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Sammanfattning

I denna uppsats  har vi undersökt vilken problematik som är förenad med fenomenet 
och  begreppet  obsolescens.  Ett  antagande  som  utgjort  en  utgångspunkt  för 
undersökningen är att det saknas identifierade och allmänt accepterade principer för hur 
och  varför  obsolescens  inträder.  Detta  antagande  har  visat  sig  stämma,  varför  ett 
ytterligare syfte med uppsatsen har varit att undersöka om det är möjligt att åtminstone 
antyda generella indikatorer på obsolescens. Metoden har primärt varit att utifrån de 
olika rättskällorna analysera begreppet obsolescens, varefter en precisering till betydelse 
och  funktion  har  genomförts.  Därefter  har  obsolescensens  inverkan på  rättssystemet 
undersökts i avsikt att klarlägga huruvida bristen på principer utgör ett problem på olika 
nivåer i rättssystemet. Resultaten visar bland annat att begreppet obsolescens saknar en 
konsekvent bestämning och att detta i kombination med bristen på principer får negativa 
återverkningar på flera nivåer i rättssystemet: På en konstitutionell nivå, på en system-
föreställningsnivå och i den praktiska rättstillämpningen. Slutligen har vi skisserat en 
hanteringsregel för obsolescens.
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1. Inledning

En av de grundläggande principer som konstituerar en rättsstat är legalitetsprincipen, 
eller  normbundenhetens  princip  som den  också  kallas.  I  svensk  rätt  är  principen 
grundlagsfäst i RF1 1:1 st. 3, vilken stadgar att ”[d]en offentliga makten utövas under 
lagarna”.  Principen innebär att  både rättstillämpande myndigheter,  den lagstiftande 
församlingen  och  andra  rättsskapande  organ  är  bundna  av  lagen,  som  utgör  den 
primära rättskällan. 

Denna normbundenhet, eller legalitetsprincip, tar sig uttryck i dels en skyldighet för 
offentliga  organ  att  inte  handla  i  strid  med  gällande  författning,  och  dels  i  en 
skyldighet att  vid beslut,  domar,  normbildning och annan makt-  eller  myndighets-
utövning  ha  uttryckligt  författningsstöd.  Hur  stark  skyldigheten  att  ha  uttryckligt 
författningsstöd är varierar beroende på rättsområde,  eftersom lagstiftningen,  i sig, 
kan ge mer eller mindre utrymme för skönsmässiga bedömningar av rättstillämpande 
myndigheter.  Genuina  avsteg  från  legalitetsprincipen  kräver  dock  formellt 
grundlagsstöd.2 En  annan  för  svensk  rätt  grundläggande  princip  är  den  formella 
lagkraftens princip, enligt vilken en lag gäller för alla tills dess den är upphävd, vilket 
endast kan ske genom ny lag.

I praktiken finns det dock rättsnormer som inte tillämpas eller iakttas av offentliga 
organ trots att dessa formellt är gällande. Detta beror på att de anses vara obsoleta. 
Klassiska exempel på lagregler som anses vara obsoleta återfinns i de icke upphävda 
delarna av HB3 och BB4 – de sista resterna av 1734 års lag. Dessa rättsregler verkar 
utgöra ett avsteg från legalitetsprincipen genom att de, utan att ha upphävts, åsidosätts 
i rättstillämpningen. Den obsoleta rättsregeln kan kanske, med Stig Strömholms ord, 
karakteriseras som ”ett slags motsägelse, en främmande kropp i systemet”.5 

1 Regeringsformen (1974:152)
2 Nådeinstitutet kan tjäna som exempel på ett sådant grundlagsstadgat avsteg från legalitetsprincipen. 
3 Handelsbalk (1736:1232) 
4 Byggningabalk (1736:1231 
5 Strömholm (1996), s. 352
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1.1 Problemformulering och syfte

Obsolescensen har inte ägnats något större doktrinärt intresse. Där saken i viss mån 
behandlas i juridisk doktrin, rättspraxis eller offentligt tryck går det inte att urskilja en 
enhetlig  användning av begreppet.  Det  verkar  följaktligen  oklart  vad som faktiskt 
avses med att en rättsregel anses vara obsolet. Vidare saknas klart fastlagda kriterier, 
eller principer, för hur, eller varför, en rättsregel uppnår det oklara tillståndet att vara 
obsolet. 

Obsolescens utgör en avvikelse från en för en rättsstat grundläggande princip. Detta 
trots dess brist på begreppsmässig klarhet samt principer för dess uppkomst. Även ur 
ett större rättssäkerhetsperspektiv kan dessa brister utgöra osäkerhetsmoment, vilka 
leder till minskad förutsebarhet i rättstillämpningen genom att det inte med säkerhet är 
möjligt att fastställa huruvida ett stadgande är obsolet eller inte.

Denna uppsats syftar till att undersöka:

• om bristen på begreppsmässig klarhet samt avsaknaden av identifierade
    indikatorer på en rättsregels obsolescens kan utgöra ett problem i
    rättstillämpningen, och
• om det är möjligt att klart avgränsa själva begreppet obsolescens till innehåll och
     funktion, och
• att om möjligt finna generella indikatorer på hur, när eller varför obsolescens
     uppstår.

1.2 Metod

Obsolescens är framförallt ett fenomen som hanterar rättskällor vilket gett den rätts-
vetenskapliga doktrinen något av en huvudroll för uppsatsens inriktning. Rättspraxis 
har också spelat en stor roll av samma skäl. Praxis har använts både för urskiljandet 
av  de  orsaker  obsolescens  tycks  ha  och  för  att  verifiera,  eller  förkasta,  egna  och 
doktrinära  teser  i  förhållande  till  frågeställningen  i  övrigt.  Även  uttalanden  i 
förarbeten och av JO och JK har här tillmätts betydelse. Beträffande lagstiftning har 
främst sådan på konstitutionell nivå, i form av grundläggande principer, granskats i 
syfte  att  utröna  hur  de  förhåller  sig  till  obsolescens  –  och  vad  de  kan  säga  om 
obsolescensens karaktär.  Eftersom lagstiftningen inte i  sig reglerar obsolescens har 
dock lagtext av naturliga skäl spelat en mindre roll för vår undersökning. Eftersom 
obsolescensen  däremot  kan  sägas  reglera  lagstiftningen  på  vissa  sätt  har  istället 
lagstiftning som är eller anses vara obsolet granskats i syfte att erhålla svar på våra 
frågor.  Den  har  därefter  i  framställningen  behandlats  i  ett  exemplifierande  och 
belysande syfte. Utgångspunkten för framställningen har alltså varit att använda en 
traditionell  rättsdogmatisk metod,  och ämnets  karaktär  har  hänvisat  oss till  största 
delen åt den rättsvetenskapliga forskning och litteratur som i någon mån behandlar 
detta.
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Eftersom obsolescens oss veterligen inte systematiskt har behandlats i den juridiska 
doktrinen har tillvägagångssättet  för undersökningen i  huvudsak varit  att  precisera 
själva fenomenet och sedan undersöka vilken verkan detta får inom olika delar av 
rättssystemet. Ämnet kräver således till  sin karaktär att flera olika, och i viss mån 
motstridiga,  perspektiv  analyseras och sammanfogas för att  därefter  användas.  För 
uppsatsens metodik innebar detta att den nödvändiga analys, kritik och diskussion av 
både litteratur och annat material som krävts för att tillgodose syftet skett fortlöpande 
genom  texten  i  relation  till  aktuellt  problemområde.  Det  avslutande  avsnittet   –
slutsatser och diskussion – har följaktligen främst karaktären av en sammanställning 
där   uppsatsens  viktigaste  resultat  och  slutsatser  presenteras  och  kritiseras.

Gällande  den  tredje  delen  av  syftesformuleringen  –  att  identifiera  generella 
indikatorer på obsolescens – vore en möjlig och lämplig metod att systematiskt gå 
igenom ett  rättsområde,  helt  eller  delvis,  som innehåller  ett  större antal  vedertaget 
obsoleta rättsregler och därur dra generella slutsatser om obsolescensens orsaker. En 
genomgång av förslagsvis gamla BB och HB skulle sannolikt  göra mycket för att 
belysa  fenomenet  obsolescens.  En  sådan  undersökning  förutsätter  dock  både  att 
obsolescens till  sin betydelse är klart preciserad,  och att dess funktion är fastlagd. 
Häri, att precisera dess betydelse och funktion, har även vårt huvudsakliga mål legat. 
Denna metod har därför endast delvis använts. I huvudsak har vi istället studerat de 
obsolescensgrunder som brukar anges i rättskällorna och prövat dessa mot uppenbart 
obsoleta regler i bland annat HB och BB. 
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2. Begreppet obsolescens

Inom rättsvetenskapen är frågan om rättsreglers obsolescens i hög grad förbisedd och 
har endast i ett fåtal fall varit föremål för direkta studier.6 I den juridiska doktrin som 
ändå behandlar ämnet är användningen av begreppet obsolescens, i sig, spretande. Det 
verkar inte möjligt att, med någon precision, ge en klar definition av begreppet utifrån 
dess användning. 

Språkligt härstammar begreppet  obsolescens från latinets  obsole´tus,  vilket betyder 
”sliten”, ”gammal” eller ”föråldrad”.7 I normalt språkbruk används begreppet ofta för 
att beteckna företeelser, som exempelvis teknik, maskiner eller produktionsmetoder, 
vilka blivit omoderna eller olönsamma på grund av ålder. 

I  Bergström m. fl.  ges följande beskrivning av begreppet  obsolescens i  en juridisk 
kontext:  ”Obsolet  sägs  en  lagregel  vara  när  den  kommit  ur  bruk  och  inte  längre 
tillämpas av domstolarna”.8 Nationalencyklopedin ger en liknande förklaring: Obsolet 
är ”en lagregel som visserligen inte är formellt upphävd men som ändå med säkerhet 
inte längre tillämpas”.9 Beskrivningarna ter sig närmast som konstateranden av det 
förhållande att en lagregel, vilken inte formellt upphävts, de facto har slutat användas 
av  domstolar  och  andra  rättstillämpande  myndigheter.  I  linje  med  ordets  normala 
betydelse kan det antas att anledningen till att dessa obsoleta lagregler kommit ur bruk 
och slutat tillämpas är just deras ålder. Den gängse uppfattningen om ordets betydelse, 
i juridisk doktrin, verkar även vara att det rör sig om regler, vilka blivit så föråldrade 
och omoderna att de inte används, eller inte kan användas i rättstillämpningen.10 Olika 
författare knyter dock i olika hög grad en lagregels eventuella obsolescens till dess 
ålder.  Gemensamt  är  ändå,  med vissa undantag,  att  åldern  är  en relevant  faktor  i 
diskussionen. 

Det utgör emellertid ett tämligen ointressant konstaterande att vissa lagregler blivit 
föråldrade, fallit ur glömska och slutat tillämpas. Att en lagregel, rent faktiskt, inte 
tillämpats på länge utgör knappast ett skäl för att den inte borde tillämpas om ett fall 
som motsvarar dess tillämpningsområde aktualiseras. Snarare torde huvudregeln vara 
att  en  lagregel,  i  sig,  utgör  ett  tillräckligt  skäl  för  att  den  skall  tillämpas  om en 
situation  uppstår  som  motsvarar  tillämpningsområdet.11 Ur  ett  rättstillämpande 
perspektiv  har  begreppet  obsolescens  även ett  vidare  användningsområde.  I  bland 
annat prop. 2001/02:59 s. 42 anges att: ”Den [lagen] anses nu allmänt obsolet, dvs. 
överspelad”. Den aktuella regeln har alltså inte enbart förlorat sin de facto betydelse, 
utan den är helt irrelevant. Att en rättsregel är obsolet innebär följaktligen inte endast 
att  den  vanemässigt  förbises,  det  innebär  även att  den  inte  bör,  får  eller  behöver 
beaktas.12 Obsolescens verkar således utgöra ett auktoritativt skäl att inte tillämpa en 
lagregel trots att en uppkommen situation klart faller inom dess tillämpningsområde. 

6 De rättsvetenskapliga studier som behandlar frågan tycks främst syfta till att undersöka huruvida en 
viss lagregel är eller inte är att anse som obsolet.

7 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/obsolescens, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-15.
8 Bergström m. fl. (2007) 
9 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/obsolet, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-15.
10 Jfr. bl.a. Hellner (2009), s. 34, Lehrberg (1996), s. 157, Strömholm (1988), s. 42.
11 Frändberg (2005), s. 229.
12 Peczenik (1988) s. 41 f., Peczenik (1995) s. 103.
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Om begreppets användning i doktrin kan sammantaget sägas att det normalt inte görs 
någon strikt åtskillnad mellan obsolescensens funktion och dess orsaker. I vissa fall 
innebär obsolescens att en regel de facto åsidosätts eller att den får, bör eller skall 
åsidosättas. Obsolescens behandlas då endast som en funktion hos en, i och för sig, 
gällande lagregel. I andra fall avses att en regel åsidosätts på grund av vissa bestämda 
orsaker,  till  exempel  att  regeln är  föråldrad (en i  sig  oklar  term),  bortglömd eller 
otillämpbar. 

2.1 Definition

Trots  att  begreppet  obsolescens  inte  juridisk-tekniskt  behandlas  enhetligt  är  dess 
funktion i stort  densamma oaktat  hur den anses ha uppkommit eller  hur stark den 
anses vara. I det följande avser vi att behandla begreppet obsolescens som en helhet 
men ändå göra en strikt åtskillnad mellan funktion och orsak. En regel är obsolet: Om 
den är formellt gällande men inte behöver, bör eller får beaktas i rättstillämpningen 
på grund av någon, eller flera, giltiga orsaker.   

Det finns flera goda skäl till att inte kategoriskt, begreppsmässigt, låsa obsolescensens 
funktion till vissa specifika orsaker som ålder eller otillämpbarhet. Det starkaste skälet 
är  själva bristen på klart identifierade principer,  eller kriterier,  för hur obsolescens 
uppstår.13 Om vi dessutom – tillfälligtvis – bortser från frågan vad som faktiskt utgör 
giltiga skäl att på grund av obsolescens inte beakta en lagregel, är det oproblematiskt 
att konstatera att de faktorer som normalt anges som sådana inte alltid, eller ensamt, 
gör  en lagregel  obsolet.  Att  till  exempel  en lagregels  ålder  i  sig inte  kan vara en 
avgörande, eller ens relevant, faktor för huruvida den är att anse som obsolet eller inte 
är evident redan på grund av förekomsten av mycket ålderstigna regler som alltjämt 
tillämpas, eller anses tillämpbara.  Till exempel är flertalet stadganden i HB alltjämt 
tillämpbara,  däribland:  HB 1:5 (om tvesala),14 HB 9:5,15 samt,  i  viss  mån, HB 13 
kap.16 

Helt  utanför  denna  begreppsbestämning  faller  även  det  närmast  sociologiska 
konstaterandet  att  en  lagregel  de  facto  inte  används  av  domstolar  och  andra 
myndigheter.  Strömholm  menar  till  exempel  att  en  obsolescensbedömning  inte 
inbegriper ett  beaktande av något sociologiskt kriterium; där en regel för att  gälla 
måste  tillämpas  med  viss  frekvens.17 Att  en  lagregel  faktiskt  inte  används  i 
rättstillämpningen kan ha flera orsaker, däribland att regeln har fallit i glömska, att 
den situation som regeln är avsedd att reglera inte kan uppstå i dagens samhälle, eller 
att det är omöjligt att aktualisera regelns rättsföljd. 

13 Jfr. Avsnitt 3.
14 Jfr. Prop 1985/86:123, s. 14 & s. 17 f. Bestämmelsen är endast tillämpbar där inte lag (1986:796) 

om godtrosförvärv av lösöre är tillämplig.  
15 Jfr. NJA 2002 s. 577
16 Jfr. Munukka, HB 13 kap, lagkommentar not 26, (2012-05-08, Karnov internet)
17 Jfr. Strömholm (1996), s. 39, detta hindrar självfallet inte att sociologiska kriterier kan vara 

relevanta i en sådan bedömning.
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Det kan anföras både teoretiska och praktiska exempel till stöd för det rationella i att 
utelämna det sociologiska konstaterandet ur begreppsbestämningen. Vi kan anta att 
det finns en regel, som reglerar en viss situation, och att regeln inte tillämpats på så 
länge att den helt fallit i glömska. Det är i ett sådant fall tänkbart att praxis rörande 
den situation som regeln är avsedd att tillämpas på utbildas i strid mot den bortglömda 
regeln.  Om regeln  senare  återupptäcks  är  det  inte  omöjligt  att  den  bedöms  vara 
obsolet.  Orsaken till  den bedömningen är  dock knappast  att  regeln under  lång tid 
förbisetts, eller det faktum att den varit bortglömd, utan snarare olämpligheten i att 
frångå senare utbildad praxis, vilken i och för sig varit orsakad av att regeln initialt 
glömts bort.

Det finns rättshistoriska fall som liknar den ovan skisserade situationen. Under 1800-
talet  skapade HD rättspraxis rörande huruvida vattenområden skulle anses skiftade 
eller oskiftade vid fastighetsbildning. Denna rättspraxis visades senare klart strida mot 
gällande lagstiftning.18 HD valde dock att inte frångå den rättspraxis, vilken bildats på 
området och åsidosatte därmed formellt gällande lagstiftning. Det är enligt Strömholm 
möjligt  att  även  regeln  om  exstinktivt  godtrosförvärv  av  stulet  gods,  vilken 
introducerades i slutet av 1800-talet, följer ett liknande mönster.19 Dessa fall visar att 
en initial feltolkning av lagtexten i förlängningen kan leda till att gällande lagstiftning 
åsidosätts och därmed blir inaktuell. Det är dock inte feltolkningen i sig som utgör 
skäl för att lagstiftningen åsidosätts, utan snarare olika rättssäkerhetsskäl.

Att en regel feltolkats eller glömts bort verkar inte ensamt kunna utgöra auktoritativa 
skäl att inte tillämpa den korrekt uttolkad. Att i begreppet obsolescens inkludera en 
betydelse  där  rättstillämparens  faktiska  förbiseende  av  en  lagregel  beaktas  verkar 
därför meningslöst, eller åtminstone dysfunktionellt. Flera rättsfilosofiska skolor har, 
apropå bestämningen av gällande rätt, framfört tanken att det avgörande för huruvida 
en regel skall anses vara gällande rätt eller ej är beroende av om den faktiskt tillämpas 
av  domstolarna  eller  inte.  Ingemar  Hedenius  menar  exempelvis  att:  ”I 
rättsvetenskaplig,  teoretiskt  meningsfull  betydelse  är  att  gälla detsamma  som  att 
tillämpas, ty vad som skiljer den gällande bestämmelsen från den kraftlösa [obsoleta] 
är just att den tillämpas”.20 Uttalandet skulle kunna leda oss till en motsatt slutsats; att 
en regel som vanemässigt förbises inte är en del av gällande rätt. Hedenius menar 
dock att rättsreglerna är hypotetiska ”om x så y-satser”, vilket medför att en rättsregel 
kan vara gällande, utan att någonsin ha tillämpats. Detta under förutsättningen att om 
vissa omständigheter, x, inträffar  så  kommer rättsföljden, y, aktualiseras.21 Faktorer 
som ålder, regelmässigt förbiseende, att en regel fallit i glömska och så vidare kan 
följaktligen inte vara delar i vad det innebär  att vara obsolet; de är i stället faktorer 
som kan, i den mån de inverkar, utgöra orsaker till obsolescens inträder.

18 A.a. s. 391.
19 A.st.
20 Hedenius (1963), s. 85, med termen kraftlös avses här obsolescens, jfr. a.a. s. 75 .
21 A.a., s. 89
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2.2 Olika typer av obsolescens 

Obsolescens hos en regel kan som sagt, oaktat på vilket sätt den uppkommit, variera i 
styrka.  Det  kan innebära att  den får  förbises  vid svagare obsolescens,  att  den bör 
förbises eller att den skall förbises vid den starkaste typen av obsolescens.  Aleksander 
Peczenik  använder  dock  begreppet  i  en  snävare  bemärkelse.  Peczenik  definierar 
såsom obsoleta, regler som är så uråldriga och överspelade att domstolarna får bortse 
ifrån  dem.22 Dessa  regler  är  emellertid  fortfarande  giltiga  i  någon  mån,  även  om 
rättstillämpare  bortser  ifrån  dem eller  vägrar  att  tillämpa  dem,  vilket  innebär  att 
obsolescensen alltid är relativt svag.23 Att detta förhållande föreligger skall särskiljas 
från  förhållandet  desuetudo  derogatoria; det  faktum  att  regler  blivit  kvalificerat  
obsoleta och inte längre får beaktas av rättstillämparen. 

2.2.1 Desuetudo 

Desuetudo, eller ”desuetu´do” som betyder ”ovana”, inträffar när en regel förbisetts 
av rättstillämparen under en viss längre tid, trots att den är formellt giltig.24 Desuetudo 
utgör därför slutet på en sedvanerättslig process där en regel ”i realiteten kan bli satt 
ur kraft” när den inte tillämpats av domstolarna under en lång tidsperiod.25 I det skedet 
måste domstolen, enligt Peczenik, inse att stadgandet, tvingande, förlorat sin giltighet 
permanent.26 Skillnaden mellan  obsolescens  och  desuetudo är  alltså  att  endast  det 
senare innebär att regeln är, eller påstås vara, ogiltig.27

Desuetudo är inte något nytt fenomen; både sedvanerättens bindande kraft och dess 
motsvarande förmåga att upplösa reglers bindande kraft uttrycktes redan i Justinianus 
Digesterna. Digest 3.32 lyder: 

Age-encrusted custom is not undeservedly cherished as having almost statutory 
force, and this is the kind of law which is said to be established by use and wont. 
For given that statutes themselves are binding upon us for no other reason than 
that they have been accepted by the judgment of the populace,  certainly it  is 
fitting that what the populace has approved without any writing shall be binding 
upon everyone.  What  does  it  matter  whether  the  people  declares  its  will  by 
voting or by the very substance of its actions? Accordingly, it is absolutely right 
to  accept  the  point  that  statutes  may  be  repealed  not  only  by  vote  of  the 
legislature  but  also  by  the  silent  agreement  of  everyone  expressed  through 
desuetude.28

Oscar Hippel uttrycker sedvanans kraft med andra ord apropå äldre svensk kyrkorätt. 
I relationen mellan ”sedvanan och lagen”, det vill säga ”consuetudo contra legem”, 
kan sedvanan fungera derogerande – upphävande – på lagen genom att en sedvana 
både  inom och  utanför  rättstillämpningen  strider  mot  lagen  och  den  senare  alltså 

22 Jfr. Peczenik (1988), s. 41 och Peczenik (1995) s. 298.
23 Peczenik (1980), s. 51. 
24 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/desuetudo, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-17.
25 Bergström m. fl. (2007) s. 39.
26 Jfr. Peczenik (1988), s. 42.
27 Peczenik (1980), s. 51.
28 Book One of The Digest of Justinian, "De Legibus Senatusque Consultis Et Longa Constuetudine" 

(”Statutes, Senatus Consulta, and Custom”) översatt i Watson (1998), s. 13. 
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förbises. I det fallet är sedvanan enligt Hippel en slags tillämpad ”osed”, snarare än att 
lagregeln i sig är obsolet. Så småningom kommer dock inte bara sedvanan kring, utan 
också förutsättningarna för, det lagen påbjuder eller förbjuder vara  förändrade, och 
”då blir den derogerande sedvanan ej  osed utan får rättsligt bindande kraft”.29 Om 
lagen inte  avskaffas  när  förutsättningarna  så  kräver  förlorar  den  sin  auktoritet  till 
förmån för sedvanan.30 Detta oavsett om sedvanan på området, som sålunda till slut 
satt lagen ur kraft, ursprungligen uttryckligen förbjudits av lagstiftaren eller inte.31 Vi 
kan konstatera att desuetudo är en stark variant av obsolescens intimt sammankopplat 
med  sedvana,  men  orsakerna  till  sedvanan  är  liksom  orsakerna  för  obsolescens 
varierande. Hippel nämner bland annat ”lagens efterblivenhet och försummelse” till 
reformering och  upphävande, både i fråga om lagar som blivit omöjliga att tillämpa 
och  sådana  som  med  hänsyn  till  rättsmedvetandet  inte  hunnit  med  samhälls-
utvecklingen.32

Det  sagda  innebär  att  den  kvalificerade  obsolescensen,  eller  desuetudo,  är  en 
långvarig process som börjar med att den obsoleta regeln i startskedet definieras som 
mer bortglömd än utesluten och ogiltig, varpå regeln i sitt slutskede upphört att endast 
vara bortglömd eller  förbisedd och istället  blivit  ogiltig.  Den måste då i  praktiken 
behandlas på samma sätt som en upphävd regel. 

Med detta synsätt kommer en obsolet regel således att i kronologisk ordning genomgå 
alla  stadier;  får,  bör  och  skall  bortses  ifrån,  och  obsolescensens  styrka  är  snarast 
beroende av tid, eller av vilket stadium processen befinner sig i, än av något annat, 
som exempelvis de olika faktorer som gjort att regeln inte tillämpats från början.

