-av

fundamentala frågor processordningens särskilt civilprocessensen som -
funktioner, medborgarnas faktiska tillgång rättskipning, skillnaden-

mellan enskilda och allmänna intressen i vilken mån enskilda börsamt
ha och plikträtt rättsligt skyddadenär intressenatt förträtts när.agera

Undersökningen har lett till slutsatsen det med sannolikhetatt stor
finns betydande antal rättsligtett grundade anspråk inte görssom
gällande vid domstol eller Inte minstsätt. så fallet iär frågaannat

gruppanspråk individuellt litet ekonomiskt värde s.k.om fragmen-av
tariska anspråk. Föreställningen den individualistiska tvåpartstvistenom

utgångspunktär för i princip samtliga sanktionsmekanismer inomsom
civilrätten dåligt för de former masskränkningarpassar ärav som
följden det moderna samhällets inslag massproduktion, massdi-av av
stribution, massinformation och masskonsumtion.

Också då rättskränkningar drabbar många upphov tillutan att ge
individuella privaträttsliga anspråk och i fall det svårtnär är att
identifiera de drabbade s.k. kollektiva och diffusa anspråk klarar de
traditionellt utformade sanktionssystemen dåligt hantera rättstvis-attav

Det saknas rättsinstanserterna. med procedurregler anpassade till
genomdrivandet anspråk härflyter nutida allmänt erkändaav som ur
principer allas till miljörätt god icke-hälsovådligaoch livsmedelsom en
eller skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.

Bristerna inskränker sig inte till medborgare och det allmänna vidatt
enstaka tillfällen lider rättsförlust. Att masskränkningar lämnasen
opåtalade i alltför utsträckning medför processordningenstor inteatt
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prejudikat-handlingsdirigering,funktioner:sina övrigafyllerheller
rättsskapandebildning, osv.

effektivt rättsskyddbristen påvilka följdersvårt bedömaDet är ettatt
undersökningar visar de samladei Utländskasamhällethar för attstort.

för för-Inget talaruppgå till betydande belopp.kanförlusterna att
inteSverige. böri Manväsentligt annorlundaskullehållandena vara

rättskänslan och allmäntuppluckringfrån den allmännaheller bort avse
lagstridigheterblir konsekvenseneffekt lättdemoraliserande attavsom

sanktionerBristen på reellaingripande.fortlöpandetillåts ske utan av
oförmågasamhällsinstitutionernasföruttryck att styra,ettsomses

blir immunahandlingsmönstren. Medborgarnaoch kontrollerapåverka
i frågaytterlighetsfallet,imaktutövning ochoffentligas sätter,detmot

styrelseskicket.rådandedetlämpligheten hos
rättsligtvarförförklararhuvudsakliga faktorerfyrafinnsDet som

omfattning.tillräckligtiblir tillgodoseddainteintressenskyddade stor
disproportionföreliggeralltför oftadetorsakenförstaDen är att en

kostnads-enskilde och deekonomiska värde för denanspråksmellan ett
anledningEnrättsligt agerande. ärföljer medrisker attett annansom

icke-andrapsykologiska, sociala ellergrundanspråkshavaren av
mod,saknarrättskränkningen ellertillförhållanden inte kännerrättsliga

hinder finns dettredjesin Somhävdaviljakraft och rätt. ett pro-att
tillåter någonundantagsvisprinciper endastregler och attcessuella som

personligasintillgodoseför änuppdrag annatatt egenutan processa
exklusivt elleransvarsbördaför denSlutligen talar mycketrätt. att som

till det allmän-i förhållandeförmyndigheternaprimärt lagts är stor
personal.sakkunnigekonomi ochi fråga omresursernas

förtalarinte myckettiden finns detframåt i attBlickar somman
vidtasdetminska i storlekrättsskyddet kommeribristerna attutanatt
ökadegrunder förutsepå godakanTvärtomsärskilda åtgärder. man

särskildademekanismer förtill effektiva mötatillgångkrav att
internationaliseringmasshantering ochföljer medsanktionsproblem som

teknologiska ochnyttigheter,tjänster och andrahandel med varor,av
ochoffentlig kontrollavgränsningvetenskapliga framsteg,andra aven

tillsyn osv.
påtagligtföreliggeralltså detgenomgångvår ärSlutsatsen ettattav

förrättsskyddetprocessuellastärka detåtgärder förbehov attav
iändringaringasammanhangetföreslår i detVigruppanspråk.

