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Debatten inleddes av referenten, regeringsrådet Gustaf Petrén, Sverige:

Herr ordförande, ärade församling!

Jag har blivit förelagd att här tala om ämnet, »Individ, minoritet och
stat i den nordiska, politiska demokratin». Ämnesvalet kan väl kanske
först ge anledning till några kommentarer angående juristmötena och
deras uppgift. Man har här, åtminstone så långt jag har kunnat följa detta
juristmöte, inte i någon grad dragit nytta av det betydelsefulla arbete som
lagts fram som jubileumsskrift till detta juristmöte, Henrik Tamms för-
nämnliga översikt. Studerar man den och håller sig till de omsorgsfulla
personkaraktäristikerna som där finns, gör man omedelbart den erfa-
renheten att på det sekel som förflutit mellan 1872 och innevarande
år det har skett en mycket stor förändring. Alla de namn som finns med
i juristmötenas början under de första decennierna var personer som hade
en ställning inte bara som ledande jurister utan samtidigt som ledande
politiker. Det är så att det vimlar av statsministrar och justitie-
ministrar bland alla ländernas deltagare från den tiden. Det som sedan
har skett är ju att man fått en uppdelning mellan jurister och politiker
som framtonat framförallt i torsdagens debatt. Numera är det inte själv-
klart att t.ex. justitieministerposten i något av våra länder skall innehas
av en framstående jurist, utan den har blivit en politisk befattning bland
många andra, även om man vill alltjämt upprätthålla krav på att han
eller hon skall ha avlagt juriskandidatexamen.

Om man ser på Sverige, går skiljelinjen ungefär på 1930-talet när
Schlyter var den siste justitieministern av den gamla sorten. Sen har man
fått en gradvis politisering av ämbetet. Därom är ju inte annat att säga
än att det är en naturlig utveckling, men det framtvingar enligt min men-
ing vissa konklusioner för juristmötenas del. Det var naturligt att när man
1872 antog resolutioner på ett juristmöte, vilka gick så att säga direkt från
dem som antagit dem till samma personer som mottagare dagen efter,
dessa önskemål blev snabbt realiserade. Den juridiska expertisen och
den politiska makten låg delvis på samma händer.

Man upphörde på juristmötena relativt snart att anta uttalanden och
resolutioner. Man övergick till att enbart hålla debatter. Jag skulle vilja
säga att det varit en bakvänd utveckling, därför att den gången när mötes-
deltagarna och de politiskt bestämmande delvis var identiska så behövde
man ju inga resolutioner. I dag när det rör sig om två olika grupper,
är det mer angeläget att den juridiska opinionen som är företrädd vid
dessa möten bättre manifesterar sina viljeyttringar för den politiska mak-
tens innehavare.
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När man diskuterar juristmötenas möjligheter att arbeta, tror jag
det vore betydelsefullt om man inom de olika huvudstyrelserna kunde
överväga att på något sätt återgå till den ursprungliga metoden att på
mötena få fram konkreta meningsyttringar. Det kräver naturligtvis ett
helt annat förarbete, det kräver andra former för verksamheten. Vi
har i dag i Norden en betydande mängd olika juristorganisationer. Jag
tror att, om man utnyttjade den sammanlagda potentialen som finns
där, man skulle kunna få ett bättre förberedelsearbete och också få
ut mera av juristmötena, vilkas opinionsbildande verkan naturligtvis
starkt förminskas därigenom att vad som här säges först efter två år kan
i tryckt form gå ut till andra än mötesdeltagarna.

När man nu har valt det ämne som har blivit uppställt för dagens
debatt, pekar detta på att man från ledningens sida inte endast vill syssla
med rättstekniska problem, utan också ta upp rättsideologiska problem-
ställningar. Jag tror att det är en riktig utveckling. Det är inte bara
i de rättstekniska problemen den juridiska opinionen kan ha någon
betydelse utan också i de rättsideologiska problemen som dagens situation
erbjuder. Det som är satt under debatt kan ju behandlas på många sätt.

Den rättsfilosofiska debatten har ju i flera årtusenden behandlat den
här frågeställningen om relationen mellan individ och stat. Det är
självfallet helt omöjligt att vare sig i en inledningsskrift eller i det här
lilla inledningsanförandet ens antyda de utvecklingslinjerna. Jag har
nämnt mer slumpvis Rousseaus namn i min inledning, men det kunde
lika väl vara plats för många andra samhällstänkare. Antitesen individ
och stat utgör den balanspunkt, kring vilken hela det politiska livet i alla
våra länder rör sig. Det sker en ständig avvägning mellan det allmännas
intressen och den enskildes. Det gör att ämnet är outtömligt och kan
knappast behandlas på två förmiddagstimmar. Det blir därför blott
mer personliga synpunkter som jag kan bidraga med.

Jag tänkte att först lämna en kort resumé av innehållet i de 32 sidor
som jag har publicerat utgående från att kanske det stora flertalet inte
har läst skriften. Vad som står i den är i korthet följande: Om man först
ser på individen, rör det sig om ett ständigt växlande antal enskilda män-
skor med olika meningar, olika önskningar, olika uppfattningar om tingen.
Stater, å andra sidan, har efter hand blivit mer och mer stabila kolosser.
De är stabilare nu än förr i och med att avkolonialiseringsprocessen är
genomförd. Ett antal självständiga stater har tillkommit. Jag tror man
får räkna med en mycket lugnare utveckling än under tidigare epoker,
därför att förändringar kan i huvudsak endast åstadkommas genom
väpnad makt. Trots allt är ju de fredsbevarande elementen i världen
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rätt starka, och man avstår i huvudsak från de våldsammare hjälpmedlen,
Därmed är också de statsbildningar vi nu har relativt konstanta. Detta
faktum leder i sin tur till att staten ofta framstår såsom ett självändamål.
Det är som om man glömde bort att staten är till för de enskilda män-
niskornas fromma och inte har något egenvärde.