Så länge en rättsregel är formellt giltig är det dock inte otänkbart att den kommer att 
tillämpas, trots att den verkar vara obsolet. I Finland fanns förut, liksom i Sverige, 
tidigare  straffbud för  sabbatsbrott,  som i  praxis  inte  tillämpats  på  länge  och  som 
kanske till och med varit bortglömda. De hade alltså i praktiken, genom desuetudo, 
förlorat sin effektivitet.33 Kaarle Makkonen har hävdat att eftersom straffbuden inte 
var upphävda utan fortfarande omfattades av strafflagen kunde domstolen fortfarande 
tillämpa dem, om de ville.34 Desuetudo hos en regel hänger alltså inte samman med 
huruvida den är tillåten att tillämpa eller med själva domslutets giltighet, utan snarare 
med hur effektiv eller  funktionell  den är.  Med detta synsätt kommer den starkaste 
obsolescensen, när en regel  skall  förbises i rättstillämpningen, aldrig att inträffa. En 
regel  förlorar  inte  helt  sin  giltighet  förrän  den  blivit  upphävd  eller  ersatt  i  laga 
ordning. Därför är det aldrig möjligt att göra en helt säker förutsägelse om huruvida 

29 Hippel s. 116. Att fastställa en viss tid för sedvanans förekomst, enligt kanonisk tradition 40 år, som 
giltigt skäl och bevis för lagens upphävande är dock juridiskt sett mindre lämpligt, jfr. a.a. s. 111 f.

30 A.a. s. 98. Hippel erkänner dock att en sedvana som sätter lagen ur kraft på kyrkorättens område 
trots allt inte kan ha så stor betydelse, eftersom lagen skyddar så vitala områden att den derogerande 
sedvanan ofta skulle utgöra ett brott mot ratio, förnuftet, i bemärkelsen ”kyrkans förnuft”. Jfr. a.a. s. 
98-99.

31 Även en regel som förbjuder en viss sedvana kan alltså drabbas av desuetudo. 
32 A.a. s. 114 och 116.
33 ”In der Praxis scheint diese Norm durch desuetudo wenigstens zum Teil ihre Effektivität verloren 

zu haben. Die Gerichte denken nicht einmal immer daran, dass auch solch eine Norm in der 
Rechtsordnung enthalten ist.” Makkonen (1965), s. 65.

34 A.st.
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ett  stadgande kommer  att  tillämpas  eller  inte.  Själva  den formella  giltigheten  hos 
regeln, att den innefattas i rätten, legitimerar dess användning.35

Det finns starka skäl som kan anföras till stöd för Makkonens synsätt. Självklart kan 
inte desuetudo, eller obsolescensförklaring i ett prejudikat, hindra en domstol från att 
göra en annan rättslig bedömning så länge regeln inte är absolut avskaffad genom 
upphävande  i  lag.  Ett  frångående  av  befintlig  praxis  sker  enbart  med  risken  att 
beslutet eller domen kan komma att överklagas och ändras i de högsta instanserna. I 
en mening ”får” domstolen alltså göra som den vill, även vid obsolescens. JK har i ett 
skadeståndsmål mot staten, NJA 1994 s. 194, uttalat att ”[i] svensk rätt anses det inte 
föreligga  någon  oavvislig  skyldighet  att  följa  prejudikat  från  de  högsta  dömande 
instanserna.” Målet föranleddes av att HovR frångått praxis. HD nämner i domskälen 
att  domstolarna  förvisso  har  särskilda  krav  på  sig  beträffande  avgöranden  med 
betydelse  för  en  enskilds  rättssäkerhet  och  att  ”[ä]ven  om underdomstolar  inte  är 
bundna av HD:s  prejudikat är  dessa av stor betydelse vid bedömningen av om en 
domstol i sin rättstillämpning gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Samtidigt 
måste utrymme lämnas för domstolarnas rättsskapande verksamhet. En domstol bör 
sålunda ha vissa möjligheter att avvika från tidigare rättspraxis, och om den anför 
rimliga  skäl  för  att  tillämpa  lagen  på  ett  annat  sätt  än  HD  gjort  kan  en  sådan 
rättstillämpning i vart fall inte föranleda skadeståndsskyldighet för staten.” 

Peczeniks uttalande om att domstolen inte ”får” tillämpa en kvalificerat obsolet regel 
måste dock rimligen läsas som ett uttryck för att domstolen ”måste inse” att regeln 
blivit ogiltig. Detta innebär, till skillnad från resultatet av Makkonens synsätt, att en 
tillämpning av regeln är en tillämpning emot gällande rätt och inte enligt gällande rätt.

Även  i  amerikansk  rätt  förekommer  desuetudoläran.  Principer  för  när  den  är 
tillämpbar har diskuterats i både doktrin och domstolar, och i West Virginia har läran 
till  fullo accepterats  och fastslagits  av domstolarna.36 Även om argumenten för en 
accepterad och fastslagen desuetudolära skiljer sig något från en svensk diskurs på 
grund  av  våra  olika  rättssystem  är  uttalandena  om  desuetudo  i  sig  generellt 
applicerbara även på svensk rätt. West Virginia Supreme Courts appeal deklarerade 
1992 faktorer som måste användas för att avgöra när desuetudo kan ogiltigförklara ett 
straffbud:37

”Penal statutes may become void under the doctrine of desuetude if:

(1)The statute proscribes only acts that are malum prohibitum and not malum in se;
(2)There has been open, notorious and pervasive violation of the statute for a long 
period; and
(3) There has been a conspicuous policy of nonenforcement of the statute.”

Första  punkten gör en distinktion mellan handlingar  som är  otillåtna för att  de är 

35 A.a. s. 66.
36 Harvard Law Review, vol 119, nr 7 (maj 2006) Desuetude. s. 2209.
37 Det följande bygger på målet Committee on Legal Ethics v. Printz, 187 W.Va. 182, 416 S.E.2d 720 

(1992) Kriterierna blev därmed bindande och har tillämpats i senare fall, ex. In the Supreme Court 
of Appeals of West Virginia No: 1364 (2004) där emellertid inget av dessa ansågs uppfyllda.

9



ondskefulla eller omoraliska i sig själva, exempelvis mord, stöld och våldtäkt (malum 
in  se)  och  handlingar  som  är  otillåtna  enbart  för  att  de  gjorts  förbjudna  i  lag, 
exempelvis  upphovsrättsbrott,  brott  mot  vissa  trafikregler  och  vapeninnehav  utan 
licens (malum prohibitum). Handlingar som är malum in se kan aldrig ”förlora sin 
kriminella karaktär” genom desuetudo. Andra punkten kräver att en sedvana under en 
lång  tidsperiod  förekommit  i  strid  mot  stadgandet.38 I  domskälen  har  bland  annat 
Friedrich Carl von Savignys grundläggande fundament för en sedvanerättslig regels 
uppkomst tillmätts  betydelse.  Därtill  krävs i sista punkten att  ingen skall  ha blivit 
åtalad för dessa överträdelser under en lång tid. Dessa kriterier för desuetudo  skall 
med andra ord säkerställa att den som begår en viss handling, som enligt en regel är 
olaglig,  har en rimlig chans att förutsäga om handlingen kommer att leda till några 
rättsliga konsekvenser.

 
3. Bristen på kända principer för obsolescens 

Det  finns,  av  naturliga  skäl,  inga  lag-  eller  grundlagsstadganden  som  direkt 
föreskriver  att  vissa  rättsregler,  under  vissa  förutsättningar,  skall  förbises  i  rätts-
tillämpningen eftersom de är obsoleta.39 Ett rättssystem som präglas av rättssäkerhet, 
legalitet och förutsebarhet och som innehåller ett fungerande lagstiftningsmaskineri, 
med klart definierade principer för stiftande och upphävande av lag, bör helt enkelt 
inte innehålla  en obsolet regel. Om det skulle uppstå problem i systemet genom att 
lagstiftning blir föråldrad och svår att tillämpa bör dessa problem, idealt, hanteras av 
systemet i sig eller av lagstiftaren. 

I  prop.  1993/94:108  s.  6,  vilken  syftade  till  att  rensa  rättssystemet  från  inaktuell 
lagstiftning,  antyds  den föredragna lösningen:  ”Enligt  principerna för  regelgivning 
skall  självfallet  författningar  som  förlorat  sin  betydelse  upphävas,  om  de  inte 
tidsbegränsats  och av den anledningen blivit  ogiltiga”.  Grundtanken i  det  svenska 
rättssystemet verkar följaktligen vara att  det  i  huvudsak är lagstiftarens uppgift  att 
hantera problem med föråldrad och inaktuell lagstiftning.40 En slutsats som bör kunna 
dras  ur  detta  är  följande:  Om  lagstiftaren  bör,  eller  skall,  upphäva  inaktuell 
lagstiftning så utgör det faktum att en regel inte är upphävd att  (1) lagstiftaren inte  
finner regeln inaktuell och (2) att regeln faktiskt är tillämpbar. Verkligheten är dock 
självfallet inte så enkel. Det bör dock kunna sägas att det faktum att en lagregel är 
formellt giltig innebär en stark presumtion om att den även är tillämplig.41 

Att det i rättssystemet finns ett stort antal icke upphävda lagregler, vilka är föråldrade, 
inaktuella och som de facto inte tillämpas, är dock ett oproblematiskt konstaterande. 
År 1993 angav regeringen att omkring 200 författningar, som tillkommit innan tiden 
för  andra  världskriget  alltjämt  var  formellt  gällande  i  Sverige.42 Regeringen 
identifierade  dessutom 109 författningar,  vilka helt  saknade  aktuell  betydelse,  och 

38 Jfr. Hippel ovan.
39 Strömholm (1996), s. 352.
40 Detta verkar även vara den rådande uppfattningen i doktrin. Jfr. bl.a Myrdal (2005), s. 167 f. 
41 Myrdal (2005), s. 167.
42 Prop 1993/94:108 s. 6.
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enligt Fredrik Sterzel var antalet troligen än högre.43 

Det  råder  vidare i  doktrin  en stor  enighet  om att  det,  i  det  svenska rättssystemet, 
fortfarande kvarstår ett antal obsoleta, eller kvalificerat obsoleta, stadganden. Av de 
icke upphävda resterna av 1734 års lag anses nu ett flertal stadganden vara helt eller 
delvis obsoleta.44 Klassiska exempel som brukar anges på obsoleta lagregler är bland 
annat HB 1:10 (Om stadens vräkare), BB 3 kap. (Om ödesby), BB 12 kap. (Huru svin 
må i ollonskog släppas) och BB 21 kap. (Om bi).45 Även historiskt kan man finna 
exempel  på  obsolet  lagstiftning.  Ända  in  på  1940-talet  togs  det  ovan  nämnda 
sabbatsbrottskapitlet, i då gällande strafflag, med i lagboken trots att det sedan länge 
varit  irrelevant.46 Det  finns  också  mer  aktuella  fall  där  rättsregler  bedömts  vara 
obsoleta.  I  JO  6340-2010,  som  behandlade  avvisning  av  rumänska  medborgare 
jämlikt UtlL47 8:2 på grund av tiggeri, anger JO att: ”den rättssyn som lagstiftningen 
om lösdriveri och äldre lagars bestämmelser om tiggeri ger uttryck för sedan länge är 
obsolet”. JO:s uttalande torde kunna tolkas så att polismyndigheten felaktigt tillämpat 
en, i och för sig, möjligt men obsolet tolkning av UtlL 8:2.

3.1 Den nödvändiga existensen av orsaker

Utan  att  faktiskt  ta  ställning  till  de  ovan  uppräknade  lagreglernas  rättsliga  status 
verkar  det  åtminstone  råda  konsensus  om  att  det  existerar  obsoleta  lagregler  i 
rättssystemet. Om det existerar obsoleta lagregler måste det med nödvändighet också 
finnas en process inom rättssystemet som gör dessa regler obsoleta. Om vi antar att 
det finns något (r), till exempel en rättsregel, och att (r) har statusen 1, till exempel att 
vara gällande, och att (r) senare får statusen 2, till exempel att inte vara gällande, så 
måste det finnas en orsak, eller en process, som gjort att (r) gått från att ha statusen 1 
till att ha statusen 2. 

Strömholm  menar  att:  ”Några  generella  principer  för  när  och  på  vilka  grunder 
obsolescens  inträder  och  vilken  myndighet  som  skall  anses  ha  kompetens  att 
auktoritativt  fastslå,  att  så  blivit  fallet,  existerar  ej  i  svensk rätt”.48 Uttalandet  kan 
självfallet inte tolkas så att det saknas orsaker till obsolescens; snarare bör Strömholm 
avse  att  det  saknas  kända,  eller  fastlagda,  generella  principer  för  hur  obsolescens 
uppstår och för vem som har kompetens att avgöra frågan. Peczenik verkar dock, i 
någon  mening,  vara  av  en  motsatt  åsikt.  Enligt  Peczenik  är  den  kvalificerade 
obsolescensen ett resultat av en sedvanerättslig process som tvingande satt en lagregel 
ur  spel.49 Det  Peczenik beskriver  är  dock endast  processen i  sig,  det  vill  säga de 
stadier som en lagregel måste genomgå för att i slutskedet bedömas vara kvalificerat 
obsolet. Huruvida Peczenik på ett träffande vis beskriver denna process lämnar vi, för 

43 Prop 1993/94:108 s. 6, Sterzel (1998), s. 90. Av dessa 109 identifierade författningar krävde 51 
lagform enligt nu gällande RF. Dessa 51 författningar upphävdes.

44 Jfr. bl.a. Hellner (2009), s. 34, Lehrberg (1996), s. 157, Strömholm (1996), s 352.
45 Jfr. bl.a. Frändberg (1984), s. 62 & 159 Hellner (2009), s. 34, Strömholm (1996), s. 352.
46 Peczenik (1980), s. 38.
47 Utlänningslag (2005:716).
48 Strömholm (1996), s. 352, jfr även Strömholm i SvJT 1976 s. 370 där frågorna ”vad är 

obsolescens?” och ”vem avgör att den föreligger?” ställs.
49 Peczenik (1988), s. 42, processen har beskrivits i avsnitt 2.2.1.
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tillfället, därhän. Det kan dock konstateras att vissa problem uppstår för teorin om det 
existerar,  eller  kan  existera,  en  kvalificerat  obsolet  rättsregel  vilken  bedömts  vara 
obsolet redan vid ikraftträdandet, eller tillkomsten.50 Vidare kan inte det faktum att en 
lagregel  genomgått  en  sedvanerättslig  process  ensamt  utgöra  skäl  att  bortse  från 
regeln. Vi har tidigare konstaterat att en lagregels formella giltighet normalt utgör ett 
tillräckligt skäl för att den skall tillämpas och det anses allmänt krävas starka motskäl 
för contra legem-tillämpning.51  Det måste således, oaktat existensen av en sedvane-
rättslig  process,  föreligga  giltiga  skäl  för  att  bortse  från  ett  formellt  gällande 
lagstadgande.

Att  det  saknas  identifierade  generella  principer  för  hur  och  på  vilka  grunder 
obsolescens inträder hindrar givetvis inte att det, i enskilda fall, framförs skäl för, eller 
orsaker till, att vissa stadganden skall bedömas vara obsoleta. Ett minimikrav som kan 
ställas på ett  giltigt juridiskt argument, vilket syftar till att motivera en reduktion av 
en lagstadgad typlösning, är att argumentet åtminstone principiellt kan generaliseras 
till  att  gälla  en  annan grupp av  typfall.52 Samma minimikrav  bör  rimligen  kunna 
ställas på ett argument som syftar till att motivera att en lagregel bör bortses ifrån på 
grund av obsolescens.53 Om det påstås att (r) är obsolet på grund av en orsak (o) bör 
följaktligen även (r2) vara obsolet om (o) föreligger gentemot (r2). Det bör således i 
princip gå att  generalisera de argument som anförts  till  stöd för att  en lagregel är 
obsolet, om denna med säkerhet är obsolet, och därigenom klarlägga vilka principer 
som gäller  för obsolescens.  I nuläget får det  dock konstateras att  argumentationen 
kring obsolescens är utpräglat kasuistisk, vilket medför att det inte med säkerhet går 
att förutsäga när, hur eller varför obsolescens uppstår.

4. Obsolescensens problematik 

Tidigare framhölls att det i stort sett råder enighet om att obsoleta rättsregler existerar 
i  rättssystemet  samt  att  det  saknas  principer  för  hur,  och  på  vilka  grunder, 
obsolescensen uppstår.  Vi har därtill  konstaterat  att  det  i  huvudsak är lagstiftarens 
uppgift att hantera inaktuell lagstiftning. I stor utsträckning förhåller det sig även så 
att  rättssystemet  reformeras  i  den  mån  behov  föreligger.  Detta  medför  dock  att 
rättstillämparen  endast  undantagsvis  konfronteras  med  inaktuell  eller  obsolet 
lagstiftning, vilket i sin tur medför att rättstillämparen knappast har någon möjlighet 
att  utbilda  principer  för  hur  sådan lagstiftning  skall  hanteras.54 Det  skulle  således 
kunna hävdas att  det,  ur ett rättstillämpande perspektiv, inte föreligger något reellt 

50 Se avsnitt 7.2.1. Om Peczenik har rätt i att en kvalificerad obsolescens endast kan uppstå som ett 
resultat av en sedvanerättslig process innebär det dock givetvis att ett stadgande inte kan vara 
kvalificerat obsolet redan vid dess tillkomst.

51 Minna Gräns, JT 2006-2007, s. 785, och även Peczenik (1995), s. 525 f. som menar att contra 
legem-tolkning endast sker i extremt svåra avvägningsfall. NJA 1982 s. 493 kan nämnas som 
exempel där HD gör en mot lagens ordalydelse stridande tillämpning. Enligt Hellners analys var 
skälen för HD:s contra legem-tillämpning både att regeln, enligt förarbeten, inte var avsedd att 
träffa de omständigheter som förelåg i fallet och att mer systematiska skäl gjorde sig gällande. Jfr. 
Hellner (2009), s. 82.

52 Jfr. Strömholm (1996) s. 474 samt Strömholm, SvJT 1974 s. 655 f. och s. 666 f.
53 Obsolescensen är till formen en typ av reduktion, se avsnitt 6.2.
54 Strömholm (1996) s. 352.
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behov av principer för sådana obsolescensbedömningar. 

Redan  det  faktum att  en  obsolet  regel  existerar  och  att  principer  saknas  för  dess 
uppkomst får dock med nödvändighet återverkningar inom systemet. I följande avsnitt 
avser vi att undersöka vilka dessa återverkningar är, samt om de utgör problem, på (1) 
en  konstitutionell  nivå,  på  (2)  en  praktiskt  rättstillämpande  nivå  samt  (3)  för  de 
systemföreställningar, vilka är en nödvändig del av rättssystemet. 

4.1 Rättsstaten och legalitetsprincipen

RF 1:1 st. 3 fastslår att all offentlig makt utövas under lagarna, och denna legalitets-
princip anses vara fundamental för en rättsstat.55 Ett par avgränsningar måste göras 
här. I förhållande till obsolescensen är det av naturliga skäl enbart relevant att tala om 
den positiva normbundenheten, det vill säga att rättstillämparen är bunden av en regel 
när adekvata rättsfakta uppfyller rekvisiten för den.56 Rättsstatsbegreppet är därtill i 
sig omtvistat, med en betydelse som skiftar mellan olika kontexter, men här är andra 
betydelser av mindre vikt än begreppets innebörd i en modern, svensk diskurs.

4.1.1 Rättsstatens värden

Nationalencyklopedin  anger  bland  annat  följande  definition:  ”En  rättsstat 
kännetecknas av att offentlig maktutövning, särskilt när den riktas mot enskilda, är 
underkastad  rättsliga  normer  såväl  i  fråga  om  förutsättningarna  för  de  offentliga 
åtgärderna som beträffande själva förfarandet.”57 En rättsstat  förutsätter alltså primärt, 
enligt denna definition, en princip eller regel om normbundenhet för den offentliga 
makten.  Legalitetsprincipen  har  därför  en  direkt  betydelse  för  rättsstatsbegreppet. 
Sekundärt förutsätts därtill oftast en kontrollfunktion för en oberoende prövning av 
lagenlighet i det offentligas handlande. Bergström m. fl. anger begreppet rättsstat som 
en ”beteckning på den samhällsform där statsorganen och staten själv anses skyldiga 
att  följa  den  gällande  rättens  regler  och  där  garantier  finns  mot  missbruk  av 
statsmakten.”58 Peczenik menar att rättsstaten beträffande maktutövningen uppvisar en 
hög grad  av  ”'formell'  rättssäkerhet”   –  eftersom besluten  följer  rättsreglerna  och 
därmed är förutsebara skyddas rättssubjekten mot godtycklig maktutövning.59

Frändberg förordar ett minimalt rättsstatsbegrepp för att undvika idylliseringar och så 
kallade ”övertalningsdefinitioner” som lätt förekommer kring värdeladdade begrepp.60 
Risken finns annars att rättsstatsbegreppet blir en slags ”retorisk ballong” som kan 
fyllas med innehåll allt efter vad argumentationen kräver. Enligt Frändberg, som tar 
stöd i den klassiska litteraturen, utgörs rättsstaten av olika värden och principer, vars 
minsta gemensamma nämnare är de fyra fundamentala värdena rättslikhet, både inför 

55 Se t.ex. SOU 1993:40 Del A s. 221. Jfr. Sterzel (1998) s. 41.
56 Den negativa aspekten av legaliteten, d.v.s. att rättstillämparen inte får tillämpa en rättsregel utan att 

adekvata rättsfaktum ligger för handen, lämnas därför utanför denna framställning. Lagstiftarens 
självklara bundenhet lämnas av samma skäl också utanför.

57 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/rättsstat, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-22.
58 Bergström m. fl. (2007) s. 160.
59 Peczenik (1995) s. 50.
60 Det följande bygger på Frändberg (2005) s. 251-263.
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och under lagen, rättssäkerhet stricto sensu, det vill säga förutsebarhet, rättstrygghet, 
för  minimal  våldsutövning  och  rättstillgänglighet,  som  både  innefattar  rätt  till 
prövning och kontrollfunktioner. Dessa värden går alla att återföra till själva kärnan i 
rättstatsideologin,  som  är  att  staten  med  hjälp  av  en  rättsordning  skall  skydda 
medborgarna mot kränkningar genom offentligt maktmissbruk av densamma. 

Här  har  alltså  inte  legalitetsprincipen  något  egenvärde,  utan  den  ingår  som  en 
nödvändig  förutsättning för förverkligandet av de grundläggande rättsstatsvärdena. 
Synpunkter med innebörden att legaliteten direkt har ett egenvärde går förvisso att 
framföra, men skillnaderna består egentligen inte av annat än teknikaliteter. Resultatet 
torde det därför råda konsensus om, nämligen att legalitetsprincipen är central och 
fundamental i en rättsstat, minimalt som ett nödvändigt instrument men kanske lika 
troligt  som dess största kännetecken. Däremot är legalitetsprincipen givetvis aldrig 
tillräcklig för att förverkliga dessa värden, och dess kodifikation i RF rymmer heller 
inga materiella krav på lagen som makten utövas under.61 

4.1.2 Legaliteten

Innebörden  i  legalitetsprincipen  ligger  framförallt  i  dess  ovillkorliga  förbud  mot 
godtycke i den offentliga maktutövningen. Maktutövningen skall, inte bör, därför vara 
normbunden.62 Lagar och andra regler måste efterföljas så länge de är gällande. De 
obsoleta reglerna har dock upphört att betraktas som sådana och detta tycks därmed 
utgöra ett legitimt starkt skäl att reducera dem från tillämpningen.63 

Ur en konstitutionell synvinkel verkar det svårt att motivera oregelbundna avsteg från 
legaliteten. Det rättsstatsvärde som i första hand skulle riskera att kränkas på grund av 
obsolescensförklaringar är rättssäkerheten, i betydelsen förutsebarhet i rättsliga ange-
lägenheter.  Men att  acceptera ovillkorlig legalitet  i  förutsebarhetens intresse skulle 
långt draget kunna leda till extrem formalism och bokstavstrogenhet i förhållande till 
själva lagtexten, vilket förringar både rättstillämparens och rättsdogmatikerns roll. Det 
finns därför goda skäl att tillåta rättssystemet viss elasticitet i förhållande till lagen. 
Språket är alltför mångtydigt och vagt för något annat, och det är i övrigt rationellt att 
kunna  utöka  tillämpningsområdet  efter  hand  eftersom verkligheten  knappast   kan 
inordnas under lagtexten i alla tänkbara fall.  Det är också möjligt att lagstiftaren i 
texten kan ha misslyckat med att uttrycka sin vilja64 Rättssystemet kan, även om det 
skulle lyckas vara fritt från motsägelser, omöjligen vara så fullständigt att det är helt 
fritt från luckor och oklarheter, och detta gäller i högre grad ju mer dynamiskt och 
föränderligt samhället är. Det är otvivelaktigt så att lagstiftning är en trög process. 
Eftersom  lagstiftningsapparaten inte hinner med samhällsutvecklingen, oavsett  det 
gäller teknologi eller attitydförändringar, är det därför nödvändigt med jämvikt mellan 
den stabilitet som krävs för uppfyllandet av rättsstatens värden och den flexibilitet 

61 Jfr. Frändberg (2005) s. 262 och Sterzel (1998) s.41.
62 Se bl.a. prop. 1973:90 s. 228 jämfört med uttalandena av riksdagens ombudsmän i bilaga 2 till 

densamma på s. 162. Även Sterzel (1998) s. 41.
63 Som vi sett i förra avsnittet saknas principer för när sådana legitima skäl föreligger. 
64  Ett fint exempel på en sådan är AvtL 1:3 st 2: ”Anbud, som göres muntligen utan att anstånd med 

svaret medgives, måste omedelbart antagas.” Regeln saknar rättsföljd varför den språkligt ser ut 
som ett påbud snarare än en kvalifikationsregel för ett bindande avtal. För fler exempel på 
”deformerade” rättsregler, se t.ex. Strömberg (1988) s. 155 ff.
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som verkligheten kräver.65 

Även om detta praktiska förhållande är ett gott skäl till att tillåta ett bredare tolknings-
utrymme för rättstillämparen kan det knappast motivera större avvikelser från lagen i 
enskilda fall.  Det finns andra möjligheter att  lösa behoven. Vissa lagbestämmelser 
lämnar exempelvis direkt över till rättstillämparen att skapa dess innehåll efter några 
generella kriterier – generalklausuler är ett bra exempel på denna typ av lagstadgad 
elasticitet. Icke desto mindre kommer det alltid råda en motsättning mellan förutse-
barhet och flexibilitet. Avvägningar mellan dessa intressen är dock något som måste 
ske i lagstiftningsprocessen, på samma sätt som inaktuell lagstiftning är lagstiftarens, 
inte myndigheternas, uppgift att råda bot på.