materiellrättsliga regler.
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9.2 Utgångspunkter för reformförslag

Granskningen det processuella rättsskyddet har vid handenav gett att
bristerna i funktionshänseende i desammaär samtliga rättsom-stort
råden vi har på. Visserligennärmare varierar luckornasett isom
rättsskyddet mellan rättsområdena och inom varje sektor skillnader-men

inte så markantaär bör särskilda åtgärderöverväga för varjeattna man
område. Tvärtom talar övervägande skäl för bör söka generellaatt man
lösningar.

En fråga inom vilkaär sanktionsmekanismer reforme-annan som
ringen bör ske. Som vi har konstaterat inte baraär domstolarna utan
också instanserutomprocessuella betydelse för genomdrivandetstorav

ändamålen bakom de materiella rättsreglerna. vissaI fall spelarav
de "alternativa organen" roll för den enskildest.o.m. större rättsskydd

de allmänna domstolarna.än Vi har emellertid framhållit prövnings-att
förfaranden bygger frivillighet fullgott alternativär barasom ett om
det finns realistisk tillgång till tvångsvis sanktionering på sätt.annat

Det sistnämnda talar för det inom domstolsväsendetäratt som
åtgärder bör vidtas. Ett starkare skälännu för det domstolenär detäratt

har bästa förutsättningar i tillräcklig mån fullgöraensamtorgan som att
samtliga de funktioner genomdrivandet gruppanspråk fyller.som av
Ingen instansutomprocessuell kan på domstolensätt förenasamma som
kravet på kompensation för den enskilde med behovet handlings-av
dirigering, prejudikatbildning, rättsskapande osv.

De funktionerna tillgodoser behov sinhar igrundsenare ettsom
samhälleligt intresse påverka och ändra människors beteenden.attav
Den enskilde konsumenten, hyresgästen, arbetstagaren m.fl. sällanär
beredda för avskräcka frånandra visst handlande,att förattprocessa ett

skapa klarhet i och mångtydig lagregelatt eller för fåen vag att en
rättslig bedömning oreglerad rättsfråga. Man kan därför hävdaav en att
brister i uppfyllelsen dessa funktioner bör botas direktamedav mer
insatser från samhället reformeradän processform.en

Som framgår kapitel 6 vi emellertid domstolsprocesserattav menar
många gånger såväl effektivtär styrinstrument myndighetsingri-ett som
panden, regleringar och offentlig kontroll och tillsyn. Processenannan

styrmedel kan form självsaneringsägas eller egenåt-som vara en av
gärder inom den sektor där rättskränkningarna sker. Möjligheten att
till domstol kan då också tjäna komplement och utfyllnad tillsom
administrativa myndighetsåtgärder. vidtaAtt reformer inom domstolsvä-
sendet stärker dessutom domstolarnas allmänna ställning viktigsom en
del i samhällsapparaten, vilket väl det ofta framförda behovetmotsvarar

detnärma svenska till den kontinental-europeiskarättssystemetattav
rättstraditionen.
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viktigt framhålla möjlighetenDet redan denär att att att processa -
tillgången till effektivareella sanktionsapparater har preventiven-

tillverkan. Nya eller omdanade processformer behöver därför inte leda
betydande ökning antalet Processordningens handlings-av processer.en

uppgift avhålla från rättskränkningardirigerande och därmedär att
optimala nåddminska förekomsten Den effekten detär närav processer.

ihelt saknas behov eftersom alla handlar överensstäm-attav processa
naturligtvis ingetmed givna lagregler. Detta dock realistisktmelse är

mål.
måste räkna med åtgärder underlättar för enskilda gåMan att attsom

till för sig antal inte hade kommitdomstol med ett som annarsprocesser
stånd. fall initialt finnas behovtill I kommer det störrevart att ett av

kompensation, uppnå handlings-rättsliga åtgärder för enskildaatt ge
viss tid innan preventi-dirigering, prejudikatbildning Det detarosv. en

sanktionstryck i formeffekterna starkare resultatettva av ger av en
rättstvister vidökad regelefterlevnad och totalt lägre antalett sett

därigenom uppstår för domstolsväsendetdomstol. De merkostnader som
i målneutraliseras förfarandet dekan görattgenom man om gruppan-