Vi skall nu se hur individen reagerar i den situation där han ställs
med en statsmakt som han i stort sett inte kan göra något åt. I de unga
demokratiska samfunden har han i alla fall någon rörelsefrihet och två
huvudvägar att välja på; dels kan han inrikta sig på att utnyttja sina egna
tillgångar och de medel som står till hans förfogande samt försöka hävda
sina synpunkter, dels kan han ingå i kollektiv av olika slag för att gemen-
samt med andra främja sina intressen. Här kan vi tala om, grovt uttryckt,
en liberalistisk och en mera socialistisk handlingsinriktning. Alla våra
nordiska samhällen består i en avvägning mellan dessa två element.
Statens allmänna uppgifter i förhållande till individen kan uppdelas efter
ett tredelat schema.

För det första har statsmakten att tillgodose individernas gemen-
samma intressen. Det gäller det yttre försvaret, utrikespolitiken, vidare
vårdfrågor, utbildningen, överhuvud alla de olika funktioner som den
enskilde inte kan klara på egen hand.

För det andra har vi statens uppgift att ge individerna ett skydd för
den egna personliga sfären. Den markeras ofta genom deklarationer
om mänskliga rättigheter, vilka anger det område som den enskilde har
anspråk på att ha för sig själv. Det skyddet gäller både mot kollektiva
angrepp från staten själv och majoritetsgrupper och mot angrepp av andra
enskilda individer, som försöker på olika sätt intränga på den enskildes
skyddade område.

Ur dessa två uppgifter har i de nordiska demokratierna efter hand
utvecklats en tredje, nämligen uppgiften att försöka utjämna de olikheter
mellan de enskilda individerna som till viss del är givna av naturen
genom att människorna är olika och till viss del beror på att olika
människor har olika miljö, olika bakgrund som ger dem en olika start i
tillvaron. Denna senare uppgift har successivt fått en allt centralare roll i
det politiska vardagslivet.

I den föreliggande situationen har staten en viss benägenhet att gynna
de kollektiva enheterna. Det sker av olika skäl, och ofta på bekostnad
av den enskilda individen. Det sker kanske framförallt av praktiska skäl.
Det är så mycket enklare för de centrala myndigheterna att regera genom
ett fåtal kollektiv i stället för att behöva hantera ett stort antal enskilda
människor med skilda önskemål. Inom den rättsliga sektorn är metoden
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mest markant tillämpad inom arbetsrätten. Vid en debatt just här under

juristmötet pekade man på motsättningen mellan minoritetsgruppernas

intressen och de större kollektivens. Man kan ta ett annat exempel från

svensk inrikespolitik från i våras som kan illustrera bekvämligheten av

kollektiven. I Sverige har vi en statlig beskattningsmakt och en kom-

munal som är delad på de primära kommunerna och de regionala kom-

munerna, dvs. på amt och fylken för att använda dansk och norsk ter-

minologi. När en statlig finansminister vill förbehålla sig själv en så

stor del av kakan som möjligt inom det krympande område som är kvar

för beskattning, gäller det ju att förhindra att de kommunala maktha-

varna tar ut för stor bit. Och då gick det till så enkelt att den svenske

finansministern ringde upp två partivänner, som var ordförande respek-

tive för den kommunala sammanslutningen och den landstingskommunala

sammanslutningen, och sade till dem att skriva under en förbindelse att

det inte blir några höjningar av de kommunala skatterna. Och så lade

han på telefonluren. Och genom att man har sammanslutningar av kom-

muner besparade finansministern sig mödan att vända sig till de hundra-

tals enskilda kommunerna, som han annars hade behövt gå till. Detta

var ett litet exempel på att den kollektiva metoden skapar väldiga för-

delar för statsmakten, när den kan så att säga spela på några få män-

niskor, i stället för att behöva hantera stora massor av besvärliga enskilda

individer.

Det finns också ett stänk av ideologi i den här frågan när man i princip

föredrar kollektiv framför enskilda. Staten lämnar dock även många

rättsmedel för en enskild som denne får använda sig av så gott det går

för att få ut sin rätt. Man har möjligheten att gå till domstol, man har

möjligheten att klaga i förvaltningssaker, man har möjligheten att göra

anmälan till ombudsmän och liknande kontrollorgan och man har också

— kanske det mest effektiva om det lyckas, vilket det sällan gör —

möjligheten att spela på allmänna opinionen om man kan få pressen att

ta upp en sak, kanske än bättre om man lyckas få TV att ta sig an

saken. Hur pass effektiva dessa möjligheter är för de enskilda det kan

man ju diskutera.

Vi har under dessa dagar berört två viktiga vägar, genom vilka

staten faktiskt har försökt stärka den enskildes ställning. Dels vidgas

möjligheterna till rättshjälp. Dels skapas möjligheter genom ett förenklat

förfarande i mindre tvistemål att ge den enskilde en chans att få sina

synpunkter på ett enkelt och billigt sätt respekterade. Jag har kanske

varit alltför kategorisk i inledningsanförandet när jag påpekat att i

stort sett är det de kollektiva lösningarna som främjats.
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En annan punkt gäller opinionsbildningen. Man kunde föreställa
sig att den skulle överlämnas till de enskilda därför att staten inte bör
ägna sig åt sådan verksamhet utan i stället återge summan av de enskildas
uppfattningar. Nu vet vi att det inte förhåller sig så i verkligheten
utan att det råder starka tendenser, även i ett demokratiskt samhälle,
till monopolbildning. I Sverige har vi ju en mycket stark tendens t.ex.
till ett totalt undervisningsmonopol. Staten tillåter inte någon annan
undervisning än den som den själv har in i minsta detalj reglerat. Man
har TV- och radiomedia som också är underkastade ett statligt monopol.
Det som kan befaras inträffa är att också pressens relativa frihet kan
komma att kringskäras i och med att den måste statssubventioneras för
att kunna klara sig. Man har här exempel på hur kollektivet försöker
påverka också opinionsbildningen. Därmed försvåras läget i realiteten
för den enskilde.