Ett annat problem med en strikt legalitet påpekas med uttrycket ”summum jus, summa 
injuria,  den  högsta  rätt  kan  vara  den  högsta  orätt”  vilket  syftar  på  den  bristande 
överensstämmelse  mellan  den  formella  rätten  och  den  materiella  rättvisan  som 
stundom kan uppvisas. Uttrycket aktualiseras ofta, men inte enbart, i förhållande till 
nödvändigheten av reduktioner i enskilda fall där speciella omständigheter talar för att 
en strikt lagtillämpning skulle vara oacceptabel eller ”obillig”. Det aktualiseras också 
beträffande de fall där obsoleta regler innehåller normer som dels inte längre anses 
återspegla verkliga samhällsförhållanden, och som dels inte kan anses förmedla den 
materiella rättvisan. 

Det verkar kunna konstateras att det föreligger goda skäl för att rättssystemet inom 
rimliga, eller i lag utstakade gränser bör tillåtas vara elastiskt. Legalitetsprincipen är 
dock den enda lagstadgade garanten för en normbunden maktutövning och som sådan 
är principen den enda garanten för sin egen efterlevnad. Detta faktum bör medföra att 
kravet på legalitet måste vara i det närmaste absolut. Ett absolut legalitetskrav innebär 
att en regel, om dess rekvisit är uppfyllda, alltid måste aktualiseras trots att det före-
ligger starka motskäl mot dess tillämpning. Vi kan testa en motsatt hypotes: regeln, 
(r),  får  under  vissa  omständigheter,  (x),  åsidosättas.  Om  (r)  är  en  normal 
handlingsregel och (x) utgörs av goda motskäl mot dess tillämpning har vi tillsynes 
uppnått den eftersträvansvärda elasticiteten, som rättssystemet kräver, genom att i ett 
enskilt fall och endast då goda skäl föreligger, bortse från legalitetsprincipen. Om vi 
dock antar att (r), i fallet, är legalitetsprincipen i sig och inte en vanlig handlingsregel, 
samt att  (x) – om än till  synes osannolikt  – faktiskt föreligger,  så följer  att  vi  får 
åsidosätta alla sakregler som existerar i rättssystemet. Det enda som garanterar dessa 
reglers efterlevnad är ju legalitetsprincipen. Det förefaller således som att hypotesen 
leder till  oönskade, om än otroliga, konsekvenser, vilket gör den tvivelaktig. Detta 
stödjer  i  viss  mån  den  ursprungliga  tanken  på  att  legalitetsprincipen  är  absolut.

Det är dock möjligt att anföra träffande argument för varför legalitetsprincipen i en 
mening är absolut och i en annan mening relativ. Om det är sant att (1) legalitets-
principen, under alla omständigheter, föreskriver absolut normbundenhet och det är 
sant att (2) vissa regler, under vissa förutsättningar, får förbises så föreligger en logisk 
motsägelse.  Således  måste  antingen  (1)  eller  (2)  vara  falsk.  Antingen  kräver  inte 
legalitetsprincipen absolut normbundenhet eller så får gällande regler inte förbises. 
Obsolescens och reduktionsslut, vilka innebär att en lagregel inte beaktas, synes dock 

65 Jfr. Peczenik (1995) s. 43 f.
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vara  realiteter  i  rättssystemet.  Denna  synbara  konflikt  kan  inte  förklaras  av  att 
legalitetsprincipen i och för sig är absolut men att den – när nöden så kräver – kan 
åsidosättas.  Istället  bör  förklaringen  vara  att  principen  inte  implicerar  en  strikt 
normbundenhet under alla förutsättningar. Legalitetsprincipen är således strikt i den 
meningen att under ”normala” omständigheter kan en regel aldrig åsidosättas, och den 
är  relativ  i  den  meningen  att  det  finns  vissa  omständigheter  där  en  regel  får 
åsidosättas.  Att  förbise en lagregel på grund av obsolescens kräver följaktligen att 
åsidosättandet kan motiveras av sådana omständigheter som accepteras som giltiga av 
legalitetsprincipen.  

Det  måste  dock  konstateras  att  även  om  legalitetsprincipen  inte  under  alla  om-
ständigheter förbjuder obsolescens, reduktionsslut och contra legem-tillämpning så är 
principen i sig motiverad av mer grundläggande värden. Legalitetsprincipen avser att 
skydda enskilda individer från godtycklig, irrationell och inkonsekvent maktutövning. 
Rättssystemets elasticitet kan knappast motivera att dessa världen kränks. 

4.1.3 Den formella lagkraftens princip 

Även den formella lagkraftens princip som uttrycks i RF 8:18 förtjänar att nämnas. 
Lag kan enligt denna endast upphävas och ändras genom lag. Lagstiftaren kan alltså 
ändra, eller upphäva, en lag endast om det sker på minst samma hierarkiska nivå.66 
Rättstillämpare  är  inte  lagstiftare,  varför  de  naturligtvis  aldrig  heller  kan  upphäva 
någon lag i egentlig mening. Obsolescensen betraktas dock i vissa fall som likställt ett 
upphävande ur ett praktiskt perspektiv. En obsolescensförklaring i ett prejudikat kan 
därför ge upphov till samma upphävande eller ändrande verkningar av en rättsregel 
som en lag skulle gjort. Eftersom lagstiftaren inte får åsidosätta en lagregel genom en 
författning  av  lägre  dignitet,  utan  är  bunden  av  den  högre  hierarkiska  nivå  som 
lagformen innehar,  skulle  det  därför  kunna följa  att  åsidosättande  av  lagregler  av 
andra  än  lagstiftaren  också  förbjuds  av  principen.  Denna  ”följdprincip”  kan  dock 
hävdas vara en omöjlighet, eftersom det skulle deklarera prejudikatens lägre dignitet 
och därmed tillintetgöra domstolarnas rättsmodifierande funktion.67 

Ur ett formellt perspektiv utgör den formella lagkraftens princip alltså inget hinder för 
åsidosättande av lag i rättstillämpningen, vilket i praktiken leder till att en domstol har 
möjlighet att ändra en rättsnorm i strid mot dess ordalydelse. Detta går väl ihop med 
domstolens funktion som rättsskapande och rättsmodifierande organ, som förutsätter 
en  viss  jämställd  hierarkisk  nivå.  Domstolen  kan  i  prejudikatbildningen  förändra 
gränserna för en regels tillämpningsområde, både innanför och utanför dess språkliga 
betydelseområde, vilket innebär att den både kan skapa och upphäva rätt. Men det 
vore  något  av  en  "lek  med  ord"  att  i  ett  argument  samtidigt  hävda,  att  (1) 
domstolarnas prejudikat ligger på samma hierarkiska nivå som lag därför att de har 
kompetens att både skapa och upphäva regler inom ramen för sin rättsmodifierande 
funktion, men (2) eftersom de inte kan upphäva eller ändra lag genom prejudikaten, 
utgör  prejudiciellt  lagåsidosättande  inget  problem  för  den  formella  lagkraftens 
princip.68 Märk väl att ett förnekande av första påståendet om prejudikatens likställda 

66 Lagtexten använder begreppet ”lag” men principen gäller författningar på alla nivåer.
67 Se Frändberg (1984) s. 101 där han avvisar denna ”följdprincip”.
68 Det skisserade argumentet utgår delvis från a.st.
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hierarkiska  nivå  skulle  innebära  att  lagåsidosättande  direkt  kan  bryta  mot 
”följdprincipen”  att  minst  lagformens  hierarkiska  nivå  krävs  för  att  åsidosätta  ett 
lagstadgande.

Argumentet kan synas otillfredsställande även om vi förkastar följdprincipen. I själva 
verket  är  det  dock ovanligt  att  ett  hierarkiskt  rangordnande krävs,  eftersom regler 
normalt inte på något sätt ogiltigförklaras i prejudikaten utan snarast får ett preciserat 
uttolkande.  Kanske  måste  (1)  förstås  som  en  förklaring  av  prejudikat  och  dess 
funktion  generellt  och  (2)  som  ett  försvar  till  obsolescensens  grundlagsenlighet. 
Emellertid kanske hierarkin får en större betydelse vid just obsolescensförklaringar än 
andra  prejudikat,  av  just  den  anledningen att  dessa  ogiltigförklarar  en  existerande 
tillämplig regel. Vad vi kan konstatera är dock att de högsta instanserna faktiskt kan 
förklara  regler  obsoleta  i  sina  prejudikat,  och  därmed  åsidosätta  ett  lagstadgande. 
Detta har hittills skett utan att lagstiftaren ingriper, vilket väl i sig skulle kunna tyda 
på att obsolescensförklaringar inte förbjuds av principen. Att högsta instanserna gjort 
någonting ostraffat behöver däremot inte betyda att det är oproblematiskt. 

Den  formella  lagkraftens  princip  har  en  nödvändig  funktion  genom  att  den 
säkerställer den strikt reglerade normgivningsmakten, där olika organ har kompetens 
att  på  olika  nivåer  i  normhierarkin  skapa  och  upphäva  normer.69 Den  strikta 
uppdelningen av normgivningsmakten mellan olika rättsskapande organ motiveras i 
RF:s förarbeten bland annat på följande vis:

Det är en i vår kulturkrets allmänt omfattad åsikt att normgivningen inom de för 
medborgarna viktigaste ämnesområdena bör utövas av folkrepresentationen eller 
i varje fall under dess medverkan. Detta synsätt ligger bakom uppfattningen, att 
folket  genom folkrepresentationen skall  ha del  i  besluten om de normer som 
föreskriver inskränkningar i medborgarnas frihet eller rätt till egendom.70 

Grundtanken  är  således  att  riksdagen  har  och  också  skall  ha  en  exklusiv 
normgivningsmakt  inom  de  för  medborgarna  viktigaste  –  förstått  som  mest 
inskränkande –  samhällsområdena, medan annan mindre betungande normgivning får 
ske genom andra organs försorg.71 Motiven bakom uppdelningen av normgivnings-
makten är i huvudsak demokratiska: Folket skall delta i beslut som är betungande för 
dem. Inom det område där riksdagen har exklusiv normgivningskompetens kan inte, 
och  får  inte,  andra  rättsskapande  organ  vidta  åtgärder  –  skapa  normer  –  som  i 
praktiken sätter  de av riksdagen beslutade reglerna ur spel.72 Detsamma gäller  om 
riksdagen, eller annat överordnat organ, faktiskt har stiftat regler på ett område som i 
lag  utpekar  ett  lägre  organ  som primär  normgivare.73 SFB74 kan  här  anföras  som 
exempel.  Enligt  RF  8:7  ankommer  det  primärt  på  regeringen  att  reglera  för 
medborgarna  förmånlig  offentligrätt.  SFB  reglerar  dock  en  rad  offentligrättsliga 
förmåner,  bland  annat  barnbidrag,  sjukersättning  och  rehabiliteringsersättning. 

69 Warnling-Nerep m.fl (2010), s. 206 ff.
70 Jfr. Prop. 1973:90 s. 202. 
71 Jfr. Warnling-Nerep m.fl (2010), s. 214 – 224 för en genomgång av hur normgivningskompetensen 

är fördelad samt hur den kan delegeras.
72 Något som följer av den formella lagkraftens princip.
73 Riksdagen har en principiell normgivningskompetens på alla områden. Jfr Prop  1973:90 s. 204 f.
74 Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
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Riksdagen  har  således  valt  att  genom lag  reglera  dessa  speciella  områden,  vilket 
innebär att regeringen förlorar sin normgivningskompetens och de får följaktligen inte 
vidta några åtgärder som sätter de av riksdagen beslutade regleringarna ur spel.

Om vi  –  om än  till  synes  osannolikt   –  antar  att  vissa  av SFB:s  stadganden blir 
obsoleta  så  innebär  detta,  som  tidigare  konstaterats,  förvisso  inte  att  de  formellt 
upphävs.  I  praktiken  är  dock resultatet  det  samma:  Reglerna  skall inte tillämpas. 
Obsolescens har följaktligen åstadkommit något som, i lag utpekade,  normgivande 
organ  inte  kan  åstadkomma  eftersom  dessa  hindras  av  den  formella  lagkraftens 
princip. Att dessa organ hindras att åstadkomma denna förändring av rättsläget är i 
grunden motiverat av demokratiskäl: Om folkrepresentationen har beslutat något så 
skall  endast  folkrepresentationen  kunna  återkalla  det.  Även  om  den  formella 
lagkraftens  princip  i  sig  inte  hindrar  obsolescens  och  reduktionsslut  bör  de 
demokratiskäl  som  motiverar  principen  även  kunna  göra  sig  gällande  avseende 
domstolarnas verksamhet.

Det vore troligen att dra argumentet ett steg för långt att hävda att dessa skäl vore skäl 
nog att förbjuda obsolescens och reduktionsslut.  Det bör dock kunna krävas att de 
värden som ligger till grund för den formella lagkraftens princip respekteras även vid 
obsolescensbedömningar.  Även  om  det  saknas  klart  identifierade  principer  för 
obsolescens bör det i dessa finnas ett villkor om att sådana värden inte får kränkas.

4.2 Obsolescens och systemföreställningar

Termen system härstammar från det grekiska begreppet  sy´stēma och betyder  helhet  
sammansatt av delar.75 Att något utgör ett system innebär att en viss mängd enskilda 
element är strukturerade, eller med andra ord ordnade, på ett visst sätt, samt att det 
råder relationer mellan elementen inom systemet.76 Det är relationerna mellan delarna 
i  systemet som gör att  systemet kan betraktas som en helhet.77 När rättsordningen 
karakteriseras  som  ett  rättssystem  utgörs  delarna  i  systemet  av  generella  eller 
individuella normer, vilka binds samman av vissa relationer.

Rättsordningen måste inte med nödvändighet betraktas som ett system av rättsnormer. 
Den  romerska  rätten  var  exempelvis  utpräglat  kasuistisk.78 Ett  rättsligt  avgörande 
motiverades där främst genom lämplighets- eller ändamålsenlighetsskäl hänförliga till 
de,  i  det  enskilda  fallet,  föreliggande  omständigheterna.  Det  torde  även  kunna 
framföras rationella skäl för att en ändamålsenlig lösning in casu, i det enskilda fallet, 
är  att  föredra  framför  systemkonforma  lösningar.79 Den  allmänna  synen  på  den 
svenska rätten borde, oaktat detta, vara att rätten faktiskt utgör ett mer eller mindre 
koherent  system  av  normer.80 Något  som  förstärker  denna  slutsats  är  att  de 

75 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/system, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-04-25.
76 Strömholm (1996), s. 203.
77 Strömberg (1988), s. 111.
78 Strömholm (1996), s. 210.
79 Det är dock tveksamt om en rättsordning utan, åtminstone, en ”minimal” systemtanke är möjlig 

eftersom en rättsordning måste ha regler som skapar och reglerar rättsordningen, i sig. Jfr. 
Frändberg  (2005), s. 23.

80 Strömholm (1996), s. 207, samt s. 421
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fullständiga rättsreglerna i normalfallet inte framgår av enskilda lagbestämmelser utan 
måste utläsas ur ett flertal bestämmelser inom samma rättsområde.81 Detta förutsätter 
idéer om identitet och närhet mellan olika rättsområden. 

Strömholm menar att rättsordningen av den problemlösande juristen betraktas med tre 
olika systemföreställningar:  (1) Rättsordningen är ett  någorlunda sammanhängande 
system av normer, och (2) systemet är uppbyggt av allmänna normer (basnormer), 
vilka preciseras till underordnade allmänna normer, för vissa delområden, och dessa 
preciseras  i  sin  tur  ytterligare  till  normer  för  enskilda  fall,  och  (3)  rättssystemet 
innehåller relationer, som närhet, släktskap och samhörighet mellan normer vilka gör 
det möjligt att orientera sig i systemet.82 

En rättsordnings syfte och funktion är,  enligt traditionella synsätt,  främst att  verka 
beteendestyrande  och  konfliktlösande.83 Den verklighet,  på  vilken  rättssystemet  är 
avsedd  att  tillämpas,  är  dock  en  mycket  komplex  sådan  varför  det  sannolikt  är 
oundvikligt att systemet föreskriver motsägande beteenden.84 Inom ett system vill man 
dock ogärna tänka sig att  det  föreligger motsägelser,  eftersom en enda motsägelse 
inom systemet, i enlighet med logiska regler, leder till absurda konsekvenser.85 Ur ett 
mer  praktiskt  perspektiv  resulterar  ett  självmotsägande  rättssystem  i  att  den 
beteendestyrande  funktionen,  och  därmed  också  syftet,  går  förlorat.  Om  (n) 
föreskriver (x) och (n2) föreskriver ( inte  x) är det inte möjligt att ur normsystemet  
hämta handlingsvägledning. Eftersom ett system måste vara, och rättssystemet antas 
vara,  motsägelsefritt  måste  således  direkta  regelkonflikter  hanteras  eller  bort-
förklaras.86 

De primära metoderna för att hantera direkta konflikter mellan regler impliceras av 
rättssystemets systematik, i sig. En fundamental föreställning, vilken tidigare nämnts, 
om rättssystemet är att det utgör en hierarki av överordnade, allmänna, normer och 
underordnade,  speciella  och  härledda,  normer.87 Ur  denna  hierarki  framgår  vad 
Frändberg kallar för ett antal derogationsprinciper.88 Principen  lex specialis derogat  

81 Jfr. avsnitt 5.3 för en mer utförlig diskussion.
82 Strömholm (1996), 207 f.
83 Rättsordningens funktion och syften diskuteras bla. i Strömholm (1996), s. 152 f. jfr. även 

Lindblom (Processens funktioner – en Resa i gränslandet) i festskrift till Strömholm, s. 603 ff. samt 
a.a. s. 608 ff. 

84 Strömholm (1996), s. 218.
85 Ur en logisk motsägelse kan vad som helst härledas. Ur premisserna: ”A”, ”¬A” och ”A ˅ B”  ("A", 

"inte A" och "A eller B") följer logiskt slutsatsen B, som kan vara vilket godtyckligt påstående som 
helst. jfr Pravitz (2001) s. 82 f (om härledningsregler), samt a.a. s. 44 (om satslogisk disjunktion).

86 Strömberg (1988), s. 155.
87 Jfr. Strömholm (1996), s. 208 (figur), samt s. 215, även Strömberg (1988), s. 111 ff. som diskuterar 

H. Kelsens rena rättslära, där en hypotetisk, icke härledd, grundnorm legitimerar enskilda 
rättsreglers giltighet då dessa ytterst härleds ur grundnormen. I en nationell kontext skulle man 
kunna tala om grundlagen som en grundnorm, vilken legitimerar underordnade normer, som lagar, 
om dessa har stiftats i enlighet med grundlagen och står i överensstämmelse med denna. Det skall 
dock sägas att den ”rena rättsläran” fått utstå hård kritik, främst vad det gäller grundnormens 
giltighet (jfr. bl.a Peczenik (1995), s. 111 - 121). Att en rättsregel, för att vara giltig, måste 
tillkommit i enlighet med grundlagen samt stå i innehållsmässig överensstämmelse med denna 
måste dock anses allmänt accepterat.

88 Frändberg (1984), s. 97 f. Endast de, för syftet, relevanta principerna kommer här att behandlas. 
Principer som kan nämnas är dock; lex posterior derogat legi priori (senare tillkommen lag slår ut 
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legi  generali  (speciallag  har  företräde  framför  allmänt  hållen  lag),  vilken  normalt 
betraktas  som  en  tolkningsprincip,  är  i  grunden  en  princip  för  rättssystemets 
uppbyggnad,  det  vill  säga  att  rättssystemet  konstrueras  av  allmänna  och  speciella 
normer.89 Vid en genuin  regelkonflikt, en motsägelse inom systemet, kan principen 
dock användas av rättstillämparen som en tolknings- eller regelvalsprincip. Om regeln 
(n2), i exemplet ovan, skulle vara en precisering av regeln (n) skulle, av lex specialis, 
således  följa  att  (n2)  skall  tillämpas.  Även  principen  lex  superior  derogat  legi  
inferiori (en författning av högre rang har företräde framför en av lägre) har sin grund 
i  rättsordningens  systematik  och  hierarkiska  uppbyggnad.90 Som  regelvalsprincip 
aktualiseras lex superior vid konflikt mellan normer på olika nivå i hierarkin.

Om vi  betraktar  dessa principer  som principer  för  rättsordningens  konstruktion  ur 
vilka  derogationsprinciper  kan  härledas  får  obsolescens  en  rad  otillfredsställande 
konsekvenser för rättssystemets systematik. Vi kan föreställa oss en regelkonflikt: En 
norm (n) föreskriver (x) och (n2) föreskriver ( inte x). (n) är en allmän, hierarkiskt 
överordnad norm, och (n2) är en preciserad, ur (n), härledd norm. Om det föreligger 
obsolescens hos (n2) leder detta till att  lex specialis sätts ur spel. Om det föreligger 
obsolescens hos (n) sätts lex superior ur spel och, vilket är än mer otillfredsställande, 
(n2) förlorar sin giltighet eftersom den inte längre kan legitimeras av, eller härledas ur, 
en överordnad giltig norm. 

En annan situation då obsolescens kan inverka på derogationsprinciperna är i  för-
hållandet  mellan  lex  posterior och lex  superior.  Om i  en  regelkonflikt  (n)  är  lex  
superior och (n2) lex posterior men inte lex specialis, är det, enligt Frändberg, ”föga 
troligt” att (n2) skulle kunna vinna företräde framför (n).91 Om dock (n) är obsolet 
kommer lex posterior att slå ut  lex superior  med resultatet att (n2) skall tillämpas. 
Frändberg verkar även mena att detta får ytterligare konsekvenser. (n) och (n2) är i 
exemplet helt oberoende av varandra i den meningen att deras enda relation är att de 
reglerar samma situation. Obsolescens hos (n) behöver följaktligen inte vara kopplad 
till (n2), utan den kan ha inträtt av helt fristående orsaker. Om rättstillämparen utan 
stöd i lag kan åsidosätta en norm som är lex superior borde samma sak kunna göras 
med  stöd  i  norm som är  lex  posterior.92 Om således  (n),  som är  lex  superior,  är 
föråldrad borde (n2) på grund av lex posterior-principen kunna vinna företräde. Den 
väsentliga likheten som i vissa fall kan föreligga mellan en obsolescensförklaring och 
en  tillämpning  av  lex  posterior-principen skulle  således  kunna  medföra  att  lex  
posterior blir starkare än vad som annars skulle varit fallet. 

Det verkar kunna konstateras att obsolescens åtminstone påverkar de regelvals- och 
tolkningsprinciper  som är  nödvändiga,  för  att  undvika  regelkonflikter  och  hantera 
regelkonkurrens, i den praktiska rättstillämpningen. Dessa principer har sitt ursprung i 
rättsordningens systematik där regler rangordnas hierarkiskt efter bland annat regeltyp 
(grundlag, lag, förordning och så vidare), specialitet och tillkomst. Förekomsten av en 

äldre lag vid konflikt), och meta-principen lex posterior generalis non derogat legi priori speciali 
(senare generell lag slår inte ut tidigare speciell)

89 A.a. s. 98 f., jfr. även Strömholm (1996), s. 422 där han anger att: ”Åtskilliga  [...] traditionella 
rättstillämpnings- och lagtolkningsmaximer […] har sin grund i systemtänkandet”.

90 Frändberg (1984), s. 99.
91 A.a. s. 100.
92 A.st.
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obsolet rättsregel påverkar denna systematisering eftersom det, åtminstone inte i alla 
fall, kan stämma att exempelvis en speciell regel hierarkiskt är överordnad en generell 
sådan.