språk till stånd i snabbare, enklare och billigare.kommer redan dagsom
anspråkprocessuella möjligheterna för enskilda driva igenomDe att

från bristerstärkas olika Med utgångspunkt dekan sätt. som upp-
alternativ sänkningi kapitel 6 kan följandemärksammas nämnas: aven

utredningsansvarökattalerättströskeln, annorlunda kostnadsregler, ett
slopandesnabbare handläggningsförfarande,för domstolen, ett ett av

sakägarrekvisitet åtgärder skulleoch ändrade rättskraftsregler. Dessa
till både enskilda medborgares ocholika det lättaresätt göra att ta vara

rättsliga intressen.det allmännas
igen i samtliga eller iFör luckorna rättskyddet krävstäppa vartattatt

likartade anspråk sinfall flertalet människor med eller gör rättsamma
i principinte förstås nödvändigtgällande. Med det skall det är attatt

iåsyftas deträttskränkningar i samhället påtalas. Detalla är attsom
handlings-uppnå påverkanflera situationer inte går önskad ettatt en av

dåFörstinte del rättsförlusterna ersätts.störremönster avom en
tillräckligt avskräckande. Att underlättaframstår sanktionstrycket som

dåtill domstolekonomiska förutsättningarna för och ärde attenvar
andratillräcklig åtgärd. passiviteteninte alltid Ibland beroren

drabbadeicke-rättsliga Och i det fall flertaleträttsliga och faktorer.
möjligt för domstolen hanteradet inte praktisktväcker talan är att

skadelidande skullesamtidigt från 10 000Ett agerandemassprocesser.
vid tingsrätt.förlama verksamheten en

rättegångsformen intealltså inom för den nuvarandeDet är ramen
snabbt,med kravenmöjligt förena behovet massagerande ettatt av

åtgärdsalternativbilligt och enkelt förfarande. De nämnts ärovansom
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inte i sig några verkningsfulla botemedel. På iskettsättsamma som
flera andra bör det också i svensk införasrättssystem reglerrätt om
representativ vid allmän Vidomstol. i avsnitt ställningnästatarprocess
till i vilken form detta bör ske.

Motsvarande behov reformåtgärder föreligger vid förbudstalanav
enligt miljöskyddslagen och vid ersättningstalan enligt miljöskadelagen
vid fastighetsdomstol. Vi behandlar frågor idessa del V. I delsamma

vi reformförslag i syfte öka genomslagskraften ipresenterar att
arbetslivet hos förbudsreglerna otillåten könsdiskriminering iom
jämställdhetslagen.

Som vi redovisathar tidigare vi bör ändraövervägaatt attmenar man
vidtalerätten Marknadsdomstolen så enskilda konsumenter ochatt

näringsidkare bättre möjligheter själva föra talan. Med hänsyn tillattges
tidsramarde gällt för utredningen vihar dock nödgats avstå från attsom

fram detaljeratlägga reformförslag i denna del.ett
Enligt direktiven skall vi hur kan förbättraäven detöverväga man

processuella rättsskyddet för den gruppintressen närmasttypen av som
beskrivaskan rättigheter anspråkoch för allaärsom som gemensamma

medborgare eller för inom befolkningen. Genomgångenstora grupper
sanktionssystemen visat finnshar det behov reformeratt ettav ovan av

också detta område. Arbetet med utforma förslag till förbättringaratt
det processuella rättsskyddet för traditionella civilrättsliga anspråk harav

emellertid så omfattandekrävt överväganden vi inte har hunnit medatt
vilket lämpligast kan stärka skyddet förnärmare pröva sättatt man

sådana allmänt formulerade rättigheter till god miljö, brarättensom en
livsmedelsprodukter, kränkningarskydd mänskliga fri- ochmot av
rättigheter Vi dock i kapitel 25 vissa synpunkterpresenterarosv. som
det kan finnas anledning beakta vid framtida övervägandenatt om
reformåtgärder för stärka det processuella rättsskyddet för gruppan0-att
språk. De frågor vi talan angående allmänna intressen inomrörtar upp
miljörätten på diskrimineringsområdet.och Vi behandlar där fråganäven

förenklade principer för beräkning och fördelning skadeståndom av
frågan grupptalan i brottmål.samt om
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