Det har i rubriken också upptagits ordet minoritet, som jag inte har
ägnat så stor uppmärksamhet. När man talar om minoriteter, kan man
tänka sig två olika aspekter; minoriteten, som utgör de styrande, och
minoriteter, som tillhör de styrda. Den styrande minoriteten är ju det
som man brukar kalla på engelska för »the Establishment». Denna
grupp är som innehavare av den politiska makten lika välutvecklad i
våra dagar som den varit under tidigare historiska skeden. Den utmärkes
av samma tendenser som alla makthavande haft att permanenta sin
maktsituation. Det sker framförallt genom införande av ett partimono-
pol i våra länder. De politiska grupper, som, antingen de innehar den
politiska makten eller ej, dock tillhör the Establishment, försöker på
olika sätt förhindra alla andra att komma med i leken. Vi har i Sverige
fått en rad åtgärder som i stort sett förhindrar varje ny partibildning
och bibehåller makten hos den redan förefintliga politiska gruppen.

Sedan har vi de många övriga minoritetsgrupperna, dvs. de som bildar
olika mindretal bland den stora mängden av individer. Det kan finnas
politiska minoriteter. Vanligtvis tänker man dock på etniska eller reli-
giösa minoriteter. Det finns nästan ingenting alls i svensk rätt som
reglerar minoriteternas ställning. Litet finns om den samiska folk-
gruppen. I övrigt är det i stor utsträckning lagstiftning som tillkommit
som en följd av FN-konventioner som har nödvändiggjort vissa bestäm-
melser. Det är klart att på andra håll i Norden finns det mera av
garantier. Den finska statsrätten har ju bestämmelser som skyddar poli-
tiska minoriteter. Det finns regler för de etniska minoriteterna i Dan-
mark och på andra håll där man har sådana. Men i regel är minoritets-
rätten i Norden relativt litet utvecklad. Någon verkligt klar minori-
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tetspolitisk inriktning kan knappast skönjas. I varje fall har den
nordiska opinionen mycket litet sysslat med denna problematik.

Jag skall till slut tillåta mig att i någon mån exemplifiera de all-
männa synpunkterna på detta ämne inom ett bestämt område nämligen
den svenska grundlagsreformen. Man kunde föreställa sig att när man
skall införa en helt ny grundlag efter 160 år i Sverige, man skulle starta
med det grundläggande problemet om relationen mellan individen och
staten. Denna är ju som jag velat framhålla till för de enskilda män-
niskornas skull. Därav ser man nu föga i det grundlagsförslag som har
blivit framlagt.

Ordet regeringsform myntades i Sverige 1634 när man skulle göra i
ordning en stadga för dem som skulle utöva regeringen under drottning
Kristinas omyndighetstid. Detta ord har man bevarat nästan i dess
ursprungliga betydelse även i 1972 års förslag. Detta är väl också nära
nog den enda tradition som detta förslag har upprätthållit. Det är
alltså ett slags reglemente för den politiska minoritetsgrupp som utgör
det styrande elementet.

Att man 1789 fick deklarationen om de mänskliga rättigheterna har,
jag vill inte säga direkt förbigått grundlagstiftarna, men i varje fall
lämnat dem oberörda. De har ej tagit någon större notis om denna
händelse, som eljest anses ha utövat stort inflytande på tänkesättet i
hela världen. Man inför visserligen folksuveränitetens princip genom en
elegant bestämmelse i 1 kap. 1 § som säger att all offentlig makt i Sverige
utgår från folket. Regeln lyckas man redan i 2 § oskadliggöra genom att
förklara att riksdagen är folkets främsta företrädare. Därpå behöver man
inte bry sig om folket vidare utan kan övergå till riksdagen och hur
man där skall inbördes dela upp makten sig emellan. Den stackars
människan, som man trodde grundlagarna egentligen var till för, hon
figurerar mycket sparsamt i aktstycket. Hon är tillerkänd rösträtt i all-
männa val. Vidare har hon fått rätt att överklaga riksdagsval om hon
anser att det är något tokigt med dem. Folkomröstning vågar man inte
andas ett ord om utöver att riksdagen kan tillåta att en sådan får lov
att äga rum. Människorna får icke själva spontant komma på en så
farlig idé. När det sedan gäller reglerna om enskildas personliga ställ-
ning och deras ekonomiska förhållanden, står det därom intet annat än
att dessa frågor avgör es genom lag, dvs. genom majoritetsbeslut i riks-
dagen. Och detsamma gäller om enskildas rättigheter och skyldigheter
gentemot det allmänna och överhuvudtaget förhållandet mellan enskilda
och det allmänna. Det enda som finns är en allmän föreskrift att det
fordras majoritetsbeslut i riksdagen för att lösa problemen.
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Man har icke kunnat undgå att syssla med de mänskliga rättighe-
terna, eftersom det är en normal funktion för en författningsskrivare att
behandla dem. Man säger att vissa rättigheter finns, men att de kan
ändras genom lag. De uppräknas, men de kan teoretiskt sett bestämmas
till noll genom lag. Och därmed är egentligen bestämmelsen överflödig,
ty det blir samma resultat antingen den står där eller inte. Det är
hela markeringen av att dessa rättigheter finns. De enda absoluta
rättigheter som man inte kan komma åt genom vanlig lag är så vitt jag
kan se två stycken, nämligen dels att straffdomar inte får ha tillbaka-
verkande kraft, dels att man inte får landsförvisa svenska medborgare.
Däremot kan man beröva svenska medborgare som flyttar utomlands
deras medborgarskap.