4.2.1 Rättslig status hos derogationsprinciper och obsolescens

De  principer,  som  ovan  benämnts  derogationsprinciper,  är  uppenbarligen 
grundläggande för användningen av rättssystemet. Principernas faktiska funktion är 
att bestämma hur regler i systemet skall användas; de kan följaktligen förstås som just 
regler om hur regler skall användas.  De faller därmed inom den kategori av regler 
som  Strömholm  benämner  hanteringsregler.  Dessa  beskrivs  på  följande  sätt: 
”Regelmässigt  oskrivna  regler  som  handlar  om  hur  man  skall  fastställa  vad 
rättsreglerna har för innehåll, hur det 'säkra' regelbeståndet skall användas och hur det 
inom  vissa  gränser  kan  ('skall,  bör')  vidareutvecklas”.93 Hanteringsreglerna  är 
följaktligen regler som påverkar, och är nödvändiga för, regelsystemet och de måste 
därför själva vara en del av rättssystemet.94 

För  att  åskådliggöra  hur  hanteringsreglerna  påverkar  rättssystemet  kan  följande 
abstrakta exempel anföras:95 Vi antar att det finns en, i lag uttryckt, norm (n) med 
innebörden att: Om förutsättningen (x) är uppfylld skall rättsföljden (y) inträda. (x) är 
i  fallet  till  sin  språkliga  betydelse  vag,  vilket  innebär  att  det  inte  utifrån  dess 
ordalydelse går att  bedöma om en viss mängd faktiska omständigheter (f) faktiskt 
uppfyller (x). Det finns dock en hanteringsregel (h) med innebörden att lagförarbeten 
skall tillmätas betydelse vid lagtolkning.96 I (n):s förarbeten har (x) preciserats till (x1) 
och (x2). Vi kan anta att (f) uppenbart uppfyller (x1), vilket då medför att (y) skall 
inträda. Utan hanteringsregeln, (h), hade det inte funnits någon koppling mellan den 
antagna regeln (n) och dess förarbeten, vilka preciserade (x). 

Peczenik menar att  hanteringsreglerna är nödvändiga för att  förvandla ett  juridiskt 
avgörande eller en juridisk argumentation till  en logiskt korrekt slutledning.97 (h) i 
exemplet ovan har således funktionen av en premiss, vilken gör slutsatsen ”att (y) 
skall inträda” till en logiskt giltig slutsats. Att en juridisk argumentation måste kunna 
formuleras logiskt korrekt är nödvändigt för klarhet, kontrollerbarhet, förutsebarhet 
och i förlängningen rättssäkerhet. 

Eftersom  derogationsprinciperna,  som  är  hanteringsregler,  ingår  i  rättsordningens 
system av normer bör de också kunna placeras i systemets hierarki. Det uppstår dock 
en  speciell  problematik  när  hanteringsreglerna  skall  rangordnas  eller  placeras  i 

93 Strömholm (1996), s. 34. Peczenik använder begreppet rättskällenormer som synonymt med 
hanteringsregler. Rättskällenormerna bestämmer, enligt Peczenik, de olika rättskällornas ställning i 
juridisk argumentation. Bl.a. framgår av dessa vilka rättskällor som skall, bör eller får beaktas i en 
sådan. Jfr. Peczenik (1995), s. 214 ff.

94 Jfr. Strömholm (1995), s. 33 f.
95 I Peczenik (1995), s. 224 f. ges ett mera uttömmande praktiskt exempel.
96 Denna regel borde vara allmänt accepterad. Jfr. bl.a. Strömholm (1996), s. 220, Peczenik (1995), s. 

224. Det finns även många exempel ur rättspraxis på hur denna hanteringsregel används. Jfr bl.a. 
NJA 1980 s. 94 där HD utförligt diskuterar hur en regel i BrB skall tolkas utifrån 
förarbetesuttalanden.  

97 Peczenik (1995), s. 223 ff.
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hierarkin. En sakregel får, som vi tidigare sett, sin plats i normhierarkin genom en 
hanteringsregel.98 Att hävda att en hanteringsregel får sin plats i normhierarkin genom 
en annan hanteringsregel,  en meta-hanteringsregel,  torde dock leda till  en oändlig 
regress. Meta-hanteringsregeln måste, i sig, vara en del av rättssystemet och kunna 
inordnas  i  detta,  varför  det  krävs  ytterligare  en  hanteringsregel,  en  meta-meta-
hanteringsregel,  och så vidare i all oändlighet.  Strömholm anger att ”det förefaller 
gagnlöst  att  söka  uppställa  ett  schema  för  'hanteringsreglernas'  inordning  i  den 
konstitutionella normhierarkin. I stor utsträckning är de att betrakta som nödvändiga – 
axiomatiska  –  beståndsdelar  i  hela  den  teknik  för  konfliktlösning  och 
samhällsstyrning som rättssystemet utgör”.99 Det måste dock otvivelaktigt vara så att 
hanteringsreglerna i någon mening existerar på en högre nivå än sakreglerna.100

Peczenik har beskrivit hur hanteringsreglernas ställning i normhierarkin kan uppfattas 
på tre olika sätt.101 Ur (1) en logisk synvinkel måste hanteringsreglerna vara ”högre” 
än  lagen  och  andra  rättskällor  eftersom  hanteringsreglerna  bestämmer  hur  dessa 
rättskällor  skall  användas.  Ur  (2)  en  lagstiftningssynvinkel kan  hanteringsreglerna 
ändras  genom lagstiftning.  Det  skulle  till  exempel  vara  fullt  möjligt  att  i  lag helt 
förbjuda  lagtolkning,  eller  vissa  lagtolkningsmetoder,  och  i  stället  föreskriva  att 
tolkningsfrågor  hänskjuts  till  lagstiftaren.  Hanteringsreglerna  måste  därför  vara  av 
lägre  dignitet   än  andra  rättskällor.  Ur  (3)  en  argumentationssynvinkel är 
hanteringsreglerna högre än andra rättskällor i hierarkin eftersom de används för att 
motivera lagars ställning som rättskälla. Peczenik menar att lagens, även grundlagens, 
giltighet härleds från hanteringsregler, eller rättskällenormer.102

Att hanteringsreglerna i någon mening befinner sig på en högre nivå i normhierarkin 
än  sakreglerna  kan  förefalla  tvivelaktigt  ur  en  konstitutionell  eller  demokratisk 
synvinkel.  En  sakregel  har,  till  skillnad  från  en  hanteringsregel,  antagits  av  en 
folkrepresentation  i  enlighet  med  en  författning.  Vi  skall  inte  här  närmare  beröra 
frågan  om hanteringsreglernas  legitimitet,  även  om det  bör  kunna  konstateras  att 
hanteringsregler troligtvis är nödvändiga för ett komplext rättssystem. En regel som 
på  ett  fundamentalt  vis  påverkar  rättsordningens  systematik,  och  den  praktiska 
rättstillämpningen, utan att faktiskt ha antagits måste dock kunna underställas vissa 
minimikrav gällande utformning, funktionalitet och acceptans hos medborgarna. 

När minimikrav skall ställas på en hanteringsregel är det viktigt att hålla i minnet att 
en hanteringsregel inte skiljer sig från en sakregel avseende form och funktion utan 
endast  avseende tillkomstsätt.  Grundläggande krav  som kan ställas  på en lagregel 
måste följaktligen kunna ställas även på en hanteringsregel. Mark C. Murphy103 menar 
att en rad kriterier kan ställas upp som en lagregel måste uppfylla för att inte vara en 

98 Begreppet sakregel används för att beteckna de regler som inte är hanteringsregler, dvs. sådana 
regler som, med mindre träffande terminologi, faktiskt bestämmer utgången av olika fall. Merparten 
av de materiella och processuella regler som utgör gällande rätt kan karakteriseras som sakregler. 
Jfr. Strömholm (1996), s. 33 f.

99 A.a. s. 221.
100Något som även konstateras av Strömholm. Jfr. Strömholm (1996), s. 222.
101Jfr. Peczenik (1995), s. 227.
102Jfr. A.st.
103Filosofiprofessor vid Georgetown University.
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defekt lagregel.104 Att något är defekt innebär att det inte fyller sin funktion.105 En 
telefon som av någon anledning inte kan användas för att ringa samtal med kan i och 
för sig vara en telefon. Den är dock en defekt sådan, eftersom den inte kan användas 
för  sitt  ändamål.  Lagens  funktion  är,  som  vi  tidigare  konstaterat,  att  verka 
konfliktlösande och beteendestyrande. En lagregel som inte verkar enligt detta syfte är 
således dysfunktionell och detsamma måste gälla även för en hanteringsregel. De krav 
som enligt Murphy kan ställas på en lagregel är bland annat att den är (1) begriplig, 
(2) generell och (3) motsägelsefri.106 

Att de villkor som ställs upp av Murphy är rimliga kan knappast ifrågasättas. Om vi 
antar att en regels syfte är att styra allmänhetens beteende – rättsordningens funktion 
–  i  viss  riktning  och  att  regeln  i  fråga  är  obegriplig,  icke-generell  eller 
självmotsägande så blir  det  omöjligt  att  ur regeln hämta handlingsvägledning.  Om 
regeln är självmotsägande så föreskriver den olika beteenden, eller inget alls. Om den 
istället är obegriplig så är det oklart vilken handling som föreskrivs och om den är 
icke-generell så är det omöjligt att veta om den är tillämpbar.

Det första kravet (1) skulle kunna förstås så att en regel, rent språkligt, måste vara 
begriplig; det får alltså inte råda någon tvekan om vad den faktiskt betyder, när den 
skall aktualiseras, varför den skall aktualiseras eller vad den har för rättsföljd. Om det 
hos en lagregel  skulle  föreligga osäkerhet  avseende betydelse,  tillämpningsområde 
eller rättsföljd hanteras sådana problem i första hand av rättskällorna i sig och i andra 
hand genom hanteringsregler, som tolkningsmetoder. 

Hanteringsregler har dock inte antagits utan tillkommit på sedvanerättslig väg, varför 
de traditionella rättskällorna inte kan säkerställa att de behandlas enhetligt.107 För att 
något skall kunna uppnå status som en bindande sedvana krävs dock i viss mån att det 
rör  sig  om ett  fenomen som faktiskt  är  enhetligt  behandlat.  Om ett  fenomen inte 
förstås och behandlas enhetligt är det tvivelaktigt om det överhuvudtaget rör sig om 
samma fenomen, och än mer tvivelaktigt om fenomenet i fråga kan vara en allmänt 
accepterad  sedvana.  Det  bör  följaktligen  kunna  sägas  att  om  en  hanteringsregels 
språkliga  innebörd,  tillämpningsområde  och  rättsföljd  är  osäker,  eller  om  dessa 
faktorer inte är allmänt accepterade, kan regeln inte ha status som sedvanerättsligt 
bindande. Ett fjärde villkor som kan ställas för en hanteringsregel är således att den 
är:  (4)  allmänt  känd  och  allmänt  accepterad  i  en  juridisk  diskurs.  Eftersom  det 
dessutom rör sig om regler som i någon mening befinner sig på en högre nivå än till 
och med grundlagen bör detta krav vara särskilt strikt.

Avseende derogationsprinciperna, som alltså är hanteringsregler, är det uppenbart att 
de  uppfyller  de  villkor  som kan  ställas  på  icke-defekta  regler.  De  är  begripliga, 
generella, motsägelsefria och det är obestridligt att till exempel regeln speciallag går  

104Murphy (2007), s. 43 f.
105A.a. s. 44.
106 A.st. jfrt med a.a. s. 37 f. Murphy använder de kriterier som ställts upp av Lon Fuller men menar, 

till skillnad från Fuller, att dessa kriterier är kriterier för vad som är icke-defekt lag och inte kriterier 
för vad som är lag.

107 Strömholm (1996), s. 236 f. Strömholm anger dock bl.a. att det vore önskvärt att frågor om 
domsskrivning, redovisning av domskäl, argumentationsteknik och andra hanteringsregel på ett 
auktoritativt vis kunde avgöras av de högre instanserna.
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före vanlig lag eller principen att högre lag går före lägre lag är både allmänt kända, 
accepterade och praktiserade. 

4.2.2 Obsolescens som hanteringsregel

Obsolescens kan som tidigare visats påverka både derogationsprinciper och sakregler. 
Om en regel bedöms vara obsolet så behöver, bör eller får den inte tillämpas. Om en 
regel inte behöver, bör eller får tillämpas så behöver någon derogationsprincip inte 
aktualiseras, eller så aktualiseras en annan princip. Obsolescens verkar följaktligen ha 
formen av en regel genom att stadga: Om vissa förutsättningar råder så behöver, bör  
eller  får  inte  en  viss  regel  tillämpas.  Obsolescensen  är  således,  precis  som 
derogationsprinciperna, en regel (eller ett komplex av regler) om hur en annan regel 
skall användas, det vill säga en hanteringsregel.108 Begreppet obsolescens betecknar 
följaktligen både tillståndet  –  att  vara  obsolet  –  och hanteringsregeln som orsakar 
tillståndet. Detta innebär att obsolescens, på grund av sin status som hanteringsregel, 
måste kunna möta kriterierna (1) – (4) för icke-defekta regler.

Vi  kan förutsätta  att  obsolescensen,  förstått  som en regel,  faktiskt  är  generell  och 
motsägelsefri  och  istället  inrikta  oss  på  övriga  kriterier.  I  avsnitt  2  visades  att 
betydelsen hos själva begreppet obsolescens är omdiskuterad, vilket medför att det 
inte med säkerhet går att klargöra vad begreppet faktiskt betyder. Påståendet (p) att: 
(r)  är  obsolet,  har  olika  betydelse,  för  olika  personer,  i  olika  kontexter.  Det  är 
följaktligen inte möjligt att generellt säga att (p) är begripligt. Om vi hade förstått 
(p):s  fulla  innebörd  så  hade  vi  även  förstått  den  fulla  innebörden  av  den 
hanteringsregel som gjort (r) obsolet. Men eftersom vi inte förstår innebörden av (p) 
kan vi inte heller säga att regeln som gjort (r) obsolet är en begriplig regel, varför 
villkoret  (1)  inte  kan  vara  uppfyllt.  Denna  språkliga  osäkerhet,  tillsammans  med 
bristen på principer,  leder  vidare till  att  hanteringsregelns  tillämpningsområde och 
rättsföljd är osäker, vilket ytterligare förstärker slutsatsen att kriteriet (1) inte kan vara 
uppfyllt.

Avseende villkor (4) kan sägas att en nödvändig förutsättning för att det skall vara 
uppfyllt är att (1) är uppfyllt, även om motsatsen inte gäller. Om hanteringsregeln för 
obsolescens saknar begriplig innebörd kan innebörden inte gärna vara både allmänt 
känd  och  accepterad.109 Det  enda  som  i  ett  sådant  fall  kan  vara  känt  om 
hanteringsregeln  obsolescens  är  att  den  saknar  en  begriplig  innebörd.  Det  verkar 
följaktligen vara så att inte heller villkor (4) är uppfyllt. Att (1) är uppfyllt är dock 
endast en nödvändig, och inte tillräcklig, förutsättning för (4). Detta medför att om vår 
analys  av  situationen  vore  felaktig,  och  obsolescensen  är  en  fullt  begriplig 
hanteringsregel, vore det ändå inte säkert att villkor (4) är uppfyllt. Om vi antar att vi 
har fel och (1) är uppfyllt verkar det således fortfarande vara tveksamt om (4) är det, 
eftersom begreppet obsolescens används i så skiftande bemärkelse. 

108 Hanteringsregeln för obsolescens kommer hädanefter benämnas (h-o). Distinktionen kommer dock 
endast att göras då det är nödvändigt.

109 Det är dock fullt möjligt att en regel har en klar och tydlig innebörd, utan att innebörden varken är 
allmänt känd eller allmänt accepterad.
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Villkoret (4) har sin grund i det faktum att något för att kunna utgöra en bindande 
sedvana  måste  vara  allmänt  känt  och  allmänt  accepterat  i  en  juridisk diskurs.  Att 
hanteringsregeln för obsolescens inte möter villkoret (4) borde således kunna leda till 
den – tvivelaktiga – slutsatsen att obsolescens inte är en bindande sedvana. En sådan 
slutsats verkar uppenbart felaktig eftersom det de facto existerar obsoleta rättsregler i 
rättssystemet.110 Villkoren är dock inte avsedda att vara villkor för vad som är en bind-
ande regel utan för vad som är en icke-defekt regel. Vi bör således, åtminstone, kunna 
dra  följande  slutsats:  Eftersom  hanteringsregeln  för  obsolescens  inte  uppfyller 
villkoren (1) och (4) är hanteringsregeln defekt. 

Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att  det  uppenbarligen  verkar  vara  så  att 
obsolescens förstådd som en hanteringsregel i flera avseenden är defekt. Att en regel 
är defekt innebär att regeln inte fyller sin funktion, genom att det inte går att hämta 
klar handlingsvägledning ur den. Applicerat på obsolescensen innebär detta, som i och 
för sig tidigare konstaterats, att det inte med säkerhet går att på förhand konstatera 
om, eller varför, en viss regel är obsolet. Med beaktande av att obsolescens i vissa 
avseenden har högre hierarkisk dignitet än alla sakregler, däribland grundlagsregler, 
samt att den påverkar välkända,  och allmänt accepterade,  derogationsprinciper kan 
inte  det  faktum  att  obsolescensen  är  defekt  karakteriseras  som  annat  än 
anmärkningsvärt.

4.3 Obsolescens och den praktiska tillämpningen

De  regler  som  ligger  vid  gränsen  eller  gråzonen  för  obsolescens  kan  utgöra 
osäkerhetsmoment i tillämpningen och i värsta fall resultera i inkonsekventa resultat. 
Det är knappast självklart  att  olika tillämpande organ, eller för den delen enskilda 
rättssubjekt,  som konfronteras  med en regel  gör  samma bedömning avseende den 
eventuella obsolescensen. Förutsebarheten är en grundförutsättning för rättssystemets 
syfte att verka beteendestyrande och en regel vars framtida tillämpning är osäker, till 
exempel  på  grund  av  bristen  på  obsolescensprinciper,  medger  inga  säkra 
handlingsdirektiv.  Om  en  regel  inte  kan  ge  någon  handlingsvägledning  för  ett 
rättssubjekt är den alltså ineffektiv både för individen och för rättsordningen. En regel 
som är ”eventuellt  obsolet” utgör alltid en risk för olika bedömningar,  och då det 
saknas principer är det svårt att avgöra huruvida domen eller beslutet blev korrekt i 
det hänseendet. 

På en del områden är det svårt att avgöra om en föråldrad text till sitt innehåll blivit 
obsolet. En regel kan vid första anblicken te sig sakligt inaktuell, men senare visa sig 
fortfarande bära giltighet. Normalt skall exempelvis i skadeståndsärenden den skade-
lidande bevisa uppsåt eller oaktsamhet hos den skadevållande. Ett äldre stadgande i 
BB 22:4 föreskrev dock en ovanligt stark bevisbörda för veterinärer när djur skadats 
eller avlidit i samband med behandling. Dessa skulle, till skillnad från vad som gällde 
för till exempel läkare vid patientskador, själva bevisa att de inte förfarit oaktsamt: 
”Gitter han fulltyga, att han ej varit därtill  vållande; vare saklös.” Detta stadgande 
upphävdes  1975  och  motiveringen  för  upphävandet  lämnar  inga  tvivel  om  att 

110 Jämför ovan avsnitt 3.
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lagstiftaren förutsatt  dess  giltighet  och  velat  åstadkomma en  förändring.111 Hellner 
uttalar  att  ”[m]ånga torde  dessförinnan –  liksom jag  – ha  trott  att  stadgandet  var 
obsolet.”112

Även där en regel tycks överspelad är det sålunda inte någon självklarhet huruvida 
bestämmelsen skall tillämpas eller ej. Peczenik tar upp det klassiska lagbudet HB 1:10 
som exempel på att det faktiskt är logiskt tänkbart att tillämpa även väldigt inaktuella 
regler.  ”Visserligen finns  det  inte  längre några 'vräkare'  men man kan mycket  väl 
tänka sig att de nuvarande behöriga kontrollmyndigheterna anses motsvara dessa.”113 
”Omräkning av daler till  dagens mynt är ingen omöjlighet, för den finns särskilda 
regler” skriver  Strömholm, som dock anser att  bristen på vräkare ändå gör regeln 
omöjlig  att  efterleva:  ”Ibland  ger  själva  regelns  innehåll  tillräckligt  skäl  till  ett 
ställningstagande  [beträffande  huruvida  en  regel  skall  åsidosättas]”.114 Det  är 
följaktligen åtminstone tänkbart att analogier kan göras, även i mycket tveksamma 
fall.  Analogin  utvidgar  då  inte  tillämpningsområdet  utanför  lagrummets  språkliga 
betydelseområde,  utan  förflyttar  snarare  det  språkliga  betydelseområdet  till 
motsvarande moderna kontext. I jämförelse med analogislut som utvidgar ett lagrums 
tillämpningsområde  bortom  det  säkra  betydelseområdet  kan  ett  sådant  förfarande 
sägas respektera lagstiftaren i större grad genom att lojalt tillämpa en regel tills dess 
den är upphävd. 

Det är följaktligen ingen teoretisk omöjlighet att tillämpa även till synes överspelade 
lagregler. Bedömningen är dock inte alltid enkel att göra i enskilda fall  – vi har ju 
tidigare konstaterat att hanteringsregeln som skall lösa problemet med obsolescensen 
är defekt. När vägledning i ett specifikt fall saknas i rättskällorna, vi tänker oss ett 
ålderdomligt lagbud med få motivuttalanden och begränsad rättspraxis, påverkar detta 
myndighetens förutsättningar för att avgöra om och i sådana fall i vilken omfattning 
den aktuella bestämmelsen blir tillämplig. Kraven på förutsägbarhet, eller kanske till 
och med enhetlighet, kan därmed bli åsidosatta. 

Obsolescens  hos  en  rättsregel  är  ett  resultat  av  att  förutsättningarna  i  en 
hanteringsregel är uppfyllda. På grund av detta måste obsolescensens existens vara 
beroende av yttre faktorer och inte av en obsolescensförklaring, till exempel att en 
rättsregel  bedömts  vara  obsolet  i  ett  prejudikat  eller  i  doktrin.  Men  eftersom 
hanteringsregelns  förutsättningar  inte  är  fullständigt  klarlagda  är  det  osäkert  när 
hanteringsregelns rättsföljd, det vill säga obsolescens, inträder.

Eftersom  osäkerhetsmomentet  existerar  är  det  inte  otänkbart  att  en  obsolet  regel 
ibland felaktigt tillämpas av en myndighet. Situationerna som kan uppkomma i det 
fallet leder till negativa konsekvenser både processekonomiskt och för parterna. I ett 
första tänkbart scenario överklagas domen eller beslutet och ändras i högre instans, 
vilket kostar tid och resurser. I ett annat scenario överklagas inte domen eller beslutet, 
eller så beviljas det inte prövningstillstånd, vilket direkt leder till en rättsförlust för ett 

111 Se prop. 1975:12 s. 142 f.
112 Hellner (2009), s. 35.
113 Peczenik (1988), s.41.
114 Strömholm (1996), s. 352.
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enskilt  rättssubjekt.  Ett  exempel  är  det  ovan refererade JO-ärendet115 från 2011 på 
utlänningsrättens  område  där  polismyndigheten  i  Stockholm tolkat  en  rättsregel  i 
enlighet med motivuttalanden, vilka senare bedömdes vara obsoleta. Konsekvensen i 
fallet blev att ett antal personer avvisades från Sverige på en grund som alltså senare 
bedömdes vara obsolet, och JO  riktade allvarlig kritik mot myndigheten. 

Osäkerhetsmomentet kan också leda till det motsatta scenariot att en myndighet  fel-
aktigt frångår en regel genom att bedöma den som obsolet. Även detta fall leder till att 
enskilda individer lider rättsförlust. I JO 2807-1989 har en miljö- och hälsoskydds-
nämnd i ett tillståndsärende avslagit en ansökan trots att förutsättningarna i fallet för 
att  bevilja  tillstånd  var  uppfyllda,  och  det  saknades  grunder  för  avslag  i  annan 
lagstiftning.  Nämnden  ville  ”komplettera  lagstiftningen”  för  att  ”den  befintliga 
lagstiftningen  ansågs  föråldrad,  och  att  man  ville  skjuta  ansvaret  framför  sig  till 
länsstyrelsen.” Det begärda tillståndet gavs senare, efter överklagan, men JO riktade 
kritik mot nämndens beslut att avvika från den befintliga författningsregleringen, som 
bedömts föråldrad, i syfte att åstadkomma en förändring. ”Ett sådant synsätt visar en 
häpnadsväckande brist på insikt om hur rättssystemet fungerar och om grundläggande 
principer för all offentlig maktutövning [...]. Avsaknaden av respekt för den enskildes 
legitima krav på att få sitt ärende korrekt bedömt enligt gällande regler är påtaglig.”

5. Semantiska grundbegrepp och obsolescens

Ovan – i  avsnitt 2 – skisserades en definition av begreppet obsolescens, eller  mer 
precist vad det innebär att vara obsolet. Enligt denna var en regel obsolet: Om den är  
formellt gällande men inte skall, bör eller får beaktas i rättstillämpningen på grund 
av någon, eller flera, giltiga orsaker. I avsnitt 4.2.2 formulerades en, i och för sig tom, 
hanteringsregel för när en rättsregel skall bedömas vara obsolet. Denna regel anger 
att: om vissa förutsättningar råder så bör, får eller skall inte en viss regel tillämpas. 