Kontentan är, att hela problematiken om den enskilde och staten skjuts
undan. I den mån problemet kommer upp, får riksdagen bestämma utan
egentligen några begränsningar. Jag har för någon tid sedan betecknat
grundlagsförslaget såsom en torso, just därför att det saknar väsentliga
delar. Det saknar både armar och ben och det kan också betecknas
såsom huvudlöst i vissa avseenden. En torso är dock i allmänhet ett
konstverk av viss skönhet. Det här förslaget skänker sannolikt mycket
få en skönhetsupplevelse.

Till slut ett par ord om en väsentlig frågeställning, som man inte kan
förbise, när man på ett nordiskt juristmöte tar upp den här problema-
tiken. Och det gäller frågan om rättsväsendets uppgift i relationerna
stat och individ. För att ett ögonblick gå tillbaka till det grundlags-
betänkande som jag något uppehållit mig vid, så står det i det att dom-
stolarnas uppgift är att omsätta riksdagens beslut i praktiken. Man ser
alltså domstolsväsendet som en exekutor av de anvisningar om hur
landet skall styras som riksdagen beslutar.

Kan man på det viset begränsa rättsväsendets uppgift i en nordisk
demokrati? Den gamla maktdelningsläran och Montesqieus principer
har man medvetet underkänt. Man vill i stället bygga på folkets suve-
ränitet. Jag har nyss beskrivit hur man har lyckats lösa den saken.
Den andra väsentliga uppgiften för staten är att ge garantierna för
individernas rättigheter. När det gäller dessa kan blott ett självständigt
och oberoende rättsväsen garantera medborgarna att komma i åtnju-
tande därav. Jag vill inte påstå att man är på väg att direkt under-
känna den tanken, men hela den författningspolitiska diskussionen andas
starkt misstroende mot att ge rättsväsendet uppgifter på det här området.
Den politiska makten utövas bl.a. genom lagstiftning. De lagregler som
uppställes skall iakttagas. Och så länge de gäller skall ett oberoende
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rättsväsende tillse att de följs. Och det även av de politiska maktha-
varna. En konstitution som inte skapar trygghet för att de rättsregler
som är uppställda också iakttages av dem, som innehar de politiska
maktpositionerna, är inte värd namnet grundlag.

Den enskilda människan, individen, kan inte känna någon trygghet,
om hon inte vet att hon kan få skydd för de rättigheter, som grundlag
väsende. De nordiska juristmötena kan inte fira sitt hundraårsjubileum
och gällande rätt ger henne, hos ett oavhängigt och självständigt rätts-
på ett värdigare sätt än genom att slå vakt om denna grundtanke.

Korreferenten, professor dr.jur. Carl August Fleischer, Norge:

Herr ordförande, ærede forsamling!

Som regjeringsrådet Petrån gjorde oppmerksom på rør jo deitte emnet
seg over mycket vida felt. Det er desto større risiko for at man fortaper
seg i alminneligheter og oppramsing av v elk jente ting. Spesielt må jeg
for min del be om unnskyldning fordi ens oppmerksomhet og erfaring
naturlig nok til en viss grad er konsentrert om nasjonale fenomener. Desto
mer inntrykk gjør det at regjeringsrådet Petrén har kunnet kombinere
sin ytterst innholdsrike översikt over emnets vesenitligste aspekter med
en stringent påvisning av helt fundamentale spørsmål som hittil har sav-
net den fornødne oppmerksomhet i vår juridiske diskusjon.

Jeg sikter her særlig til hans elegante turnering i det skriftlige inn-
iegg av det franske ordtak »Plus ca change, plus c'est la méme chose»:
Hvem er det i dag som utgjør staten, som behersker maktapparatet? Og
hvem er det i dag som opptrer som l'état, c'est moi? Hva er det som moti-
verer ham eller helst dem? Skal vi verne individet og rettssikkerheten,
kommer vi ikke utenom disse fundamentale spørsmål. Det finnes en
rekke konkrete eksempler på at passivitet og positive misbruk fra dem
som er ansatt til å it jene samfunnets interesser, fører til isåkalt styring i
strid med visse interesser.

Det er naturlig når disse spørsmål først tas opp her at vi til en viss
grad konsentrerer oss om hvilken rolle rettsreglene og rettsapparatet her
spiller. Nettopp jurister har i stor utstrekning brukt sine kunnskaper
og sin status til å dekke over misbruk og fremme resultater som hverken
er i majoritetens eller noen beskyttelsesverdig minoritets eller individers
interesser. Og de bra jurister, for å si det enkelt, som tross alt er i stort
fler tall, lar seg ofte på grunn av bl. a. vennskapsforhold forlede til å bes-
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kytte mindretall hvis uetiske virksomhet ikke bare skader samfunnet,
men faktisk i dag er i ferd med å ødelegge hele juriststandens minoritet.

Bakgrunnen for dette perspektiv er at våre nordiske og generelt våre
vesterlandske samfunn i dag er på vei inn i sin kanskje mest alvorlige
krise. I denne situasjon opplever vi at en rekke personer som har hånd
om eller iallfall sterke påvirkningsmuligheder vis-å-vis statsapparatet,
manipulerer dette i strid med det allmenne vel, på basis av synsmåter
som var gangbar mynt i 1930-årene. Og i tilfeller der de politiske og ad-
ministrative representanter virkelig går inn for å beskytte og bevare det
som er vesentlig verdier fra den enkeltes og samfunnets synspunkt, blir
dette ofte forhindret og forsinket av jurister og andre som forstår å utnytte
systemets svakheter til sin eller sine oppdragsgiveres fordel. Muligens
finnes det neppe noen gruppe som i tilsvarende utstrekning har vært i
stand til å sette individets krav på rettsvern og vern av vesentlige sam-
funnsinteresser til side så meget som nettopp jurister. Den vanlige mann
har ofte måttet betale gildet i dyre dommer.