I  följande avsnitt  avser vi att  undersöka obsolescensens de facto funktion,  det  vill 
säga: vad det egentligen är som händer när en regel blir obsolet, eller annorlunda, vad 
det innebär att  en regel inte bör, får  eller  skall  tillämpas.  En sådan precisering av 
obsolescensens  funktion  bidrar,  uppenbarligen,  till  att  fylla  (h-o):s  rättsföljd  med 
materiellt innehåll. En annan vinst i att (h-o):s funktion klargörs är att det blir möjligt 
att undersöka om obsolescensen förevisar likheter med andra fenomen i rättssystemet, 
vilket är av intresse ur flera avseenden. Om det finns andra fenomen i rättssystemet 
som uppvisar avgörande likheter med obsolescens ligger det nära till hands att anta att 
den regel som styr detta fenomen liknar den regel som styr obsolescensen; något som 
skulle kunna bidra till att klarlägga de rekvisit, eller de förutsättningar, som skall vara 
uppfyllda för att (h-o):s rättsföljd skall aktualiseras. 

115 JO 6340-2010.
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5.1 Betydelse- och tillämpningsområde 

Vi har tidigare fått anledning att nämna skillnaden mellan en bestämmelses språkliga 
betydelseområde  och  dess,  utvidgade  eller  inskränkta,  tillämpningsområde.  I  detta 
avsnitt skall detta förhållande närmare preciseras. Rättsreglerna, som alla ingår i ett 
system  av  sådana,  karaktäriseras  bland  annat  av  deras  många  och  komplicerade 
relationer till en mängd saker utanför regeln själv och till andra regler inom samma 
system.  Gemensamt  för  alla  rättsregler  är  att  de  skall  tillämpas  på  något 
sakförhållande,  av  en  viss  mängd  sådana,  under  vissa  omständigheter.  Frändberg 
benämner denna mängd olika sakförhållanden som regelns  operationsområde.116 En 
avgörande aspekt av rättsregeln vid rättstillämpningen är således rättsregelns relation 
till  sitt  operationsområde.  Detta  område  består  av  minst  tre  dimensioner:  en  för 
jurisdiktion,  som  avgränsar  mängden  av  fall  regeln  är  tillämplig  på  enligt 
internationella kompetensregler, en temporal dimension, som avgränsar fallen enligt 
övergångsrätten i  systemet,  och slutligen en saklig dimension som avgränsar vilka 
sakförhållanden regeln är tillämplig på enligt dess egna rekvisit.117 Det är inom denna 
dimension vi bland annat finner relationen mellan regelns språkliga betydelseområde 
och dess möjliga tillämpningsområde. 

Vid  tillämpning  av  ett  stadgande  måste  dess  mening  fastställas.  Språket  som  en 
utgångspunkt  är  en  självklarhet,  eftersom  det  är  lagstiftarens  enda 
kommunikationsmedel.   Rättstillämparen har då som en första del i  tolkningen att 
utgå ifrån följande grundläggande faktorer:  Att  språkets grammatiska sammanhang 
ger information om stadgandets innebörd, och att lagstiftaren följer logikens krav på 
motsägelsefrihet.118 Detta innebär till exempel ett grundantagande om att terminologin 
i  systemet  är  enhetlig,  det  vill  säga  att  en  term   åtminstone  i  samma  lag  eller 
rättsområde  faktiskt  betyder  samma  sak  varje  gång  den  förekommer. 
Rättstillämpningens ändamål kräver dock utöver en semantisk tolkning en utfyllande 
och korrigerande sådan,  som kan utvidga eller  inskränka området  regeln tillämpas 
på.119

 
Det språkliga betydelseområdet hos en rättsregel kan i sin tur sägas bestå av en klar 
del, ett kärnområde, som med all säkerhet täcks av regeln, och en yttre del bestående 
av mer oklara fall som det är osäkert om den språkliga betydelsen täcker, en slags 
begreppsperiferi.120 Vi kan till exempel tänka oss en rättsregel som förbjuder fordon i 
en park, och konfronteras med några olika potentiella fordon. Om cyklar innefattas i 
fordonsbegreppet  är  osäkert,  varför  cyklar  initialt  placeras  i  den  osäkra  delen  av 
betydelseområdet. Det går däremot att med säkerhet säga att begreppet ”fordon” inne-
fattar bilar, varför bilar ryms inom betydelseområdets kärna. När bilar förbjuds sker 
alltså  en  ren  eller  restriktiv  tillämpning  inom  det  klara  betydelseområdet.  Sällan 

116 Frändberg (2005), s. 53.
117 A.st.
118 Strömholm (1996), s. 448.
119 Jfr. Peczenik (1980) s. 62 f. om varför juristerna behöver särskilda tolkningsmetoder; t.ex förbudet 

att inte döma, den nödvändiga kompromissen mellan rättssäkerheten och rättvisan och 
arbetsbelastningen mellan lagstiftare och rättstillämpare. Som redan nämnts kan inte lagtext (även 
om försök gjorts) täcka alla verkliga fall och inte heller kan lagstiftaren stifta lag i takt med 
samhället, vilket knappast alltid vore önskvärt heller.

120 Strömholm (1996), s. 457. 
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räcker dock den språkliga formuleringens säkra betydelseområde för att tolka hela den 
möjliga innebörden av eller användningsområdet för ett stadgande. Ofta måste hänsyn 
tagas  till  andra  saker,  till  exempel  ändamåls-  eller  lämplighetsskäl.  Den  sakliga 
dimensionen av en regel innehåller  alltså en ytterligare,  vidare,  del  som utgörs av 
regelns  tillämpningsområde.121 Tillämpningsområdet  sammanfaller  vid  en  extensiv 
tolkning med den absolut yttersta utsträckning som betydelseområdet överhuvudtaget 
skulle kunna få, och inkluderar alltså alla osäkra fall.122 

Tillämpningsområdet kan genom rättstillämpningen också utvidgas med analogier till 
att hamna utanför det språkliga betydelseområdet för en regel.123 Skidor kan på detta 
sätt komma att innefattas i begreppet ”fordon” trots att det normalt inte anses rymmas 
i det normala språkbruket. Om däremot cyklar genom en extensiv tolkning bestäms 
vara ett fordon är det osäkert om tillämpningsområdet utsträckts analogivis eller om 
en ren tillämpning av lagbudet skett, eftersom det ligger i en osäker yttergräns för 
betydelseområdet.124 På motsvarande sätt kan tillämpningsområdet också inskränkas, 
reduceras, genom att regeln inte tillämpas på ett område som faller under det språkliga 
betydelseområdet.  Detta kan exempelvis resultera i att permobiler  inte längre skall 
anses  innefattade  i  fordonsbegreppet.  Om vi  nu  tänker  oss  att  vi  istället  gör  en 
restriktiv tolkning och bestämmer att också cyklar skall tillåtas i parken och alltså inte 
ingå  i  begreppet  fordon.  Där  är  det  istället  osäkert  om vi  gjort  en  reduktion  av 
begreppet när vi inte tillämpat regeln på cyklar, eller om vi tolkat lagbudet motsatsvis, 
eftersom cyklar befann sig i det oklara ytterområdet för den språkliga betydelsen.125 
Vid allmänt hållna eller mångtydiga regler preciseras på detta sätt regelns innehåll och 
tillämpningsområde  i  viss  differens  i  förhållande  till  det  ursprungliga  betydelse-
området.

Faktorer som kan påverka en regels tillämpningsområde är alltså för det första praxis, 
alltså alla de fall  där regeln faktiskt  tillämpats  – vilket som konstaterats  kan vara 
betydligt mindre eller större än det språkliga betydelseområdet och alltså ligga utanför 
detta.  Men dessutom förarbetenas  tolkningshänvisningar och bakomliggande motiv 
som påverkar hur rättstillämparen gör dessa preciseringar. 

Det finns dock en yttre gräns som en tolkning, ens analogivis eller motsatsvis, över-
huvudtaget skulle kunna sträcka sig till. Frändberg benämner detta som rättsregelns 
influensområde.126 Rättsregeln i exemplet ovan (”fordon är förbjudna i parken”) har 
en så vidsträckt ”fjärrverkan” att dess influensområde innefattar både cyklar, skidor 
och permobiler. På samma sätt kan vi ta ställning till gräsklippare och så vidare. Om 
däremot frågan aktualiserades om huruvida barn fick vistas i parken skulle stadgandet 
vara irrelevant; barn ligger utanför dess influensområde. Frändberg menar att utan den 

121 Jfr a.a. s. 461
122 A.a. s. 462. 
123 Frändbergs terminologi är något annorlunda och begagnar sig istället bland annat av begreppen 

”rättsfaktummängder” och ”adekvansmängder” som delvis har annorlunda innehåll; 
rättsfaktummängderna bestäms till exempel endast delvis av bestämmelsernas ordalydelse, men den 
senare är också mängder av fall. Jfr. ex Frändberg (1973) s. 65 och 113. Dessa begrepp kommer på 
grund av begreppsmässig konsekvens inte att användas här.

124 Jfr. Frändberg (2005), s. 56.
125 A.st.
126 A.a. s. 54 f.
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distinktionen skulle ”all tillämpning av vilka regler som helst stå i e contrario-relation 
till L[agbudet], vilket är absurt.”127

5.2 En obsolet rättsregel 

Om rättsregler  generellt  kan följaktligen sägas att  de normalt  har  ett  klart  och ett 
oklart  betydelseområde  samt  ett  tillämpningsområde  som  i  större  eller  mindre 
utsträckning sammanfaller med betydelseområdet. En regel skall tillämpas, så att dess 
rättsföljd aktualiseras, på alla situationer som faller inom dess tillämpningsområde. 
Om dock en regel enligt (h-o) blir obsolet så skall, får eller bör den inte tillämpas på 
någon situation som faller inom dess tillämpningsområde. Om vi antar att det rör sig 
om den starkare formen av obsolescens,  desuetudo, så har regeln helt  förlorat  sitt 
tillämpningsområde och rättsföljden kommer inte att aktualiseras på någon situation 
som faller ens inom det säkra betydelseområdet. Den återstående – formellt gällande – 
lagregeln, vilken tidigare faktiskt konstituerade en rättsregel, är då obsolescens inträtt 
endast en innehållslös språklig formulering.128 

Om en rättsregel inte ännu är kvalificerat obsolet, och en tillämpning av den således 
inte är en tillämpning i strid med gällande rätt, går det inte att karakterisera den som 
innehållslös. Att det föreligger skäl som gör det försvarligt,  eller som till och med 
påbjuder, att en regel bortses ifrån inskränker, i  sig, inte det faktiska tillämpnings-
området.  Endast de situationer som faller  inom det fastslagna tillämpningsområdet 
kan – men måste inte – aktualisera regelns rättsföljd. Skillnaden mellan en obsolet och 
en  icke-obsolet  regel  är  i  ett  sådant  fall  att  det  vid  obsolescens,  i  den  svagare 
bemärkelsen, föreligger sådan motskäl att presumtionen om att regeln, i sig, innehåller 
tillräckliga  villkor  för  dess  tillämpning  försvagas.  I  det  inledande  skedet  av  den 
sedvanerättsliga  process  som  orsakar  obsolescens  har  följaktligen  rättsregelns 
ställning som auktoritetsskäl i juridiska bedömningar och argumentationer försvagats. 
Regeln  får  fortfarande  tillämpas  enligt  sitt  tillämpningsområde  men  det  krävs 
ytterligare argument utöver regelns existens för att motivera dess användning.

5.3 En delvis obsolet rättsregel 

Tidigare har begrepp som stadgande, regel, lagregel, rättsregel, norm och rättsnorm 
begagnats utan närmare precisering eller distinktion.129 I syfte att beskriva hur en regel 
kan bli delvis obsolet krävs dock att skillnaderna mellan begreppen tydliggörs. Med 
begreppet  stadgande – termen bestämmelse används med samma betydelse –  avses 
de  rent  språkliga  uttrycken som förekommer  i  bland annat  lagtext  och andra  för-

127 Frändberg (2005) s. 55 f. Detsamma gäller en restriktiv tolkning osv. Du gör ingen restriktiv 
tolkning om du inte tillämpar ett fall med en pulka på en bestämmelse om fartyg, det ryms inte 
inom influensområdet.

128 Frändberg karakteriserar den obsoleta regeln som: ”ett tomt skal i form av en språklig formulering 
i lagen”. Jfr a.a. s. 56

129 Dessa begrepp används  i ett normalt juridiskt språkbruk som synonyma eller preciserade genom 
kontexten där de förekommer. Jfr Hellner (2009), s. 37 f. 
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fattningar.130 Det  faktiska  innehållet  i  dessa  stadganden  utgörs  av  regler och  om 
stadgandet förekommer i lag; av  lagregler.131 En regel behöver dock inte med nöd-
vändighet vara kopplad till ett specifikt stadgande, eller ett stadgande överhuvudtaget, 
utan kan framgå ur flera stadganden tillsammans eller ur helt andra rättskällor. En 
sådan regel kan lämpligen benämnas  rättsregel.132 Rättsreglerna är i sig uttryck för 
normer eller  normfragment.  Strömholm beskriver  begreppet  norm på  följande vis: 
”Med en  'norm' avser  man det  centrala,  'ideella'  innehållet  i  lagbestämmelser  och 
regler”.133 

Begreppet norm förstås bäst i förhållande till en faktisk regel. I BrB134 8:1 finns ett 
stadgande med följande lydelse:  ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med 
uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i 
högst två år”.  Bestämmelsen innehåller  en rättsregel,  i  form av en handlingsregel, 
riktad till domstolen som under de givna förutsättningarna skall döma en person till 
fängelse.  Det  är  dock  uppenbart  att  bestämmelsen  inte  uttrycker  en  fullständig 
rättsregel. För att domstolen faktiskt skall kunna döma en person till fängelse behövs 
ytterligare  ett  närmast  oöverskådligt  antal  kompletterande  regler  som exempelvis: 
kompetensregler  för  domstol  och  domare,  forumregler,  regler  för  bevisföring  och 
regler för rättegångsformer. Sådana regler finns i stor utsträckning lagstadgade men 
kan  även  framgå  av  praxis,  förarbeten  eller  helt  enkelt  implicit  i  rättskällornas 
regler.135 Rättsregeln BrB 8:1 är också, i sig, uttryck för en mer generell norm, vilken 
riktar sig till en var i samhället och vars innebörd – förenklat – är att inte stjäla. 

Det  kan följaktligen konstateras att  en fullständig rättsregel konstrueras utifrån ett 
stort antal faktorer; däribland, men inte enbart, författningsbestämmelser. Vi kan tänka 
oss en bestämmelse (b), vilken uttrycker en regel, eller närmare ett regelfragment (r). 
En  rent  språklig  analys  av  (b)  ger  vid  handen  att  (r)  har  ett  viss  bestämt 
tillämpningsområde  (t).  Alla  (r):s  kvalifikationer  framgår  dock  inte,  och  kan  inte 
framgå, av (b) ensamt. (b) beskriver följaktligen inte (r):s (t) uttömmande. Implicit i 
(r)  ligger  dock  ytterliggare  kvalifikationer,  vilka  kompletterar  (t);  vi  kan  tala  om 
utökade (t), eller (+t). I (b):s förarbeten och genom en systematisk läsning med andra 
stadganden preciseras den fullständiga regeln, (f-r), vilken i jämförelse med (r) har ett 
ytterligare utökat tillämpningsområde (++t). (++t) kan senare både utökas, preciseras 
och inskränkas genom prejudikat.

Om regeln (f-r) skulle bli kvalificerat obsolet skulle (++t) helt försvinna. Det är även 
tänkbart att någon av de rättsregler – både regler uttryckta i lagtext, förarbeten och 

130 Hellner (2009), s. 37
131 A.st.
132 Jfr. bl.a: a.st. samt Strömholm (1988), s. 38 f. Termen rättsregel är ett vidare begrepp än lagregel 

varför en lagregel alltid är en rättsregel, men en rättsregel måste inte med nödvändighet vara en 
lagregel.

133 Strömholm (1996), s. 253, för en mera uttömmande diskussion av begreppet norm samt den kritik 
som riktats mot detta jfr. bl.a: a.a. s. 184 – 201 eller Sundby (1978) ”om normer”. 

134 Brottsbalk (1962:700).
135 I princip alla rättsregler innehåller implicita kvalifikationer för dess tillämpning. Att i rättskällorna 

direkt precisera alla kvalifikationer som gäller för att en rättsregel skall aktualiseras vore en, om 
inte omöjligt, så onödig, tidskrävande och oekonomisk uppgift. jfr Strömberg (1980) s. 65 f och 
Strömberg (1988), s. 10. Även det naturliga språkets bristande precision bidrar till detta problem. 
Jfr. Strömholm (1988), s. 24 f.
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praxis – som skapar (f-r) blir obsolet. I ett sådant fall skulle inte hela (++t) försvinna 
utan endast en del av (++t), vi kanske återigen får det ursprungliga (t) eller till och 
med ett inskränkt (t): (-t).

Vi kan illustrera det sagda genom BrB 8:2 vilken har följande lydelse: ”Är brott som i 
1 § [BrB 8:1] säges med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter 
vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst 
sex  månader”.  Regeln  förutsätter  bland  annat  att  det  finns  regler  för  fängelser, 
strafftidsberäkning och verkställighet. Om vi nu antar det kanske mindre sannolika 
scenariot  att  –  på  grund  av  motstånd  mot  frihetsberövande  straff  –  reglerna  om 
fängelser successivt  upphävs och ersätts  med regler om straffverkställighet i  frihet 
genom övervakning, blir uppenbarligen det praktiska resultatet att en del av BrB 8:2 
blivit  obsolet.  Det  går  inte  längre  att  döma  någon  till  fängelse;  regelns 
tillämpningsområde har inskränkts genom att en annan regel i systemet har försvunnit.

Eftersom  den  fullständiga  rättsregeln,  och  därmed  det  fullständiga 
tillämpningsområdet,  skapas  genom  både  bestämmelser  i  lag  och  anvisningar  i 
förarbeten  och  rättspraxis  kan  samma  situation  uppstå  då  innehållet  i  exempelvis 
förarbeten  eller  praxis  av  någon  anledning  blir  inaktuellt.  Om  (r):s 
tillämpningsområde är (t) och (f-r), som konstrueras genom ett förarbete eller genom 
ett prejudikat, har tillämpningsområdet (+t) och det senare uppkommer starka motskäl 
mot att förarbetet eller prejudikatet ska beaktas så kommer (+t) att inskränkas till (t). 
En  tolkning  av  (r),  nämligen  (f-r),  har  således  blivit  obsolet  och  det  utökade 
tillämpningsområdet (+t) har inskränkts till (t) eller till och med (-t). Det är i fallet inte 
ett förarbete, eller ett prejudikat, som blivit obsolet – även om en sådan terminologi är 
möjlig –  utan det är en del av regelns tillämpningsområde som har blivit obsolet på 
grund av  att  det  föreligger  övervägande  skäl  att  inte  lägre  beakta  förarbetet  eller 
prejudikatet.  Att  ett  förarbete eller  prejudikat kan spela ut sin roll  på detta sätt  är 
uppenbart.  Det som uttalas i förarbetet,  eller prejudikatet,  kanske till  exempel helt 
enkelt inte överensstämmer med verkligheten längre eftersom denna på grund av ny 
lagstiftning,  ny  rättspraxis  eller  samhällsutvecklingen  i  övrigt  kan  ha  förändrats 
radikalt. 

Det tidigare nämnda JO 6340-2010 kan tjäna som exempel på ett fall som liknar ovan 
skisserade situation. I fallet hade polismyndigheten tillämpat en rättsregel i enlighet 
med förarbetesuttalanden, vilka fastslagit ett visst tillämpningsområde för regeln. JO 
uttalade  i  sitt  beslut  att  den  rättssyn  vilken  förarbetet,  och  tidigare  gällande 
lagstiftning, byggde på sedan länge var ”obsolet”. Den rättssyn som således motiverat 
förarbetesuttalandet  verkar  enligt  JO inte  stämma överens  med en mera ”modern” 
rättssyn, varför förarbetet i sig blivit irrelevant, och med detta har det, ur förarbetet 
härledda,  tillämpningsområdet  blivit  obsolet.136 Rättsregelns  övriga 
tillämpningsområde torde dock fortfarande vara fullt ut tillämpbart,  varför den kan 
karakteriseras som delvis obsolet.

136 Det finns flera rättsfall som visar att förarbeten ibland kan åldras snabbt och därigenom spela ut sin 
roll. I ex. NJA 1986 s. 319 konstaterade HD, i strid mot uttalanden i propositionen till 
skadeståndslagen, att otukt med barn regelmässigt måste anses innebära ofredande. Rättsfallet är 
endast fjorton år yngre än förarbetesuttalandet. Även NJA 1952 s. 195 utgör ett liknande exempel.
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6. Komparation

Tolkningen  av  rättsregler  kan  alltså  precisera  och  modifiera  dessa  som  ovan 
beskrivits.  Detta  motiverar  för  obsolescensens  vidkommande  en  analys  av  andra 
tolkningsresultat som innebär att en regel inte tillämpas alls. 

6.1 Att inte tillämpa en regel i ett fall

Med en restriktiv tolkning tillämpas regeln snävt och endast på de fall som utan varje 
tvivel ingår i kärnan av det språkliga betydelseområdet. En sådan tolkning medger 
alltså  inte  att  regeln används på  fall  som endast  ingår  i  den språkligt  mer  osäkra 
begreppsperiferin. Huruvida en regel skall tolkas restriktivt eller extensivt, där regeln 
också tillämpas på fall inom osäkerhetsområdet, är en (rättspolitisk) värderingsfråga. 
Om det är en lagregel kan motivuttalanden ofta ge sådan vägledning. Den restriktiva 
tolkningen inskränker inte tillämpningsområdet på annat sätt än att den preciserar att 
ett fall från det vaga området inte ryms inom bestämmelsen.137 Följaktligen har den 
likheter med reduktionen, eftersom vi på ett sätt åstadkommer en reduktion av det 
potentiella  betydelse-  och  tillämpningsområdet  –  dock  inte  det  säkra  –  men  inga 
egentliga likheter med obsolescensen. 

Om en rättstillämpare avstår från att tillämpa en regel i ett konkret fall, trots att fallet 
ryms inom bestämmelsens betydelseområde uppstår som tidigare nämnts ett undantag 
genom en reduktion. Reduktionsslut är särskilt användbara när lagtexten är mycket 
allmän och opreciserad. Nutida lagtext, till stil och teknik, är ofta av denna karaktär 
varför reduktion enligt Strömholm ”torde vara minst lika viktig som analogi”.138 Vid 
reduktionsslut  tillämpas  regeln  alltså  inte  ens  på  alla  fall  som  tillhör 
betydelseområdets  kärna.  Med  andra  ord  förminskas,  genom  korrigerande 
rättstolkning, en del av rättsregelns tillämpningsområde.

En  reduktion  som görs  av  en  rättsregel  (r)  går  också  att  beskriva  som att  ingen 
tillämpning av (r) gjorts, utan istället av en undantagsregel (rr) som har bildats genom 
en reduktion av (r). Detta innebär att (r) och (rr) kommer att stå i följande relation till 
varandra: (rr) är en reduktion av (r). (rr) skriver i detta fall över (r) vilket innebär att 
(rr), som utgör ett ”antitetiskt modalitetsbyte” i förhållande till vad (r) föreskrev för 
(f)139,  tillämpas  nästa  gång.  Operationen  kan  också  beskrivas  som  att  den  av  (r) 
härledda  rättsregeln  (rr)  får  samma  rättsföljd  som (r)  men  ett  mindre  omfattande 
rekvisit.140 Oavsett på vilket sätt detta beskrivs är resultatet att normen vid reduktion 

137 Se dock Peczenik (1988) s. 285: Det slutgiltiga tillämpningsområdet blir även vid restriktiv 
tillämpning snävare än vid en ren bokstavstolkning. Detta tycks bero på att Peczenik beskriver ett 
vagt fält mellan kärnan (som ingår vid en restriktiv tolkning) och det osäkra (som ingår i en 
extensiv tolkning) . Detta fält är var tillämpningsområdet hamnar vid en ”ren bokstavstolkning”.

138 Se Strömholm (1996) s. 463. Lagstiftningstekniker är alltså även de avgörande faktorer vid val 
mellan olika tillämpningar. 

139 Rättsföljdsmodaliteten har bytts ut mot den motsatta modaliteten; ”får inte” har exempelvis i (rr) 
ersatt ”får”. Jfr. Frändberg (1973) s. 100 och 104.

140 Strömberg (1988) s.165. Både Strömberg och Frändberg menar att reduktionen kan ses som ett 
slags e contrario-slut i vissa fall. Reduktionen ger samma resultat som en analog utvidgning av 
rekvisitet i lagbudet e contrario, (a.a.) jfr. Frändberg (1973) s. 103.
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inte tillämpas, och därigenom blir dess tillämpningsområde inskränkt.