Vår situasjon er i dag preget av knapphet eller kommende sterk knapp-
het på vitale ressurser — luft, vann, jord, energi. Vi har drevet rådrift
på naturressursene, og er kommet dithen at det ikke er plass til mer. Det
som var en samfunnsmessig verdifull produksjon før, fordi man slapp å
kalkulere med noen pris for vann og luft som ble forurenset og forbrukt,
kan i dag være en direkte katastrofal virksomhet. En produksjon og
en styring av produksjonen som fortsetter etter samme mønster som før
(og som før var verdifull nok), kan i dag være det rene skadeverk. Vi
har også en annen form for ressursødeleggelse i dagens situasjon — det
vi kan kalle feilinvesteringen. Det gjelder ikke bare naturressurser, men
ordinære produksjonsfaktorer som arbeid og kapital. Hvis disse settes
inn i dårlig virksomhet med svak avkastning på bekostning av mer lønn-
som produksjon, særlig i såkalte pressområder, så er dette ikke noe bidrag
til nasjonalproduktet, men det motsatte.

Vi opplever imidlertid en rekke personer som driver slik virksomhet.
De priser seg selv og driver villledende propaganda om det de bidrar med.
Vi hører om bruttotall. Utgiftene, ressursforbruket, holdes derimot i
bakgrunnen. Disse frekke fantene som driver denne virksomhet i press-
områdene, forteller at de bidrar til nasjonalproduktet og skaper verdier.
Men til andre og spesielt ligningsvesenet forteller de samtidig: dessverre,
overskuddet er null eller negativt. Og de søker til og med om stønader
— subsidier — fra det offentlige, dvs. fra andre skatteytere som må betale
underskuddet på driften.

Så stiller jeg spørsmålet om det kan godtas at jurister medvirker i et
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slikt dobbeltspill som her er skissert. Og hva med administr as jonsfolk
som betaler ut omfattende statsmidler til subv ens jonering av slik under-
skuddsvirksomhet i pressområder uten engang å ta de prinsippielle spørs-
mål opp til drøfting? Jeg stiller også spørsmålet om hvordan går det når
samfunnet etter hvert våkner og blir klar over hva som ofte skjer og hva
spesielt juriststanden bevirker og tolererer. Hvor lang tid vil det da even-
tuelt gå før man i samfunnet begynner å undre på om ikke juriststanden
egentlig er et hår i suppen som bør fjernes jo før jo heller? Midt oppe i
dette bildet står den offentlige administr as jon og våre politikere. Mange
er svake, ineffektive, udugelige. Mange mangler forståelse av samfunnets
situasjon, de er uvillige til å følge dets interesser og sine egne tjenesteplik-
ter; enkelte er sogar direkte korrupte. Evnen til nytenkning er iallfall
ikke særlig utviklet.

Man må huske på at én ting er å drive ordinær advokatvirksomhet i
konkrete saker og representere en bestemt klient — det kan endog være
en notorisk forbryter i en straffesak. Det er det intet å si på. Noe annet
er det når vi ser jurister medvirker i et omfattende spill med sikte på å
fremme en permanent ødeleggelse av vesentlige samfunnsverdier til for-
del for tilfeldige særinteresser. Det hjelper ikke da at den enkelte bare
er en brikke i helheten når han ser hva han selv sammen med andre brik-
ker medvirker til.

En god illustras jon — jeg bør kanskje være litt konkret her — gir den
diskus jon og det vi ellers har opplevd når det g j elder vernet av visse skog-
områder og friluftsområder omkring Oslo. Vi har her unike områder av
stor betydning for ferdsel og naturopplevelse — fundamentale verdier
som må beskyttes og bevares. I de senere år har vi likevel sett at på
grunn av bestemte snevre særinteresser, med ytterst beskjedne økono-
miske fordeler, så er områdene blitt mer og mer ødelagt, særlig av veier
som gjør det hele til et tett rutenett. Den undersøkelse Oslo kommune
bad meg iverksette, skaffet en rekke underlige forhold for dagen. Bl.a.
gjaldt dette en godseier som påstod at dette var noe han stod fritt i i
kraft av eiendomsretten. Andre medlemmer av samfunnet hadde ikke
noe med hans eiendomsrett å gjøre, og hvis det skulle bli noen innskrenk-
ning, ville han ha dekket enorme tapte gevinster. Han skulle bygge en
veistump på 5—6 kilometer, og for den skulle han ha ca. 10 mill, kroner
i erstatning for tapt fortjeneste hvis han ikke fikk bygge. Samtidig hadde
han fra før 500 kilometer med veier, og overskuddet på dem ble konsek-
vent oppgitt til null. Det viste seg også at han fikk da statsbidrag til disse
veiene som det ellers var tverr-politisk enighet om å begrense. Det ble
også godtgjort at godseierens egen ansatte saitt som formann i det offent-
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lige utvalg som delte ut disse pengene. Det var jo problematisk hva man
skulle si når dette ble avslørt. Men talentet på visse hold var utpreget.
Hva skulle man gjøre med en sådan avsløring? Jo, det var et lyst hode
som fant ut at man kunne treffe et vedtak der man protokollerte at under-
tegnede hadde sagt noe annet enn han hadde sagt — nemlig at skogsjef en
også deltok i de konkrete beslutninger. Man hadde nemlig til dels, men
bare til dels, passet på å protokollere at han »fratrådte» — hva nå det
skulle bety. Dette er så meget desto mer betenkelig som det er på det
rene at dette rådet bevilger sine tilsküdd etter en liste som er satt opp på
fonhånd. Men så laget man altså et vedtak om at man tok avstånd fra
sin egen uriktige protokollasjon, og så passet man på å protokollere også
at i det siste møtet var iallfall ikke godseierens skogs jef til stede. Selv
dette siste, som burde vært en enkelt sak, var ikke sant. Det viste seg
senere at man også her bare hadde latt ham være til stede, men proto-
kollert at han »fratrådte».

Kanskje mer uskyldig var advokat Peder Aas jr., som i løpet av sin
deltakelse i samme spillet bl.a. kunne forteile at godseieren opptrer både
på vegne av seg selv og på vegne av sitt personlige firmanavn. Det minner
nesten om Sovjet som i FN kan stemme både for seg selv, Ukraina og
Hvite-Russland.

I Finnland har president Kekkonen latt opp spørsmålet om jurist-
standens konservatisme og den hindring dette har representert for en
rasjonell og tidsmessig politikk. Særlig har vi sett at juridisk teori som
er skrevet av fra tidligere gener as joner med en helt annen samfunnsmes-
sig situasjon, har blitt påberopt og ført til klare misbruk.

Det vil ikke være riktig ikke å nevne pressens betydning i denne for-
bindelse. Vi vet at moderne massemedia ikke minst når de monopoliseres
på statens eller noen få storkonserners hold rommer mange farer. Men
samtidig er det klar nok at uten en fri, våken og uredd presse kan det
moderne demokrati ikke funks jonere. Hverken — jeg presiserer hverken
— minoriteters eller majoritetens interesser vil bli varetatt. Også på
dette punkt har våre jurister markert seg på en noe beklagelig mate. Vi
har forvaltet injurielovgivningen som en sterk begrensning av pressens
frihet. Vi har forvaltet den som en juridisk spesialitet som pontifikal-
kollegiet i det gamle Rom, og uten virkelig forståelse for moderne mas-
semedias funksjoner eller menneskelige og samfunnsmessige forhold i det
hele. Dette har til dels ført til at retts-apparatet er blitt latterliggjort.
Det blir ikke plass til å redegjøre nærmere for hva jeg mener om e.ndel
av den norske teori på dette felt eller den teoretiske begrunnelse for far-
sen. Men jeg vil bare sitere et av skoleeksemplene studentene må lese
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som tydelig er ment som et eksempel på en presumptivt seriøs, interessant
og typisk injurie: »Man sier at en liten gutt forteller stygge ord så ingen
vil leke med ham». Forfatteren har tydeligvis ikke engang på tross av
sine egne barn vært oppmerksom på at alle gutter forteller stygge ord
— og at et særlig veludviklet vokabular i så mate heller øker attraktivi-
teten i det interessante rettstilfellet som her blir referert.

Samspillet mellom juridisk teori og praksis og spesielt betydningen
av det som professor Per Augdahl har kalt »teoriens villskudd» er ofte
et f asinerende studium. Det var en .advokat i en av våre middelstore byer
— formann i den lokale avdeling av advokatforeningen, og sikkert medlem
av en rekke andre ærverdige klubber for alt hva jeg vet. Han begjærte
for noen år siden et lakseskjønn — altså en slags domsavgjørelse — i den
uttalte hensikt å forskyve grensen mellom på den ene siden grunneierens
ener ett og på den annen side allmennhetens rett til fritt fiske i sjøen
(altså grensen sjø/elv). Samtidig som han begjærte skjønnet med denne
uttalte hensikt, så gjorde han oppmerksom på at representanter for mot-
parten, allmennheten ikke skulle ha adgang til skjønnet. Det ble da for-
klart ham (bl.a. av Direktoratet for jakt, fiske og ferskvannsstell) at dette
ikke gikk an. Det var hverken meningen med loven — lakseloven —
eller de elementære juridiske prinsipper. Men advokat X var ikke tapt
bak sitt laksegarn. Han skaffet seg en betenkning fra professor Y.Og
Y fortalte at dette at man anla prosess mot en part uten at denne part
skulle være representert — være til stede — det var ikke noe ekstra-
ordinært. Man hadde jo mange eksempler på rettsavgjørelser som var
bindende mot enhver og altså andre enn partene, bl.a. i ekteskapssaker.
Dersom dette skulle hatt noe med saken å gjøre, måtte det også vært slik
at man kunne anlegge skilsmissesak mot sin kone og samtidig nekte henne
å være til stede. Men professor Y presterte altså denne sin suppe som
om det var et utslagsgivende argument.

Jeg kan trekke fram flere planter fra mitt juridiske herbarium. Men
det er vel neppe nødvendig eller ingen grunn til å gå i detalj her.

Det som jeg tror er viktig, er at innenfor det etablerte styrings- og
maktapparat har ofte den vanlige mann svært små muligheter. Endog
majoritetens interesser har ofte svært små muligheter til å komme til
orde og bli beskyttet. Den som kan tjene penger på å ødelegge verdier
og få overskudd ved at han simpelthen ikke dekker sine omkostninger —
ikke betaler for det han forbruker — han kan nemlig bruke de pengene
han får på denne maten til å betale godt for juridisk bistand og for på-
virkning vis-å-vis offentlige organer.

Det kan nevnes fra norsk erfaring at Norges Naturvernforbund riktig-
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nok i den senere tid har forsøkt seg med også å benytte litt juridisk bis-
tand. Men det blir jo da stort sett det de kan få gratis, og selv når de
betaler litt for det, så får de ikke særlig meget. BLa. så vi dette nylig
i forbindelse med denne Oslo-marka. Forbundet fikk en ung fullmektig
i et av våre advokatfirmaer. Han gjorde sikkert en utmerket jobb. Men
plutselig opplever vi at en av prinsipalene i det samme firma dukker opp
som engasjert av motparten — som en av de mange aktører i den samme
godseiers omfattende spill — for å fremme dennes særinteresser på sam-
funnets bekostning og få statstilskudd til dette.