I en tillämpningssituation där det utan varje tvivel är säkerställt att en rättsregel (r) 
enligt sin ordalydelse är tillämplig på ett fall (f) och det inte föreligger något skäl till 
att göra något undantag från den, utgör (r) själv  ett tillräckligt skäl  för att den skall 
tillämpas på (f).141 Här torde inte råda någon tvekan om att göra en ren tillämpning. 
Det kan däremot trots att (r) förvisso enligt sin ordalydelse utan tvekan är tillämplig 
på  (f)  uppstå  situationer  där  (r)  ändå  inte  utgör  ett  tillräckligt  skäl  för  en  sådan 
tillämpning. Det skulle till exempel kunna bero på att en sådan tillämpning leder till 
ett alltför oönskat resultat. Presumtionen är dock att regeln skall tillämpas, trots att det 
finns  motskäl.  I  dessa  situationer  måste  alltså  ytterligare  argument  för  (r):s 
tillämpning  på  (f)  anföras,  oavsett  om  valet  faller  på  att  tillämpa  (r)  eller  inte, 
eftersom dess existens i sig inte är tillräckliga skäl för en tillämpning.

6.2 Obsolescens – den maximala reduktionen

Vi  kan  alltså  konstatera  att  både  innan  en  reduktion  och  innan  en 
obsolescensförklaring  existerar  en  rättsregel  vars  presumtion  för  tillämpning  är 
försvagad på grund av olika motskäl; regeln i sig innehåller inte tillräckliga skäl för 
sin tillämpning. I reduktionsfallet överväger motskälen och rättsregeln genomgår en 
reduktiv  modifiering.  I  obsolescensfallet  föreligger  giltiga  skäl,  enligt 
hanteringsregeln för obsolescens, för att helt eliminera rättsregeln, eller delar av den, 
från sitt tillämpningsområde. Likheterna är tydliga: Tillämpningsområdet förminskas 
eller  reduceras  helt  bort  när  regeln  inte  tillämpas.  Det  finns  emellertid  ett  par 
skillnader mellan dessa. En reduktion av en regels tillämpningsområde förutsätter att 
något tillämpningsområde finns kvar. Regeln erkänns som gällande men får vid varje 
reduktion en tillagd, överskrivande, undantagsregel. Med upprepade reduktioner kan 
således en regels tillämpningsområde inskränkas till att rättsföljden aktualiseras vid 
endast ytterst få, eller kanske ett enda, rättsfaktum. En total reduktion, det vill säga en 
elimination av hela tillämpningsområdet, torde inte kunna ske på annat sätt än genom 
obsolescens, där förutsättningarna enligt (h-o) först måste vara uppfyllda. 

Vi har tidigare identifierat obsolescensen som ett resultat av att villkoren för (h-o), 
oaktat att dessa för tillfället är okända, är uppfyllda. Det betyder att obsolescensen hos 
en  regel  är  en  rättsföljd  av  yttre  faktorer  som  är  oberoende  av  korrigerande 
lagtolkning,  vilket  kan  tyckas  vara  en  väsentlig  skillnad  mellan  reduktion  och 
obsolescens.  Reduktionen  är  enbart  ett  resultat  av  domstolarnas  rättstolkande  och 
rättsmodifierande  verksamhet  och  kan  inte  existera  oberoende  av  denna:  En 
reducering förutsätter att någon reducerar. 

En regel som på grund av obsolescens saknar tillämpningsområde kommer icke desto 
mindre att behandlas som att den ännu har sitt tidigare tillämpningsområde, såtillvida 
inte någon uppmärksammar dess status och kategoriserar den som obsolet. Regeln är 
de facto obsolet när (h-o) så anger, men det krävs en värdering av en rättstillämpare, 
som tar ställning till (h-o) i förhållande till regeln, innan detta får synligt genomslag. 
Därigenom är den praktiska skillnaden mellan dessa fenomen i rättssystemet inte så 
141 A.a. s. 229.
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stor.  Obsolescens  kan  alltså  ses  som  en  slags  extremfall  av  reduktion,  där  hela 
tillämpningsområdet  reduceras.142 Det  är  otvivelaktigt  så  att  reduktionen  utgör  ett 
undantag från en av lagstiftaren antagen regel,  vilket  innebär  att  de problem som 
anförts beträffande obsolescensen i viss mån kan gälla även reduktionen, däribland 
förutsebarhet i rättsliga angelägenheter och normbundenhet till skydd mot godtycke. 

Om obsolescensen trots att den aktualiseras av andra faktorer än reduktionen ändå kan 
ses som ett extremfall av denna, bör vi alltså kunna sluta oss till att de principer som 
kan anses gälla för den korrigerande reduktionens berättigande kan utgöra en ledtråd 
till vad som kan berättiga ett avsteg från normbundenhet och förutsebarhet i den totala 
reduktionen som obsolescensen utgör. Den viktiga skillnaden ligger framförallt i att 
obsolescensen inte är enbart preciserande eller korrigerande, utan eliminerande, vilket 
torde kräva att villkoren i en större grad måste uppställas strängt. 

6.3 Principer för reduktion 

En modern lagstiftningsteknik kännetecknas i stor utsträckning av mera allmänt hållna 
bestämmelser  till  skillnad  från  en  äldre  kasuistisk  lagstiftningsteknik.143 Ett  väl 
preciserat  och i  lagtext  villkorat  stadgande har den fördelen att  dess tillämpnings-
område är klart avgränsat. Det är tydligt vilka situationer som faller utanför respektive 
innanför  tillämpningsområdet.  En  stark  precisering  medför  dock  även  att  vissa 
situationer, där samma ändamålsskäl för regelns tillämpning gör sig gällande, ändå 
faller  utanför  tillämpningsområdet.  Lagstiftaren  kan  helt  enkelt  inte  förutse  alla 
tänkbara situationer  där  regelns  ändamålsskäl  gör sig gällande och utforma regeln 
efter dessa. Den preciserade regeln täcker så att säga ”för få” fall, vilket medför att 
analogislut ofta måste göras.144 En motsatt situation föreligger när lagtexten är allmänt 
hållen. En allmän regel kan utan att vara vag täcka fler situationer än vad den var 
avsedd att göra; den täcker istället ”för många” fall.145 Att en regel är allmänt hållen, 
vag  eller  bådadera  är  de  primära  orsaken  till  att  göra  en  reduktion  av  dess 
tillämpningsområde.

Ett reduktionsslut är, som visats ovan, en inskränkning av en rättsregels tillämpnings-
område.  Att  en reduktion överhuvudtaget  kan övervägas  förutsätter  således att  det 
finns  ett  stadgande  med  ett  fastslaget  oönskat  tillämpningsområde.  De  vanligaste 
fallen där sådana omständigheter faktiskt föreligger torde, vid sidan av allmänt hållna 
och  vaga  stadganden,  vara  regler  vars  tillämpning  i  ett  enskilt  fall  leder  till 
ändamålsvidriga eller omoraliska resultat.146 De skäl, orsaker eller argument som kan 
motivera en reduktion är således, i alla fall, av värderande karaktär. Dessa argument 
kan dock inte ensamt motivera en reduktion, eftersom reduktionsslutet inte enbart är 
förenat med värderande moment utan även med objektiva villkor.

142 Vilket också gjorts i doktrin. Se t.ex. Frändberg (1973) s 103, (1984) s. 194 och (2005) s. 56,  83 
och 240.

143 Ekelöf/Edelstam (2011), s. 81. 
144 Jfr. Strömholm (1996), 459 som anger att kasuistisk lagstiftning ofta påkallar analogislut.
145 Ekelöf/Edelstam (2011), s. 81. Allmänt hållna regler är dock även ofta vaga till sin språkliga 

lydelse.
146 Jfr. bl.a. Frändberg (2005), s. 59,  Ekelöf (2011), s. 86 och Strömholm (1996), s. 463
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I NJA 1949 s. 82 (Baltmålet) gjorde HD en reduktion av 3:2 i lag (1904:26 s.1) om 
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,  enligt 
dess dåvarande lydelse. Målet behandlade hemskillnad mellan två, i Sverige bosatta, 
sovjetiska  medborgare.  Enligt  ifrågavarande  bestämmelse  kunde  hemskillnad  inte 
beviljas utländska medborgare med mindre än att både den nationella lagstiftningen 
medgav hemskillnad och att förutsättningarna för hemskillnad enligt svensk lag var 
uppfyllda.  HD:s  majoritet  anförde  att  de  omständigheter  som  grundat  makarnas 
sovjetiska  medborgarskap,  Sovjetunionens  ockupation  av  Estland,  inte  var  sådana 
omständigheter  som lagstiftaren hade räknat  med vid utformandet  av den aktuella 
bestämmelsen. Det anfördes dessutom att de ändamålsskäl som utgjorde grunden för 
bestämmelsen  inte  gjorde  sig  gällande  under  rådande  omständigheter.  I  övrigt 
konstaterades att den svenska utlänningslagstiftningen i övrigt inte var främmande för 
tanken att en utlänning som saknade sitt hemlands beskydd i vissa avseenden kunde 
jämställas med en statslös. En statslös behandlas regelmässigt i enlighet med lagen i 
landet för sin hemvist. HD uppställde på dessa grunder en reducerande undantagsregel 
från den aktuella rättsregeln med den ungefärliga innebörden att: En utlänning som 
saknar  sitt  hemlands beskydd jämställs  med en statslös  och  undantas  från regelns 
tillämpningsområde. 

Rättsfallet är ett tydligt exempel på en situation där en reduktion motiveras av att en 
tillämpning av regeln i ett enskilt fall leder till ett för ändamålet främmande resultat. 
Domstolen konstaterar dock att ändamålsskälen för en reduktion inte är giltiga om 
rättssystemet i övrigt ställer upp hinder för det övervägda reduktionsslutet. HD finner 
emellertid  att  rättssystemet  inte  bara  saknar  hinder  för  reduktionen,  utan  att  ett 
reduktionsslut till och med torde stå i bättre överensstämmelse med övrig lagstiftning 
på området.

Det bör således kunna konstateras att det faktum att tillämpningen av en regel leder 
till ett ändamålsfrämmande resultat kan utgöra ett giltigt skäl för reduktion, förutsatt 
att en sådan inte hindras av rättssystemet i övrigt. En reduktion får alltså inte strida 
mot rättssystemets systematik, och än hellre bör reduktionsslutet istället bidra till att 
systematiken upprätthålls. 

Det kan även tänkas att legitima skäl för en reduktion föreligger även utan att den 
tillämpning som domstolen överväger att reducera bort är ändamålsvidrig. Frändberg 
anför ett träffande exempel.147 Invid en park finns en skylt med lydelsen ”förbjudet att  
medföra större hundar” och bredvid skylten sitter en vakt och kontrollerar att regeln  
efterlevs.  Vid  ett  tillfälle  anländer  en  blind  man  med  en  jättelik  schäfer  som 
ledarhund. Det är otvivelaktigt så att hunden träffas av begreppet större hund. Det är 
likaledes klart  att  bestämmelsens  ändamål är  att  förhindra större  hundar,  som den 
aktuella schäfern, från att komma in i parken. Om den reducerande regeln ”tillåtet att 
medföra större ledarhundar” ställs upp har detta inte skett för att en tillämpning vore 
ändamålsvidrig  utan snarare  för att  det  föreligger  starkare skäl  för  att  tillämpa en 
undantagsregel än en ren tillämpning av huvudregeln. 

147 Frändberg (2005), s. 55
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6.3.1 Hinder mot reduktion 

Rättssystemet kan ställa upp olika typer av hinder för reduktionsslut. En typ av hinder 
är i det närmaste absolut och avser fallet att det finns andra regler i rättssystemet som 
förbjuder den reducerande regel som rättstillämparen avser att skapa. Om HD, i ovan 
refererat  avgörande,  hade funnit  att  utlänningslagstiftningen faktiskt  förbjöd att  en 
utlänning,  under  vissa  omständigheter,  behandlas  som statslös  hade det  funnits  en 
lagregel som förbjöd den reducerande regeln. För att kunna göra ett reduktionsslut 
under  sådana omständigheter  krävs  följaktligen att  en reduktion görs även av den 
regel som förhindrar reduktionsslutet.148 

En  annan  typ  av  hinder  som  rättssystemet  ställer  upp  är  inte  absoluta  i  samma 
bemärkelse.  I  rättssystemet  ingår  som konstaterats  inte  endast  sakregler  utan även 
hanteringsregler och mera allmänna rättsnormer,  eller  rättsideologier,  så som rätts-
statstanken och ur denna härledda rättsprinciper. Dessa principer utgör inte absoluta 
hinder mot reduktion utan ställer snarare krav på att de skäl som kan anföras till stöd 
för reduktionsslutet är av viss styrka. Tidigare konstaterades att legalitetsprincipen i 
en  bemärkelse  är  absolut  och  i  en  annan  mening  relativ.  Under  normala 
omständigheter  förbjuder  legalitetsprincipen  reduktionsslut,  eftersom  ett  sådant 
förutsätter att en lagstridig rättsregel ställs upp. Men om tillräckligt starka skäl – eller 
synnerliga skäl – föreligger hindras inte det lagstridiga avgörandet; reduktionsslutet. 
En reduktion kan således inte föranledas i något av följande fall: att en regel i någon 
mån är dysfunktionell, att den under vissa omständigheter leder till resultat som inte 
är helt optimala eller att det föreligger, i och för sig relevanta, men inte särdeles starka 
motskäl mot dess tillämpning.

Både legalitetsprincipen och den formella lagkraftens princip bygger som konstaterats 
på mer  grundläggande värden om demokrati  och folksuveränitet.  Ur  dessa värden 
torde  en  princip,  som  Frändberg  benämner  lojalitetsprincipen,  kunna  härledas.149 
Principen  innebär  i  stort  att  rättstillämparen  skall  vara  lojal  mot  lagstiftaren.  Vid 
osäkra fall bör rättstillämparen eftersträva ett avgörande som, i möjligaste mån, ligger 
i linje med lagstiftarens – i lagförarbeten uttryckta – intention.150 En radikalt form av 
denna princip manar till stor försiktighet med reduktionsslut eftersom dessa faktiskt 
utgör  ett  avsteg  från  lagstiftarens  i  lagtext  uttryckta  avsikt.  Även  om en  radikal 
subjektiv  lagtolkningsmetod  i  stora  delar  kan  avfärdas  som  både 
verklighetsfrämmande  och  olämplig  bör  dock  kravet  på  yttersta  försiktighet  vid 
reduktion  kvarstå.151 Oavsett  om  man  omfattar  en  subjektiv,  objektiv,  subjektivt-
teleologisk eller en objektivt-teleologisk lagtolkningsmetod bör demokratins roll som 
legitimation för rättsordningen vara allmänt accepterad. Härav följer att lagstiftarens, 
och  i  förlängningen  folkets,  vilja  måste  respekteras,  vilket  i  sin  tur  innebär  att 

148 Om så inte sker föreligger en motsägelse i rättssystemet, varvid derogationsprinciperna skulle 
aktualiseras och ge lagregeln företräde framför den nyskapade regel som reducerar den 
ursprungliga.

149 Jfr. Frändberg (1973), s. 159
150 A.st.
151 Frändberg (1973) skriver bl.a. att ”den flitiga användningen av lagförarbeten i svensk rättsskipning 

är ett uttryck för lojalitetsprincipens dominans” (s. 159), han avfärdar dock, med skärpa, en allt för 
stark bundenhet vid en sådan princip jfr. Frändberg (1984), s. 20 ff. & s. 193. jfr. Även Hellner 
(2009) s. 81 ff. där skäl för och emot en stark motivbundenhet diskuteras. 
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domstolen  vid  contra  legem-tolkning  av  lagtexten  bör  göra  denna  tolkning  i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden.152 

Sammantaget kan sägas att det finns flera typer av argument som kan utgöra legitima 
skäl  till  reduktionsslut.  Alla  dessa  argument  innehåller  en  värdering  där 
undantagsregeln  bedöms  vara  lämpligare  än  huvudregeln.  Det  är  inte  möjligt  att 
generellt ange vilka typer av värderande argument som är giltiga, respektive ogiltiga, 
som  motivering  för  ett  reduktionsslut.  Det  går  dock  att  konstatera  att  vissa 
reduktionsslut  utesluts,  antingen  eftersom  rättssystemet  kan  innehålla  regler  som 
förbjuder  dem  eller  för  att  undantagsregeln  är  inkonsistent  med  rättsordningens 
systematik. Det går vidare att konstatera att de argument som framförs måste vara av 
viss kvalitet, eller styrka, eftersom rättssystemet innehåller principer och värderingar, 
vilka i  viss mån åsidosätts i  och med att lagens ordalydelse frångås. Ett argument 
måste, förutom att inte kränka dessa värden, troligen även främja dem om det skall 
bedömas vara ett tillräckligt starkt argument för reduktion. 

Den vanligast situationen där reduktionsslut övervägs är vid allmänt hållna lagregler, 
vars tillämpningsområde täcker fall där regelns ändamålsskäl inte kan göras gällande. 
Här torde skälen för reduktion vara som starkast. Om en ren tillämpning inte främjar, 
eller  till  och  med  motverkar,  rättsregelns  ändamål  kommer  den  reducerande 
rättsregeln  inte  att  strida  mot  lagstiftarviljan.  Istället  kommer  reduktionen  att 
harmoniera  bättre  med  denna.  Det  vållar  således  inga  betänkligheter  ur  ett 
demokratiperspektiv att i ett sådant fall göra en reduktion. Det kan dock konstateras 
att  rättssäkerhetsaspekter,  som  exempelvis  förutsebarhet,  fortfarande  kan  göras 
gällande som skäl mot ett reduktionsslut. Detta beror dock helt på omständigheterna i 
det enskilda fallet. 

En  liknande argumentation  kan anföras  avseende reduktioner  som motverkar  eller 
främjar den inre systematiken i rättsordningen. Det är uppenbart att en inkonsistent 
reduktion  är  omöjlig.  En  reduktion  som  istället  inte  är  inkonsistent  men  ändå 
motverkar systematiken är kanske inte omöjlig,  men troligen olämplig,  varför den 
rimligen  bör  vara  otillåten.  En reduktion  som å  andra  sidan  främjar  systematiken 
vållar mindre betänkligheter både avseende demokratiska värden och rättssäkerhet. 
Systematiken är genom lagstiftningstekniken upprätthållen av lagstiftaren och den är 
nödvändig för förutsebarhet och konsekvens i rättstillämpningen.

6.3.2 Allmänna rättsprinciper som argument för reduktion

En inte  helt  oomtvistad  distinktion  som ofta  förekommer  i  den  rättsvetenskapliga 
debatten är den mellan regler och allmänna rättsprinciper. Sundby använder begreppet 
regel för att beteckna det som konkret pekar ut lösningen på ett specifikt problem 
medan riktlinjer, som är synonymt med rättsprinciper, endast anger de faktorer som 
rättstillämparen  är  skyldig  att  beakta  i  sitt  avgörande.153 Strömholm  anger  att 
distinktionen kan förstås så att reglerna hänför sig till, och bestämmer, det faktiska 

152 Hur dessa värden rent faktiskt ser ut och vad de har för egentligt innehåll kommer inte närmare att 
behandlas. Peczenik har diskuterat ämnet utförligt. Det kan speciellt hänvisas till Peczenik (1995), 
kap. 1.5

153 Jfr Sundby (1978), s. 197 ff. 

38



avgörandet till skillnad från principerna som endast skall eller bör beaktas men som 
får  avvikas  ifrån  om  skäl  föreligger.154 Rättsprinciperna  har  således  i  större 
utsträckning karaktären av ideal som skall eller bör eftersträvas snarare än regler som 
skall efterlevas och tillämpas.155

En allmän rättsprincip verkar följaktligen inte syfta till  att bestämma avgöranden i 
enskilda fall utan snarare till att påverka eller genomsyra ett visst rättsområde eller 
rättstillämpningen i  stort.156 Eftersom principerna har  detta  mer  övergripande syfte 
ligger det nära till hands att anta att de kan utgöra skäl för eller emot reduktionsslut. 
Principer skiljer sig således från regler i den meningen att de till  sitt  innehåll inte 
måste följas. I en mening utgör dock principerna regler genom att de föreskriver att 
innehållet måste beaktas; principen tillämpas då den beaktas.157

I  det  kända amerikanska rättsfallet  Riggs vs Palmer158, vilket  användes av Ronald 
Dworkin för att introducera – eller tydliggöra –  skillnaden mellan regler och rätts-
principer,  motiverades  en  reduktion  av  en  bakomliggande  allmän  rättsprincip.159 
Förhållandena var sådana att en mördare gjorde anspråk på testamentslott efter sitt 
offer. Domstolen konstaterade att reglerna bokstavligt tolkade faktiskt gav mördaren 
rätt till den aktuella egendomen.160 Domstolen valde dock att skapa en undantagsregel, 
motiverad av den bakomliggande principen att ingen skall göra vinning på sitt brott, 
som förbjöd en mördare att  få  arv efter  sitt  offer.161 Med en svensk eller  nordisk 
terminologi  skulle  domslutet  kunna  förklaras  som  en  reduktion  av  gällande 
testamentesregler. 

I Sverige genomsyras flertalet rättsområden av allmänna rättsprinciper.162  Inom straff-
rätten kan bland annat proportionalitetsprincipen, uppsåtsprincipen och preventions-
principen  anföras  som  exempel.  Inom  processrätten  kan  kontradiktionsprincipen, 
muntlighetsprincipen  och koncentrationsprincipen  utgöra  exempel.  Dessa allmänna 
rättsprinciper bör under vissa förutsättningar kunna utgöra skäl både för och emot 
reduktioner av rättsregler. Vi har tidigare konstaterat att grundläggande demokratiska 
och  rättsstatliga  värden  kräver  yttersta  försiktighet,  eller  återhållsamhet,  med 
reduktionsslut.  En allmän rättsprincip kan dock försvaga presumtionen om en ren 
tillämpning av en rättsregel om det är så att tillämpningen står i strid med allmänna 
rättsprinciper. De kan således utgöra skäl för en reduktion.

154 Jfr. Strömholm (1996), s. 243
155 Häri ligger även en viss del av kritiken mot distinktionen. Det kan hävdas att en allmän princip 

faktiskt kan grunda både rättigheter och skyldigheter även om dessa är mer oklara och osäkra. Som 
Strömholm påpekar är det dock inte onödigt att göra distinktionen även om regler och principer inte 
skiljer sig åt ur logisk synpunkt. Jfr. bl.a. Strömholm (1996), s. 243 ff.

156 Jfr. Gustafsson (2002), s. 40 f.
157 Marcusson (2005) s. 10.
158 Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506 (1889).
159 Jfr. Gustafsson (2002), s. 39. 
160 ”It is quite true that statutes regulating the making, proof and effect of wills, and the devolution of 

property, if literally construed, and if their force and effect can in no way and under no 
circumstances be controlled or modified, give this property to the murderer.”

161 ”It takes from him no property, but simply holds that he shall not acquire property by his crime, 
and thus be rewarded for its commission.”

162 Jfr. Gustafsson (2002), s. 41. Här anges även ytterliggare allmänna rättsprinciper inom flera 
rättsområden.
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7. Vad föranleder obsolescens?

Det  har  konstaterats  att  tillståndet  obsolescens  inträder  på  grund  av  en 
hanteringsregel.  Denna  regel  måste  innehålla  orsaker  till,  eller  rekvisit  för,  när 
obsolescens  uppstår.  Att  beskriva regelns innehåll  uttömmande är inom ramen för 
denna uppsats inte möjligt. Det bör dock vara möjligt att antyda vissa indikatorer – 
eller troliga orsaker – till obsolescens. Dessa indikatorer är således inte säkra giltiga 
orsaker  till  obsolescens  utan  endast  antydda  delar  av  den  fullständiga  regeln  för 
obsolescens.  Det  torde  på  samma  sätt  vara  möjligt  att  antyda  vilka  orsaker  till 
obsolescens som inte kan vara giltiga enligt hanteringsregeln. 

Tanken  med  att  urskilja  generella  giltiga  indikatorer  på  hur,  när  eller  varför 
obsolescens uppstår, och därmed närma oss innehållet i hanteringsregeln, är att göra 
obsolescensbedömningen mer rättssäker och förutsebar. En första begränsning som 
bör kunna uppställas för giltiga obsolescenskriterier är därför att ett sådant inte kan 
vara  subjektivt  eller  godtyckligt.  Den  subjektiva  värderingen  måste  göras  av  den 
aktuella regeln i förhållande till ett eller flera objektiva villkor, för att dessa villkor 
skall kunna fylla någon självständig funktion. 

7.1 Den föråldrade regeln som indikator 

Den gängse synen på obsoleta stadganden som föråldrade (se avsnitt 2) ger oss starka 
skäl att förmoda att ålder är en sådan faktor som kan föranleda obsolescens. Att en lag 
uppnått en viss ålder kan dock inte i sig, som tidigare framhållits, medföra tillräckliga 
skäl  för  obsolescens.  Det  existerar  inget  generellt  utgångsdatum vare  sig  för  lag-
stadganden eller andra rättsregler. ”Föråldrad” måste för att kunna utgöra ett villkor 
alltså hänföras till någon eller några andra obsolescensgrunder, varför det aldrig kan 
utgöra ett  självständigt villkor.  Kriteriet  ”en regel är obsolet  om den är föråldrad” 
fyller ingen funktion och kan alltså förkastas. Termen är snarare synonym med själva 
obsolescensbegreppet  i  bemärkelsen ”tillståndet  att  vara  obsolet”.  Om en regel  är  
formellt  gällande  men  inte  behöver,  bör  eller  får  beaktas  i  rättstillämpningen  på 
grund av någon, eller flera, giltiga orsaker är den obsolet, det vill säga föråldrad.163

Att  vissa  obsolescensgrunder  i  sin  tur  också  skulle  kunna  sammanfattas  med 
begreppet ”föråldrad” är en annan sak. Dessa skulle dock med en sådan terminologi 
snarare  bli  olika  delpreciseringar  av  ett  vagt,  och  inte  tillräckligt,  begrepp,  varför 
dessa grunder istället bör stå som självständiga kriterier för obsolescens.

De  indikatorer  på  obsolescens,  som  alla  leder  till  det  sammanfattande  resultatet 
”föråldrad”, vi alltså istället har att förhålla oss till som självständiga grunder skulle 
preliminärt kunna vara:  (1) att regeln inte längre kan tillämpas eftersom antingen de 
rättsfaktum som utgör regelns rekvisit, eller regelns rättsföljd, inte på något sätt kan 
bli aktuella i dagens samhälle, (2) att nyare lagstiftning tillkommit på områden som 
regleras av icke upphävda äldre regler, (3) att regeln är dysfunktionell under dagens 

163 Föråldrad är dock inte helt tillfredsställande som synonym om det finns giltiga obsolescensgrunder 
som inte kräver någon ålder alls. Då är termen varken tillräcklig eller nödvändig.
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samhällsförhållanden, (4) att regeln strider mot en rättssyn som utvecklats i samhället 
sedan  regeln  trädde  i  kraft  och  (5)  att  regeln  blivit  kraftlös  genom  bindande 
sedvanerätt.

7.2 Den överspelade regeln

Den första indikatorn på obsolescens är att regeln inte längre kan tillämpas eftersom 
antingen de rättsfaktum som utgör regelns rekvisit eller regelns rättsföljd inte på något 
sätt  kan  bli  aktuella  i  dagens  samhälle.  Innebörden  av  föråldrad  blir  då  snarast 
”överspelad”. Här rör det sig om stadganden som behandlar utdöda företeelser som 
inte  ens  i  någon  mån  föreligger,  eller  som ur  en  rent  rättsteknisk  aspekt  är  helt 
främmande eller omöjliga i vår nutida samhälleliga kontext.164

Här  passar  återigen  HB 1:10  att  tjäna  som exempel:  ”De  varor,  som av  stadens 
vräkare böra skådas och prövas, må köparen ej taga till sig, förr än det skett är; eller 
böte köparen och säljaren, vardera tio daler.” Stadgandet, som är straffsanktionerat, 
innebär att en köpare av vissa slags varor inte får ta emot dessa förrän stadens vräkare 
kontrollerat  varornas  beskaffenhet.  Förutsättningar  för  att  stadgandet  skall  kunna 
aktualiseras är därför dels  att  det  finns vissa slags varor som enligt  en regel skall 
granskas av en vräkare, och dels att det finns vräkare i staden. Idag tycks inte någon 
gällande författning reglera vem som har kompetens att tillsätta vräkare. Inte heller 
tycks den befattningen behövas, eftersom det saknas författningar som föreskriver att 
något gods skall granskas av en sådan. Eftersom vi inte på mycket länge haft några 
vräkare kan regeln alltså inte på något sätt aktualiseras och är otillämpbar.165 

I fallet att en regel blir överspelad är obsolescensen av närmast tekniskt natur. Det 
finns inga möjliga omständigheter under vilka regeln kan tillämpas, varför det inte 
heller kan krävas att den skall tillämpas;  bör  sägs normalt implicera,  kan.166 Denna 
obsolescensgrund  står  följaktligen  i  en  särställning,  jämfört  med  övriga 
obsolescensgrunder.  Det  finns  ingen  valmöjlighet  mellan  att  tillämpa  eller  inte 
tillämpa en regel, varför det inte heller krävs någon värdering.

I reduktionsfallet, som diskuterats ovan (avsnitt 6.3.1), konstaterades att rättssystemet 
ställer upp flera typer av hinder för reduktionsslut. Dessa hinder bör även göra sig 
gällande avseende obsolescens, och då som negativa rekvisit i regeln för obsolescens. 
Den överspelade regeln är  dock automatiskt,  och nödvändigt,  obsolet.  Hindren för 
obsolescens kan följaktligen inte göra sig gällande avseende den överspelade regeln, 
något som även det följer av att bör implicerar kan. Detta innebär naturligtvis inte att 
begränsningarna inte finns, det innebär endast att: Om en regel de facto är överspelad 
så hindrar inte rättssystemet att den är obsolet.

164 Jfr. uttalandet i Prop. 1984/85:63 s. 25 ang. regelsanering på det kyrkliga området av författningar 
som förlorat sin betydelse.

165 Se exempelvis Strömholm (1996) s. 352 och Peczenik (1988) s. 41.
166 Innebörden i att bör implicerar kan är helt enkelt att moral, eller något annat, inte kan kräva något 

som är omöjligt.
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Det finns rättsregler, liknande den ovan diskuterade HB 1:10, som prima facie, vid 
första anblicken, framstår som överspelade. I BB 12 kap. regleras ”Huru svin må i 
ollonskog släppas” och i kapitlets första och andra paragraf fastslås vissa former och 
vissa skyldigheter för hur samägare av ollonskog skall nyttja denna. I dagens läge är 
det tveksamt huruvida det finns samägda ollonskogar där svin hålls. Det skulle därför 
kunna hävdas att reglerna inte kan aktualiseras under rådande förutsättningar; varför 
de i likhet med HB 1:10 är överspelade.167 Skillnaden mellan dessa stadganden är 
dock att HB 1:10 med dagens rättsläge inte kan aktualiseras medan de rättsfakta som 
aktualiserar  exempelvis  BB  12:1  fortfarande  kan  inträffa,  även  om  det  verkar 
osannolikt. Reglerna i BB:s 12 kap. är följaktligen inte automatiskt obsoleta, som HB 
1:10, även om de faktiskt kan vara obsoleta, om än på annan grund. 

7.2.1 Direkt överspelad 

Den  överspelade  regeln  som den  beskrivits  ovan  har  blivit  obsolet  eftersom lag-
stiftningen eller  samhället  i  övrigt  har  förändrats  på ett  sådant  sätt  att  regeln inte 
längre kan aktualiseras under några omständigheter. Det relevanta är dock själva det 
faktum att en regel inte kan aktualiseras, inte varför den inte kan aktualiseras. Detta 
medför att en något speciell situation skulle kunna uppstå där en regel redan vid dess 
tillkomst är obsolet, eftersom den inte kan tillämpas.

I SvJT 1981 s. 161 argumenterar Krister Malmsten för att regeln i BrB 16:15 st. 2 
(nuvarande BrB 16:15 st 3) om missbruk av larmanordning bör ha varit obsolet redan 
vid ikraftträdandet. Malmsten anger följande: "Bestämmelsen om missbruk av larm-
anordning skulle då till följd av sin generella subsidiaritet enligt propositionen vara 
obsolet redan vid ikraftträdandet. Något behov av ny lagstiftning härom synes då inte 
ha förelegat".168 

Det finns inget behov av att här närmare analysera rättsläget. Att Malmsten bedömer 
att stadgandet är obsolet beror dock på att det i propositionen uttalas att "missbruk av 
larmanordning är subsidiär i förhållande till andra i BrB upptagna brott".169 Om de 
rättsfakta  som aktualiserar  regeln,  under  alla  omständigheter,  täcks  även av  andra 
straffstadganden i BrB kommer regeln om missbruk av larmanordning följaktligen 
aldrig att kunna tillämpas.170 

Att  en bestämmelse inte  under  några förutsättningar  kan tillämpas medför  att  den 
automatiskt är obsolet, oavsett om den blivit så vid ikraftträdandet eller om den på 
grund  av  samhällsutvecklingen  blivit  överspelad.  Om  en  regel  redan  vid 
ikraftträdandet  varken kan eller får tillämpas har den blivit kvalificerat obsolet utan 
att  den  genomgått  en  sedvanerättslig  process  som  tvingande  satt  den  ur  spel. 
Kvalificerad obsolescens har således inträtt utan desuetudo derogatoria.

167 Bertil Bengtsson anger till exempel, i anslutning till BB 12:2, att paragrafen troligen saknar 
aktualitet även om den har ”visst intresse”. Jfr Bengtsson, BB 12 kap, lagkommentar not 7, (2012-
05-16, Karnov internet)

168 Malmsten SvJT 1981 s. 220
169 NJA II 1977 s. 139 (Prop 1976/77:121)
170 Detta torde även vara Malmstens åsikt. Jfr. Malmsten SvJT 1981 s. 219.
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7.3 Ny lagstiftning

Den andra indikatorn för obsolescens hos en rättsregel är att nyare lagstiftning till-
kommer  och  därmed  försätter  äldre,  icke  upphävd,  lagstiftning  med  samma 
tillämpningsområde ur spel.  Om en situation uppstår där två rättsregler föreskriver 
olika  rättsföljder  för  samma  rättsfaktum  så  föreligger  en  regelkonflikt.  En  sådan 
konflikt  är  antingen  fullständig  eller  partiell.  I  det  förra  fallet  har  reglerna  helt 
motsvarande tillämpningsområde men olika rättsföljd. I det senare fallet har reglerna 
endast delvis motsvarande tillämpningsområden, men avseende detta föreskrivs olika 
rättsföljder.  

Att  en  situation  uppstår  där  lagstiftaren  skapar  nya  normer  med  precis  samma 
tillämpningsområde  som  en  redan  existerande  regel  förefaller  närmast  vara  en 
möjlighet av enbart teoretiskt intresse. Situationen förutsätter att (1) lagstiftaren vill 
reglera  en samling  omständigheter  –  exakt  samma samling omständigheter  –  som 
träffas  av andra formellt  gällande bestämmelser,  och att  (2)  lagstiftaren,  trots  den 
omfattande utredningsprocess som normgivningen är förenad med, helt förbiser det 
faktum att situationen redan är reglerad. En ur en praktisk synvinkel mer sannolik 
situation är att lagstiftaren skapar allmänt formulerade regler vilka är så vida att de, av 
misstag, helt täcker in mer speciella regler. Misstaget kan bestå i antingen ett rent 
förbiseende eller i att lagtexten är obetänksamt formulerad och därför täcker in fler 
fall än avsett. Det samma skulle än troligare kunna förekomma i förhållandet mellan 
nationell och överstatlig rätt. Ett specialfall av dessa två situationer är att lagstiftning 
på delvis olika rättsområden reglerar samma mängd rättsfakta.

7.3.1 Det säkra fallet

BB 11:4 1 men. kan anföras som exempel på en regel som torde vara obsolet på grund 
av senare tillkommen lagstiftning. Bestämmelsen har följande lydelse:

Då tjäle är ur jord, skola svin ringade vara. Träffas oringade svin den tid utom 
ägarens hägnad eller å allmän väg, tage den, som vill och gitter, dem upp, och 
löse ägaren dem igen av honom med fem daler för vartdera. Vill ägaren ej lösa, 
stämme då den, som upptog, till rätten, och betale ägaren dubbelt för vart svin.

Regeln föreskriver en skyldighet för svinägare att under en viss period då jorden inte 
är frusen hålla sina svin ringade, det vill säga fästa en ring i djurets tryne. Ingreppet 
syftar till att förhindra svinen från att böka i jorden, något som kan orsaka skador på 
markerna.171 

I djurskyddslag (1988:534) § 10 stadgas ett förbud mot, ur veterinärmedicinsk syn-
punkt,  obefogade  kirurgiska  ingrepp på  djur  och  i  §  36,  samma lag  är  brott  mot 
bestämmelsen straffbelagt. Enligt BrB 16:13 är djurplågeri – att otillbörligen utsätta 
ett djur för plåga – också det straffbelagt. I RH 1993:22 bedömdes ett fall enligt dessa 

171 I Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar, Volym 22–23, s. 259 anges att svin allmänt 
hålls, men eftersom de på många ställen "ej flitigt ringas" gör de stor skada på markerna . (Google 
E-bok)
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bestämmelser när en djurägare hade ”ringat” sitt svin. HovR gjorde utifrån två expert-
utlåtanden bedömningen,  att ”ringningen” inte varit veterinärmedicinskt motiverad 
varför den utgjorde ett brott mot djurskyddslagens 10 §. Den åtalade dömdes dock 
inte  för  djurplågeri  jämlikt  BrB  16:13  eftersom  ingreppet  inte  bedömdes  som 
”otillbörligt”. Ingreppet var nämligen avsett att förhindra svinet från att skada andra 
djur.  

Den enda  typen av  medicinska  ingrepp  på  djur  som enligt  huvudregeln  tillåts  av 
djurskyddslagen är sådana som är motiverade ur en veterinärmedicinsk synvinkel. Det 
är möjligt att någon skulle kunna anföra ett argument som ur något perspektiv faktiskt 
legitimerar ”ringning” av svin; stadgandet i BB 11:4 har ju de facto fyllt en funktion 
en gång i tiden. Det verkar dock högst tveksamt om ett beaktansvärt argument, som 
med  någon  styrka  kan  göra  det  sannolikt  att  ”ringning”  är  veterinärmedicinskt 
motiverat,  kan  framföras.  Om  så  är  fallet  kan  ”ringning”  inte  under  några 
omständigheter tillåtas utan att strida mot djurskyddslagens 10 §. Det verkar således 
som om dessa två regler föreskriver en genuin motsägelse eftersom de under samma 
omständigheter  förbjuder  respektive  påbjuder  –  notera  att  kravet  på  ringning  är 
obligatoriskt –  samma handling.

I fallet rör det sig inte om en regelkonkurrens där två rättsföljder i och för sig är 
förenliga  kumulativt  utan  det  föreligger  en  genuin  konfliktsituation  mellan 
rättsföljder. I ett sådant fall aktualiseras de ovan beskrivna derogationsprinciperna för 
att upphäva den föreliggande motsägelsen. Derogationsprinciperna uppfattas normalt 
som tolkningsprinciper och aktualiseras därmed endast då tolkningsfrågor uppstår i 
enskilda fall.  De har därmed ingen principiell verkan utanför det aktuella fall som 
avhandlas, även om domslutet kan ha en prejudikatverkan som i realiteten kan leda till 
en regel delvis reduceras. Avseende det ovan beskrivna fallet är dock problematiken 
mer  generell.  Det  finns  överhuvudtaget  inga  möjliga  omständigheter  under  vilka 
regeln i BB inte står i strid med djurskyddslagen. Som domstolens avgörande visar, 
även om det inte diskuteras, vinner djurskyddslagens bestämmelser företräde framför 
BB:s,  anledningen  härvid  torde  vara  principen  lex  posterior.  Det  kan  följaktligen 
konkluderas  att  BB  11:4  inte  under  några  omständigheter  får  tillämpas  eftersom 
djurskyddslagens 10 § förbjuder en sådan tillämpning. BB 11:4 är därför obsolet på 
grund av senare antagen lagstiftning.

Ett fall liknande detta där obsolescens orsakas av senare antagen lagstiftning torde ut-
göra ett av de mer okomplicerade fallen ur bedömningshänseende. Obsolescens är här 
endast en funktion av nyare lagstiftning och allmänt accepterade derogationsprinciper. 
Något val i egentlig mening mellan olika rättsregler sker följaktligen inte och således 
sker inte heller någon värderingsmässig bedömning. Att obsolescens inträder som en 
funktion  av  regler  inom rättssystemet  vållar  långt  mindre  betänkligheter  än  andra 
typer  av  obsolescens  eftersom domstolen,  vid  obsolescensbedömningen,  använder 
allmänt kända och även av lagstiftaren accepterade rättsregler. 

7.3.2 Det osäkra fallet

I  föregående fall  förelåg en situation där en lagregel  med ett  vidare tillämpnings-
område stod i konflikt med en, i och för sig, speciell regel. Det går dock inte att direkt 
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säga att reglerna stod i ett generalis- eller specialisförhållande till varandra eftersom 
de båda reglerna inte hade mera gemensamt än att de råkade aktualiseras vid samma 
rättsfaktum. Det är dock tänkbart att en senare generell regel råkar i en total konflikt – 
det vill säga en konflikt under alla möjliga förutsättningar –  med en tidigare speciell 
regel. Då blir situationen blir mera svårbedömd eftersom meta-principen lex posterior  
generalis non derogat legi priori speciali aktualiseras.172 Enligt denna princip skulle 
således den nyare generella regeln få ge vika för den senare speciella. I normalfallet 
skulle detta självfallet inte vara ett problem; det antas ju vara huvudregeln. Om dock 
den äldre regeln är mycket ålderstigen och det finns skäl att anta att lagstiftaren inte 
räknat med att en regelkonflikt skulle uppstå, eller att lagstiftaren antog att den nya 
regeln skulle vinna företräde, verkar resultatet av principen mindre tillfredsställande.

Om den äldre regeln i ett sådant fall skulle bedömas vara obsolet kan orsaken till den 
bedömningen inte vara att den blivit det som en funktion av rättsregler och tolknings-
principer. En ny regel har således inte i strikt bemärkelse satt en äldre ur spel utan så 
måste  ha  skett  på  annan  grund.  Andra  sådana  orsaker  kan  vara  att  den  är 
dysfunktionell,  omoralisk  eller  sedvanerättsligt  upphävd.  Att  ett  rättsområde 
reformeras är till exempel sannolikt en av de starkaste indikatorerna på att rättssynen 
faktiskt har förändrats jämfört med den tidigare, vilket också i sig är en sådan faktor 
som  kan  försätta  äldre  stadganden  ur  spel  (jämför  avsnitt  7.5  nedan).  

7.4 Den dysfunktionella regeln

Den  tredje  indikatorn  är  att  regeln  är  dysfunktionell  under  dagens  samhälls-
förhållanden. Berörda stadganden är sådana vars innehåll på ett praktiskt plan inte 
längre kan sägas ha någon funktion eller vars innehåll kanske också motverkar dess 
forna funktionalitet på grund av de rådande förhållandena. Det rör sig sålunda om 
regler  som ”möjligen  skulle  kunna tillämpas  men  förhållandena  ändrats  så  att  en 
tillämpning  av  dem  vore  otidsenlig.”  En  remissinstans  står  för  den  träffande 
beskrivningen, när de tillstyrker ett upphävande av ett stort antal förådrade regler som 
härrörde  från  tiden  1672 och framåt.  Kyrkoförfattningsutredningen hade föreslagit 
upphävande av sammanlagt  ett  åttiotal  författningar  som blivit  ”betydelselösa”  på 
grund av exempelvis förändrade samhällsförhållanden eller senare reglering.173

BB 3:1 stadgar: ”Är by öde, där flera hemman äro, och vill en sitt upptaga, och de 
andre  vilja  ej  bygga  eller  täppa  med  honom;  nämne  då  häradshövding  några  av 
nämnden, som dit fara, och lägga honom till så mycket av ägorna, som emot dess 
hemman  svarar,  och  bäst  hägnas  och  hävdas  kan.”  Hemman  är  enligt 
Nationalencyklopedin en ”äldre benämning för jordbruksfastighet som blivit bokförd i 
kronans  jordeböcker  med  visst  mantalsvärde  […]  På  1500-talet  motsvarade  varje 
sådant hemman oftast en bondgård av sådan storlek att dess brukare kunde försörja 
sig  och  sin  familj  på  avkastningen  av  jorden  och  erlägga  den  skatt  som åvilade 
egendomen.”174 Regleringen tillkom under en tid då obrukad jord och öde bondgårdar 

172 Frändberg (1984), s. 98; senare generell lag slår inte ut tidigare speciell.
173  Prop. 1984/85:63 s. 6 och 25.
174 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/hemman, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-10.
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ansågs dåligt för hela samhället, till exempel genom minskad inkomst för kronan.175 
Likaså fanns andra orsaker till att jordbruk eller hela byar övergavs och blev öde. Om 
vi  helt  bortser från huruvida sådana ödeshemman ofta  förekommer idag eller  inte 
måste  dock  behovet  av  en  sådan  rätt  till  att  upptaga  ödelagda  och  obrukade 
jordbruksfastigheter  i  dagens  samhälle  ses  som  mindre  än  kravet  på  bibehållen 
äganderätt, varför regeln är dysfunktionell.
 
Ett annat exempel på en regel som ansetts dysfunktionell inom ett visst område är BB 
2:1 sista meningen, som stadgar att ”Ej må någon närmare till grannens tomt bygga, 
än att han till stödje eller stolparum en och en halv aln å sin tomt lämnar.  ” I NJA 
1918 s. 205 yrkades att ett antal uppförda byggnader skulle ändras så att den stadgade 
gränsen  iakttogs.  Instanserna  ansåg  att  stadgandet  inte  var  tillämpligt  i  fallet.  Ett 
justitieråd  tillade  ”att  han  ansåge  de  i  2  kap.  byggningabalken  innefattade 
ålderdomliga stadgandena huru å tomt skall byggas överhuvud icke äga tillämpning å 
fastigheter, belägna inom stations- eller andra under senare tid uppkomna samhällen å 
landet med större sammanträngd befolkning.” Det rörde sig i  själva verket om ett 
gränsfall mellan en reduktion och en obsolescensförklaring, eller en reduktion med 
obsolescens  som  skäl.  Stadgandet  var  dysfunktionellt  beträffande  nya  bostads-
förhållanden i samhället. 

Ytterligare ett exempel på en regel som torde anses dysfunktionell om den mot för-
modan tillämpades är BB 26:3 som alltjämt inte är upphävd. Denna stadgar att:  ”I 
staden byggen och förbättren de hus och gård för präst, som där hus eller grund äga, 
eller  där  borgerlig  näring idka,  och ej  särskilt  därföre  befriade  äro.  Sedan de hus 
lagligen byggda äro; vårde dem präst, att de ej fördärvas, och av vårdslöshet förfalla.” 
Meningen  är  att  alla  fastighetsägare  och  burskapsägande borgare  skall  bygga  och 
förbättra  prästgårdar  om  de  inte  ”äro  befriade”  från  den  plikten.  Bestämmelsen 
upphävdes alltså inte  när kyrkan och staten separerades.  Mycket talar  för att  dess 
tillämpning skulle anses få oönskade effekter idag och det kan inte råda någon tvekan 
om att bestämmelsen är obsolet oaktat annan lagstiftning kan reglera kyrkobyggande 
och underhåll eller ej. Bengtsson anger också i Karnov-kommentaren att kvarstående 
paragrafer i 26 kap. lär sakna praktisk betydelse.176

Att en rättsregel blir obsolet på grund av att den är dysfunktionell under nu rådande 
samhällsförhållanden kan liknas vid situationen att ett reduktionsslut motiveras av att 
bakomliggande  ändamålsskäl  inte  gör  sig  gällande  vid  en  ren  tillämpning.  I 
obsolescensfallet till  skillnad från reduktionsfallet är det samhällsutvecklingen som 
orsakat att ändamålsskälen inte i något möjligt fall gör sig gällande. Rättssystemet 
ställer dock, som tidigare diskuterats, upp hinder för reduktioner (jämför avsnitt 6.3.1 
samt nedan avsnitt 7.5). Dessa hinder är fullt ut applicerbara även vid obsolescens, 
genom att de ingår i regeln för obsolescens som negativa rekvisit. Om regeln således 
ursprungligen  har  formen  ”om  x  så  y”  så  kommer  begränsningarna,  vilka 
rättssystemet ställer upp, att ingå i regeln genom att den formuleras som ”om x & ¬b 
(begränsning) så y”.177

175 http://runeberg.org/nfcn/0021.html (Nordisk familjebok 1922  / Uggleupplagan. 34. ödeshemman)
176 Jfr. Bengtsson, BB 26 kap, lagkommentar not 16, (2012-05-16, Karnov internet)
177 Tecknet "¬" är en negationssymbol och betecknar att "det inte är så att" det som står efter symbolen 

stämmer. "¬b" innebär således att "det inte är så att begränsning föreligger". 
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7.5 Den omoraliska regeln

Den fjärde indikatorn på obsolescens är att regeln strider mot en rätts- och rättvisesyn 
som utvecklats  i  samhället  sedan regeln  trädde  i  kraft.  Detta  rör  stadganden som 
behandlar företeelser som enligt  nutida värderingar,  synsätt  eller  kunskaper är helt 
främmande. Till exempel innehöll BB 11:2 så sent som till 1981 en bestämmelse som 
löd: “Till vallgång skola kvinnfolk brukas, där det ske kan, och ej gossar vid tio dalers 
bot.”178 Detta stadgande torde länge befunnits diskriminerande, synen på unga män är 
knappast idag att de sprider tidelagssynd, och har sannolikt inte följts. 