Min konklusjon er følgende:
Skal vi redde de nordiske politiske demokratier og rettsstater, må vi

være realister. Vi må innse at systemet ikke i dag virker tilfredsstillende.
Det er altfor lett å misbruke systemet på bekostning av såvel de enkelte
individers som majoritetens interesser. På den annen side er det uhyre
lett å ødelegge den kompliserte og sårbare mekanisme som det moderne
samfunn er. Våre samfunn står også overfor konkrete trusler som vil
ødelegge dem totalt om vi ikke tar risikoen alvorlig. Organisert krimi-
nalitet, vold, narkotikaomsetning, væpnede ekstremistgrupper som rea-
gerer mot systemet, kan være noen stikkord. Vi merker her i Norden
foreløpig kun etterdønningene av det som skjer noe lenger sør.

I denne situasjon må vi godta at systemet har svakheter og behov for
opposisjon, også i form av demonstrasjoner og passiv motstånd utenfor
rettssystemet og de ordinære styringskanaler. De ordinære veier er ofte
kjøpt opp eller blir iallfall stengt eller trenert av særinteresser og av
det av dem anskaffede juristkvantum. Samtidig som man er liberale ved
passiv motstånd, må det slås tilsvarende hårdt ned på vold og spesielt
organisert sådan. Dessverre har vi nå i Norge nylig sett en konstituert
politimester som gjorde nøyaktig det motsatte.

Som von Eyben sa på første dag på en noe annen mate i en annen
forbindelse, er det ikke meningen med denne kritikk hverken å angripe
de nordiske juristmøter ved 100-års jubileet eller vår etablerte samfunns-
form. Jeg står heller her mer som forsvarer av »the establishment», men
søker å påpeke de alvorlige svakheter som må fjernes om vi skal kunne
bevare de umistelige verdier våre nordiske demokratier og velferdsstater
tross alt representerer. De bør fortsatt kunne stå som eksempler for
verden forøvrig. Framfor alt må vi være klar over at det er enda mer
nødvendig å bli kvitt samfunnets indre fiender — de som utnytter og
misbruker systemet til skade på vesentlige verdier — enn det er å bes-
kytte oss mot de egentlig ytre fiender som arbeider utenfor systemet,
derunder ytterliggående revolus jonære. I virkeligheten er det situa-
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s jonen at vi ingen s j anser har til å beskytte oss mot de sistnevnte, med
mindre vi selv klarer å fjerne de utvekster jeg har vært litt inne på her
i dag.

Det vil kanskje ikke passe å avslutte denne tirade uten en såkalt
kvinnfolkhistorie siden jo diskriminering av gruppen kvinner også hører
til det vår samfunnsforim har på sin debetside, og der også nettopp juris-
tene har spilt sin rolle. Vår situasjon er altså i dag at vi må gjennom
en krise. Men om vi vil klare denne, er et åpent spørsmål. Kanskje blir
prøveisene vi må gjennom like alvorlige som de var for de forfulgte hek-
ser i middelalderen. Som kjent bandt man dem og kastet dem ut i vannet.
Hvis de fløt, var det bevis for at de stod i ledtog med djevelen, og da
måtte de henrettes. Var de derimot uskyldige, sank de og døde simpelthen
av seg selv. Takk for oppmerksomheten.

Professor Tore Modeen, Finland:

Respekten för den enskilda individens rätt har ansetts vara någonting särskilt
utmärkande för de nordiska staternas samhällsförfattning. Med stolthet brukar
Nordens jurister framhålla hur man genom historien i våra länder lyckades
skydda sig mot tyranni och förtryck, då övriga delar av världen behärskades av
livegenskap, slaveri och feodalism. Också under tider av absolut monarki kunde
undersåtarna bevara en, för den tidens förhållanden, anmärkningsvärd frihet.
När den politiska demokratien gjorde sitt intåg på 1800-talet för att uppleva sitt
genombrott i början av detta sekel, var övergången från ett samhällssystem till
ett annat icke så skarp i Norden som i andra delar av världen, där demokratiska
tankesätt saknade historiska rötter och där det i många fall ej heller lyckades
att inympa en verklig respekt för individens ställning i samband med strävan-
dena att införa ett demokratiskt samhällsskick. Demokratien har växt sig så
stark i Norden, tack vare att den är uttrycket för en sedan urminnes tider fri
befolknings vilja.

I Finland betydde den långvariga föreningen med Sverige att vi år 1809, då
hela Finland kom under ryskt välde, hänvisande till våra frihetstraditioner, som
mötte förståelse hos de ryska kejsarna före Nikolaj II, kunde åstadkomma en
privilegierad ställning för finländarna i det ryska kejsardömet, där envälde och
förtryck i högsta grad var rådande. Man bör likväl icke glömma bort att i det
s.k. Gamla Finland, d.v.s. i stort sett dåvarande Wiborgs län, som redan 1721
kom under ryskt välde, fanns ryska donationsgods med till en början livegna,
men även senare efter livegenskapens upphävande under rätt ofria förhållanden
levande underlydande. Först under den senare delen av den ryska tiden lyckades
man genom de finländska myndigheternas energiska ansträngningar utplåna
denna fläck på den finländska kartan.

Då Finland blev självständigt och fick sina egna grundlagar, upplevde idén
om individens frihet en blomstringsperiod i världen. Regeringsformens andra
kapitel om finländska medborgares allmänna rättigheter och rättsskydd innehåller

35



546 Tore Modeen

en imponerande förteckning över medborgerliga fri- och rättigheter, vilka skyddas
av grundlag och som i huvudsak kan rubbas blott genom den i RO 67 § före-
skrivna kvalificerade lagstiftningsproceduren.