Aktuell lagstiftning som i vissa delar skulle kunna tänkas uppfylla detta kriterium och 
som för närvarande utreds179 är lag (1944:133) om kastrering och lagen (1972:119) om 
fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Den förstnämnda lagens 1 § stadgar att en 
person som på grund av sin könsdrift kan komma att begå brott som medför allvarlig 
fara eller skada får kastreras efter samtycke. 2 § tillägger att ”saknar någon på grund 
av rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till kastrering, må han 
kastreras,  oaktat  sådant  samtycke  ej  föreligger.”  I  Prop.  2011/12:142 s.  64 uttalar 
regeringen att: ”För övrigt får lagen i denna del anses otidsenlig. Det är svårt att se att 
det  i  dag skulle  kunna uppstå  en situation  där  samhället  anser  det  nödvändigt  att 
någon kastreras mot sin vilja.” Upphävande av lagen föreslås. Den sistnämnda lagen 
har på senare tid varit föremål för stor medial uppmärksamhet och opinionsbildning. I 
Prop. 2011/12:142 s. 55 diskuteras det nuvarande kravet för fastställelse av ändrad 
könstillhörighet  att  sökanden  skall  ha  undergått  sterilisering  eller  av  annan  orsak 
sakna fortplantningsförmåga. Regeringen uttalar att:

Europadomstolen har visserligen ännu inte prövat om ett krav på sterilisering i 
samband med ändrad könstillhörighet är förenligt med konventionen. Det kan 
emellertid inte uteslutas att domstolen i en framtid kommer att anse att respekten 
för privatlivet kräver att  staterna inte ställer som krav att en person som vill 
ändra könstillhörighet  först  måste gå med på att  bli  infertil.  Som framgår av 
redovisningen i avsnitt 6 går rättsutvecklingen internationellt i den riktningen. 
Ett fortsatt krav på att den som önskar ändra könstillhörighet ska ha undergått 
sterilisering eller av någon annan orsak sakna fortplantningsförmåga förefaller 
med hänsyn till denna utveckling som otidsenligt. Tvärtom bör Sverige, enligt 
regeringens mening, vara ledande i arbetet med att värna transsexuellas rätt till 
kroppslig integritet och rättssäkerhet. 

De anser  dock att  beredningsunderlaget  är  för  knappt  i  nuläget  för  en  fullständig 
bedömning av och om vilka ändringar i lagen som är nödvändiga. ”Regeringen avser 
därför  att  skyndsamt komplettera  utredningen [...]”  och  ”avser  att  återkomma till 
riksdagen med förslag dels till ändringar som innebär att könstillhörighetslagens krav 
på sterilisering avskaffas, dels till eventuella nödvändiga följdändringar i annan lag-
stiftning.” 

I fallet att en rättsregel eller tillämpningen av den strider mot en nu rådande rättssyn 
förutsätts ett i flera avseenden värderande ställningstagande. Detta aktualiseras om en 
rättsregel har ett klart fastslaget, men oönskat, tillämpningsområde. Situationen kan 

178 Se Nordborg i SvJT 1984 s. 190.
179 Prop. 2011/12:142.
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liknas vid reduktionsfallet där en rättsregel under speciella förutsättningar leder till ett 
oönskat  resultat  och  därför  reduceras.  Skillnaden  mellan  obsolescens-  och 
reduktionsfallet  är  att  obsolescensen  är  generell:  En regel  strider  vid obsolescens-
grunden under alla möjliga förutsättningar mot den rådande rätts- eller rättvisesynen. 

Det konstaterades tidigare att reduktionsslutet är omgärdat av en rad restriktionen och 
får endast ske när starka skäl föreligger. Eftersom obsolescensen är mer generell och 
mer  ingripande,  torde  obsolescensen  vara  omgärdat  av  starkare  restriktioner  än 
reduktionen. Att en rättsregel inte harmonierar med rådande rättsuppfattning är inte 
tillräckligt för en reduktion och kan därför inte heller vara tillräckligt för obsolescens. 
Utgångspunkten i båda fallen är att lagstiftaren skall lösa problemet (jämför avsnitt – 
2).

För reduktion fastslogs att: (1) reduktionen inte får strida mot grundläggande demo-
kratiska  och  rättsstatliga  värden,  allmänna  rättsprinciper  eller  rättsordningens 
systematik  samt  att  (2)  reduktionsslutet  måste  stämma  bättre  överens  med  dessa 
värden och principer än vad den rena tillämpningen skulle göra. Avseende reduktion 
är  dessa  villkor  i  första  hand  bedömningsgrunder  för  huruvida  det  övervägda 
reduktionsslutet är lämpligt eller inte. Obsolescens, som vi beskrivit den, uppstår dock 
som  en  konsekvens  av  en  regel,  varvid  den  snarare  är  en  funktion  av  att  vissa 
omständigheter  är  för  handen  än  ett  resultat  av  en  bedömning.  Applicerat  på 
obsolescens är dessa villkor således inte bedömningsgrunder i egentlig mening, utan 
de är rekvisit som antingen är eller inte är uppfyllda beträffande en viss rättsregel.  

De ovan beskrivna villkoren måste i förhållande till obsolescens ha formen av rekvisit 
eller delrekvisit i en regel. Regeln i sig har formen av en ”om x så y”-sats varvid x 
utgörs  av:  Regeln  strider  mot  rådande rättssyn.  Komponenterna  demokratiska  och 
rättsstatliga  värden,  allmänna  rättsprinciper  och  rättsordningens  systematik  måste 
således vara delar i den ”rådande rättssynen”. Det kan inte heller råda någon tvekan 
om  att  dessa  komponenter  faktiskt  är  några  av  de  viktigare  delarna  i  det  som 
konstituerar en rättssyn.  Vilken rättssyn som råder i  ett  visst  samhälle vid en viss 
tidpunkt är beroende av vilka regler som vid tidpunkten ingår i systemet samt vilka 
värden som systemet anses vara uppbyggt kring, och som det avser att skydda. Dessa 
faktorer är således delar av rättssynen, även om de inte ensamt kan sägas konstituera 
denna. Om så vore fallet skulle en rättsregel inte kunna bli obsolet på denna grund. 
Rättssystemet  präglas  dock  av  en  viss  tröghet,  varför  rättssystemets  aktörer  och 
allmänheten i  övrigt  kan ha uppfattningar  om rätten som inte återspeglas i  de vid 
tidspunkten gällande normerna. Hur stor differensen är beror på normernas aktualitet. 

Huruvida en rättsregel är  obsolet  på grund av att  den är omoralisk avgörs således 
genom att  den rådande rättssynen faktiskt fastställs och att den eventuellt  obsoleta 
regelns rättsverkan jämförs med denna. En sådan jämförelse innehåller två i hög grad 
problematiska  moment.  Det  första  av  dessa  är  att  fastställa  innehållet  i  rådande 
rättssyn  och  det  andra  är  att  innehållet  i  den  rådande  rättssynen  inte  sällan  är 
motsägelsefullt.  

Ett exempel kan anföras för att illustrera det sagda. Vi kan anta följande: Det finns en 
regel  med  ett  klart  tillämpningsområde  och  en  tydlig  rättsföljd.  Denna  rättsföljd 
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strider  dessutom  mot  en  allmänt  accepterad  senare  tillkommen  rättsprincip.  Om 
rättsprincipen  i  fråga  ensamt  skulle  konstituerar  rättssynen  vore  bedömningen 
oproblematisk. Regeln skulle strida mot den allmänna rättssynen. I rättssynen ingår 
dock, de facto, även en presumtion om att en rättsregel i sig innehåller tillräckliga skäl 
för att den skall tillämpas enligt sitt tillämpningsområde. I rättssynen ingår dessutom 
legalitetsprincipen, vilken föreskriver normbundenhet i rättstillämpningen. Det verkar 
således  som  om  rättssynen  åtminstone  prima  facie  är  motsägelsefull  i 
obsolescensfrågan. Kravet på normbundenhet är dock som tidigare konstaterats inte 
absolut  utan  kan  åsidosättas  under  vissa  omständigheter.  Huruvida  en  regel,  i  ett 
enskilt fall,  strider mot rådande rättssyn får om rättssynens innehåll är oklart eller 
motstridigt istället avgöras av mera grundläggande värden. 

7.6 Den sedvanerättsligt upphävda regeln 

Det är otvivelaktigt så att den femte indikatorn, att regeln blir satt ur kraft genom att 
aktivt  inte  tillämpas under  en odefinierad lång tidsperiod, är  accepterad såsom en 
stark  obsolescensgrund.  Vid  desuetudo  (se  avsnitt  2.2.1)  ersätts  den  ursprungliga 
regeln med en ny avvikande regel som skapas sedvanerättsligt. Denna process kan ske 
utanför domstolen, genom att upprepade avvikelser från lagen sker obehindrat, det vill 
säga  utan  att  åtal  väcks  under  en  lång  tidsperiod.  Detta  kan  också  ske  inom 
domstolarna, där dessa, oftast efter bristande lagstiftningsåtgärder, slutar att tillämpa 
ett stadgande. Den nya rättsregeln som domstolen skapar contra legem ersätter då den 
gamla, som blir obsolet.180 

På detta senare sätt infördes den fria bevisprövningen i Sverige genom domstolarnas 
försorg.  I  1734  års  lag  kodifierades  och  utvecklades  den  legala  bevisteorin  i 
rättegångsordningen.181 Den  var  formellt  gällande  till  1948,  när  nuvarande  RB182 
trädde  i  kraft.183 I  utländsk  rätt  hade  den  ackusatoriska  processordningen  och  fri 
bevisprövning införts efter Franska revolutionen och i Sverige ville lagkommittén i 
förslaget till en ny kriminallag 1932 göra detsamma. Flera gånger under mitten av 
1800-talet  kritiserades  den  legala  bevisprövningen  av  lagkommittén  och 
lagberedningen  men  ingen  önskad  reform kom till  stånd.184 Frågan  kom upp  vid 
åtskilliga  tillfällen  eftersom  rättegångsreformen  varit  aktuell  ända  sedan  1810.185 
Denna formalism började dock ändå, under inflytande av den internationella debatten, 
uppluckras i praxis till förmån för den fria bevisprövningen redan under 1800-talet.186 
Framförallt  tillämpades  den  av  underrätterna  vid  lindrigare  brott.  1857  och  1858 
bekräftades  dock  i  prejudikat  från  HD  denna  avvikelse  från  lagtexten.  Den 
införlivades i processer vid allt grövre brott, och 1871 accepterades i HD för första 

180 Ekelöf/Edelstam  (2011) s. 95.
181 Prop. 1931:80 s. 20. 
182 Rättegångsbalk (1942:740). 
183 Stadgandet upphävdes formellt genom 2 § i Lag (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken.
184 Inger (2011) s. 286. Frågan var dock inte okontroversiell. Även justitieråd var skeptiska, framkom 

det vid remissgranskning så sent som 1896, eftersom det skulle ge alltför stort spelrum åt domarens 
personliga uppfattningar. Se Modéer i SvJT 1987 s. 258, spec. not 22.

185 Jfr. Prop. 1931:80 s. 24.
186 Prop. 1931:80 s. 23.
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gången indiciebevisning för mord.187 

När nuvarande RB trädde ikraft bekräftades således det rättsläge som svenska dom-
stolar, i  strid med lagen, infört redan hundra år tidigare.188 I  Prop.  1931:80 s. 105 
uttalas att ”[d]en fria bevisprövning, som sålunda redan gäller, bör bibehållas.” Regler 
om  koncentration  och  muntlighet  i  huvudförhandlingen  infördes  därtill  med 
huvudsyftet att åstadkomma förbättringar för just den fria bevisprövningen.189

Även lokal sedvana att inte följa en bestämmelse har erkänts som ett skäl för en rätts-
tillämpare  att  inte  tillämpa  stadgandet.  HB 2:1  sista  meningen  stadgar  som ovan 
nämnts ett visst minsta avstånd mellan grannars hus.  I NJA 1928 s. 510 yrkade en 
tomtägare att grannen skulle förpliktas att riva en byggnad som hade uppförts utan att 
uppfylla minimiavståndet på en och en halv aln. Under processens gång begärdes och 
genomfördes förrättning för fastställande av gränsen. Då förrättningen vann laga kraft 
var det i fallet ostridigt att byggnaden låg mellan 4-15 cm för nära gränsen jämfört 
med vad stadgandet krävde. Grannen anförde dock i sitt bestridande bland annat ”att 
det åberopade lagrummet på grund av sedvanerätt icke tillämpades i Övre Dalarne.” 
Underrätterna gick på tomtägarens linje och förpliktade grannen vid vite att förflytta 
byggnaden så att avståndet tillgodosågs. HD bedömde med beaktande av att en viss 
ovisshet  om  gränsen  förelegat  innan  förrättningen  ”ock därom  att  omförmälda 
lagstadgande blivit  inom orten i  stor omfattning icke iakttaget” att  det  skulle vara 
oskäligt  att  ålägga  grannen  att  flytta  byggnaden.  HD  tillmätte  alltså  den  lokala 
sedvanan vikt framför stadgandet, vilket kan tolkas som att stadgandet ansågs "lokalt 
obsolet".

Denna  obsolescensgrund  skiljer  sig  från  de  övriga  genom  att  obsolescensen  inte 
hänför sig till bestämda materiella orsaker, utan istället till att en sedvanerättslig regel 
har skapats och accepterats. Det kan dock konstateras att det som i ett inledningsskede 
orsakade en svagare from av obsolescens ofta kan vara det som här behandlats som 
indikatorer på obsolescens. Att rättsregler inte efterlevs av rättssubjekt och att de inte 
sanktioneras av domstolarna lär ofta bero på att lagstiftningen är dysfunktionell och 
att problemet inte har åtgärdats av lagstiftaren.

8. Slutsatser och diskussion

Vi har konstaterat att begreppet obsolescens inte behandlas enhetligt inom vare sig en 
vidare juridisk diskurs eller en snävare rättsvetenskaplig sådan. Det är följaktligen inte 
möjligt att genom en allmän uppfattning och en accepterad användning av begreppet 
ge  en,  i  juridisk-teknisk  bemärkelse,  både  precis  och  rimlig  definition.  Eftersom 
obsolescens  i  viss  mening existerar  utanför  de  officiella  rättskällorna,  och  snarast 
inverkar  på dessa,  måste  det  sägas vara just  rättsvetenskapens  uppgift  att  förklara 
själva fenomenet obsolescens. Detta faktum gör att det blir extra bekymmersamt om 
rättsvetenskapen saknar en klar och tydlig begreppsbestämning. Bristen på klarhet i 
begreppet  obsolescens  är  således  främst  problematisk  för  rättssystemet  och  rätts-

187 Inger (2011) s. 286.
188 Jfr. Modéer i SvJT 1999 s. 402.
189 Ekelöf/Edelstam/Heuman (2010) s. 27.
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tillämpningen,  genom att  rättsvetenskapen saknar  rent  språkliga  förutsättningar  att 
förklara, undersöka och kritisera ett i och för sig vedertaget fenomen. Det förtjänar 
dock att framhållas att i den debatt där begreppet faktiskt förekommer används det 
ofta i ett speciellt syfte varvid användningen i den begränsade kontexten kan vara fullt 
ändamålsenlig.  

I klarhetens intresse har vi dock valt att utifrån både allmänt vedertagna uppfattningar 
och  rena  ändamåls-  och  lämplighetsskäl  skissera  en  begreppsbestämning  som  i 
möjligaste mån är avsedd att vara generell och heltäckande. En regel är enligt denna 
bestämning obsolet:  Om den är  formellt  gällande men inte  behöver,  bör  eller  får 
beaktas i rättstillämpningen på grund av någon, eller flera, giltiga orsaker. Denna 
definition inbegriper således inte det vi har kallat det sociologiska konstaterandet; det 
vill säga att en regel faktiskt inte har tillämpats under en väldigt lång tid. Det finns 
dock rättsregler, vilka i doktrin brukar identifieras som obsoleta, som närmast träffas 
av det sociologiska konstaterandet snarare än av det vi menar är obsolescens. I denna 
bemärkelse  avviker  således  den  ovan  föreslagna  definitionen  från  ett  normalt 
språkbruk eftersom regler som i allmänhet betecknas som obsoleta inte är det.  De 
verkar dock finnas goda skäl till att dessa typer av regler, som istället lämpligen kan 
betecknas "föråldrade", inte träffas av begreppet. Om begreppet obsolescens skulle 
vara synonymt med föråldrad skulle det knappast fylla någon självständig funktion. 
Obsolescens används normalt som ett argument för att en regel inte skall tillämpas. 
Om en regel är föråldrad är det dock inte säkert huruvida den är tillämpbar eller ej. 
Om obsolescens alltså även skulle användas i bemärkelsen föråldrad vore det således 
osäkert  huruvida  den  obsoleta  regeln  är  tillämpbar  eller  inte.  Detta  medför  att 
obsolescens  som  argument  för  att  inte  tillämpa  ett  visst  stadgande   förlorar  sin 
betydelse.

Obsolescensbegreppet  inbegriper  två  olika  delar.  Den  ena  delen  syftar  på  själva 
funktionen hos obsolescensen – att en regel inte behöver,  bör eller  får tillämpas – 
medan den andra delen anger att det rör sig om obsolescens endast om funktionen har 
inträtt på grund av giltiga orsaker. De giltiga orsaker som åsyftas är de principer eller 
den process inom rättssystemet som medför att en formellt gällande rättsregel faktiskt 
får  bortses  ifrån  "i  strid"  med  allmänt  accepterade,  och  lagfästa,  principer  om 
normbundenhet. I avsnitt 4.2.2 konstaterades att dessa principer måste ha formen av 
en regel,  även om denna regel  till  sitt  innehåll  är  delvis  okänd och därför  defekt.

Fenomenet  obsolescens  existerar  inom rättssystemet  varför  det  med  nödvändighet 
påverkar  rättssystemet.  Att  regeln  för  obsolescens  varken  är  känd  eller  allmänt 
accepterad leder följaktligen till att obsolescensens återverkningar inom rättssystemet 
inte kan förklaras på ett tillfredsställande vis. Obsolescens har återverkningar på flera 
nivåer inom rättssystemet. De kanske viktigaste återverkningarna är dess påverkan på 
en  konstitutionell  nivå,  på  en  systemföreställningsnivå  och  på  en  praktisk  nivå.  

På det konstitutionella planet verkar obsolescens som fenomen svår att förena med 
principer för en rättsstat,  för legalitet  och för rättssäkerhet.  Dessa principer  ställer 
dock  inte  upp  absoluta  hinder  mot  all  contra  legem-tillämpning,  förutsatt  att 
tillämpningen inte strider mot de grundläggande värden som principerna är avsedda 
att skydda. Bristen på kända principer för obsolescens medför dock att obsolescens-
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bedömningar  i  praktiken  kan  bli  godtyckliga,  vilket  är  mer  problematiskt  ur 
konstitutionell synpunkt. 

I  förhållande  till  de  systemföreställningar  som  omgärdar  rättsordningen  och 
identifierar denna som just ett system är det problematiskt att obsolescens – som i en 
mening intar en högre hierarkisk ställning än alla sakregler – inte är tydligt preciserad 
och  allmänt  vedertagen.  Vi  har  således  en  defekt  hanteringsregel  som åtminstone 
teoretiskt  kan  verka  derogerande  på  själva  konstitutionen,  vars  status  i  övrigt  är 
säkerställd av flertalet skyddsmekanismer. 

Avseende den praktiska rättstillämpningen måste det konstateras att  det  är  extremt 
ovanligt att domstolarna konfronteras med en obsolet eller påstått obsolet rättsregel. 
Ur  ett  mer  övergripande  perspektiv  –  sett  till  antalet  fall  –  måste  följaktligen 
obsolescens  konstateras  utgöra  ett  minimalt  problem.  Problematiken  skulle  dock 
kunna liknas vid problematiken med felaktiga brottmålsdomar. Rent statistiskt torde 
det vara mindre vanligt förekommande att personer blir oskyldigt dömda i Sverige. 
Således skulle problemet med oskyldiga domar kunna karakteriseras som litet.  För 
den  enskilde  individen  kan  dock  en  felaktig  brottmålsdom  leda  till  förödande 
konsekvenser varför problemet ur ett sådant perspektiv är desto större. Obsolescens är 
dessutom till sin natur sådan att den kan inträda i alla delar av rättssystemet. Hur stort 
problemet med obsolescens faktiskt är måste således avgöras i relation till specifika 
rättsområden eller, kanske än lämpligare, i relation till ett sämsta möjliga scenario. Att 
det inte är möjligt att på förhand avgöra huruvida en rättsregel är obsolet, och inte 
behöver  tillämpas,  kan  otvivelaktigt  leda  till  att  rättstillämparen  gör  en  felaktig 
bedömning,  och  detta  kan  under  olyckliga  omständigheter  leda  till  förödande 
konsekvenser för en enskild individ.

Förutom dessa mer eller mindre direkta negativa konsekvenser som bristen på kända 
principer  för  obsolescens  orsakar  är  det  ur  ett  rent  rättsvetenskapligt  perspektiv 
mindre  tillfredsställande  att  det  finns  ett  oförklarat  fenomen  i  rättssystemet.  Det 
verkar  följaktligen  finnas  flera  goda  skäl  till  att  klart  och  uttömmande  precisera 
hanteringsregeln  för  obsolescens.  Att  inom ramen för  denna  uppsats,  eller  kanske 
överhuvudtaget, fullständigt beskriva denna hanteringsregel låter sig dock inte göras. 
Det rör sig helt enkelt om för många faktorer som måste utredas. Vi kan dock påvisa 
vissa  delar  eller  fragment  av  den  fullständiga  regeln  och  därigenom  åtminstone 
skissartat peka på relevanta indikatorer vid en obsolescensbedömning.

Hanteringsregeln för obsolescens angavs i avsnitt 4.2.2 se ut på följande vis: Om vissa 
förutsättningar råder så behöver, bör eller får inte en viss regel tillämpas. Regeln har 
följaktligen formen av en vanlig "om x, så y"-sats. Om de indikatorer som diskuterats 
i  avsnitt  7  är  korrekta  skulle  (x)  i  regeln  följaktligen  delvis  utgöras  av  fem 
förutsättningar som enskilt eller tillsammans aktualiserar (y). Regeln kan följaktligen 
formuleras enligt följande: "Om en regel är (1) överspelad eller (2) utesluten genom 
ny lagstiftning  eller (3)  dysfunktionell  eller  (4)  omoralisk eller (5)  sedvanerättsligt  
upphävd så y". 

Rättssystemet ställer dock upp flertalet hinder – nedan (h) – för alla typer av contra 
legem-tillämpning. Dessa har främst beskrivits i förhållande till reduktionsslutet men 
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de bör, på grund av likheten mellan fenomenen reduktion och obsolescens, även göra 
sig gällande avseende obsolescens, och då i än högre grad. Dessa hinder måste således 
ingå i regeln för obsolescens, vilken då får formen "om x & ¬h så y". Att uttömmande 
identifiera innehållet i (h) är inte en helt okomplicerad uppgift eftersom (h) utgörs av 
allt som hindrar att (1), (2), (3), (4) eller (5) orsakar obsolescens. Det kan dock sägas 
att den contra legem-tillämpning som obsolescens utgör åtminstone inte får strida mot 
demokratins och rättsstatens grundläggande värderingar. Troligen måste även "icke-
tillämpningen" av den obsoleta regeln harmoniera bättre med dessa värderingar än 
vad en ren tillämpning av regeln skulle ha gjort. Regeln har således följande innehåll: 
"Om en regel  är  (1)  överspelad eller  (2)  utesluten genom ny lagstiftning  eller  (3) 
dysfunktionell  eller  (4)  omoralisk eller  (5)  sedvanerättsligt  upphävd  och en  icke-
tillämpningen  av  regeln  harmonierar  bättre  med  demokratins  och  rättsstatens  
grundläggande värden än vad en ren tillämpning skulle ha gjort  så  y". Vi har dock 
även konstaterat att (1) utesluter att (h) föreligger eftersom (1) leder till att en regel 
inte överhuvudtaget kan tillämpas. Regeln bör således en form likande denna: Om (1) 
eller ((2) eller (3) eller (4) eller (5) och (¬h)) så y. 

Hanteringsregeln för  obsolescens torde,  utifrån vår undersökning,  slutgiltigt  kunna 
formuleras  enligt  följande:  Om en  regel  är  överspelad eller  (utesluten  genom  ny 
lagstiftning eller dysfunktionell eller omoralisk eller sedvanerättsligt upphävd och en 
icke-tillämpningen av regeln harmonierar bättre med demokratins och rättsstatens  
grundläggande värden än vad en ren tillämpning skulle ha gjort och att rättssystemet 
inte ställer upp något annat hinder för obsolescens) så behöver,  bör eller  får  inte 
regeln tillämpas.

Som tidigare antytts gör denna formulering av regeln för obsolescens inte anspråk på 
att vara varken fullständig eller utan brister. Den mest uppenbara och största bristen 
ligger i det faktum att hindren för obsolescens inte är närmare preciserade, utan att de 
endast skissartat antyds på ett mera allmänt plan. Att förutsättningarna i en indikator 
tycks vara för handen medför således inte, utan närmare undersökning av hindren, att 
en  rättsregel  är  obsolet.  Detta  till  trots  torde  hanteringsregeln  åtminstone  kunna 
användas som utgångspunkt vid en obsolescensbedömning, förutsatt  att  det  hålls  i 
minnet att indikatorerna är just  indikatorer för obsolescens och inte rekvisit.  Detta 
måste gälla så länge som hanteringsregelns fullständiga innehåll är okänt. 
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