Studerar man dessa stadgandens tillämpning under det dryga halvsekel
regeringsformen varit gällande, finner man att krigs- och undantagsförhållanden
betingade av det andra världskriget, som så hårt drabbade Finland, tidvis föran-
ledde att de flesta av dessa bestämmelser måste sättas ur kraft. Icke heller har
det varit möjligt, efter det förhållandena åter normaliserats och Finland varit
lyckligt nog att kunna hävda sin demokratiska statsförfattnings fortsatta giltig-
het, att utan undantag tillämpa RF 5—16 §§. Genom temporära s.k. fullmakts-
lagar, tillkomna enligt den i RO 67 § stadgade proceduren, har regeringen sett
sig nödsakad att även i fortsättningen delvis reglera priser, hyror m.m. I stort
sett gäller likväl medborgarnas i grundlag tryggade fri- och rättigheter oför-
minskade. Riksdagens grundlagsutskott — det organ som det närmast åligger
att tillse att lagstiftningen tillgodoser Regeringsformens krav på skydd för de
medborgerliga rättigheterna — utövar, vanligen utan större yttre uppmärk-
samhet, sina viktiga åligganden i stort sett med både fasthet och konsekvens.

Det är å andra sidan ej att förvåna, att de starka ideologiska strömningar,
som proklamerar kollektivets betydelse framom individuella synsätt, påverkar
den allmänna opinionen i dagens Finland liksom i övriga nordiska länder. I de
socialistiska staternas samhällsförfattningar framhävs sålunda såsom individens
uppgift att gå upp i kollektivet; statens lagstiftning uppställer bestämda gränser
för individens äganderätt samt politiska och ekonomiska initiativrätt.

En betydande del av medborgarna i Finland stöder — medvetet eller omed-
vetet — en övergång till ett radikalt socialistiskt (eller kommunistiskt) sandhall-
system med de konsekvenser för individens frihet detta innebär. Detta betyder
att de även inom ramen för dagens samhällssystem gör sig till tolk för socialis-
tiska uppfattningar, som kan påverka tillämpningen av en på en avvikande ideo-
logi uppbyggd författning. Då vi saknar en författningsdomstol och då tolknin-
gen av våra grundlagar, såsom ovan framhållits, främst ankommer på ett på
politiska grunder valt riksdagsutskott, är det icke säkert att regeringsformens
stadganden om medborgerliga fri- och rättigheter i fortsättningen kommer att
tolkas på samma sätt som hittills. Det är möjligt också utan en radikal författ-
ningsreform — en sådan eftersträvas ju även inom vissa befolkningsgrupper
— att leda tolkningen av 2 kap. RF i riktning mot t.ex. ett svagare skydd för
den enskilda äganderätten. Den starka »statskapitalistiska» utvecklingen av vårt
näringsliv visar att man även unyttjar dylika pragmatiska metoder till att
»socialisera» en stor del av näringslivet.

Så länge det nuvarande samhällssystemet består i vårt land, är de vänster-
radikala krafterna givetvis ej benägna att kringskära regeringsformens stad-
ganden om yttrande- och pressfrihet, förenings- och församlingsfrihet m.fl.
bestämmelser som främjar politisk verksamhet, även sådan som utövas av oppo-
sitionella grupper.

I ett annat samhällssystem, där dessa riktningar övertagit makten, vet man
likväl av erfarenhet att samma principer ej ägnas nämnvärd respekt.

I dagens massamhälle har den enskilde individen svårt att göra sig gällande
ensam utan stöd i grupper och kollektiv. Typiskt för mitten av det tjugonde
århundradet är sålunda den tilltagande organiseringen av medborgare icke blott
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i parti- och arbetsmarknadsorganisationer, utan även i intresse- och pressure
groups av de mest mågskiftande slag.

Vår statsförfattning ter sig i dag föråldrad, då den så starkt framhäver den
enskilde medborgarens individuella rättigheter utan att samtidigt, förutom i en
kort passus om föreningsfriheten, framhålla intressegruppernas rätt till inflytande
på samhällsutvecklingen.

I lagstiftningen framskymtar numera på flera håll intresseorganisationerna
antingen såsom konsultationsinstanser eller, i ett fåtal fall, med rätt att nominera
medlemmar i kollegiala förvaltningsorgan. Det synes vara viktigt, ur individens
synpunkt, att i lagstiftningen förstärka intresseorganisationernas ställning. Blott
organisationer har möjlighet att effektivt bevaka individernas rättigheter i för-
hållande till samhället, genom den resurskoncentration en förening kan åstad-
komma med åtföljande möjlighet att anlita den expertis som handläggandet av
svåra ekonomiska, sociala och rättsliga frågor kräver.

Vi kan således ej mera undgå organisationerna i dagens komplicerade kon-
takter mellan individ och samhälle. Om organisationerna ges större rättigheter
såsom kontaktorgan blir det å andra sidan allt viktigare att säkra organisations-
medlemmens rättigheter i förhållande till föreningen. Vår föreningslagstiftning
vore i behov av översyn och i samband med en sådan lagstiftningsreform, som
borde beakta de olika typer av föreningar och den föreningshierarki som har
uppstått, borde särskild uppmärksamhet ägnas frågan om föreningsmedlemmens
rätt i förhållande till föreningen.

I detta sammanhang uppstår även frågan om utomstående, ickemedlems
ställning i organisationssamhället. Lagstiftaren bör även beakta den individuella
fri- och rättighet, som består i att stå utanför föreningsväsendet. En oorganiserad
individ bör ej vara rättslös, även om han genom att låta organisera sig kan för-
stärka sin rättsliga position.

Då vi talar om föreningsväsendet och behovet för individerna att organisera
sig, kommer vi in på minoriteternas ställning. Minoriteterna utgör ju kollektiv
— vare sig de är organiserade eller icke — som på något sätt skiljer sig från
huvudparten av medborgarna i ett land. Under äldre tider var det främst de
religiösa minoriteterna som pockade på uppmärksamhet. I dag är det de natio-
nella, etniska eller rasliga minoriteterna som står i medelpunkten för det all-
männa intresset.

Då man kunde spåra ett motstånd från staternas sida att låta sina minoriteter
uppträda som kollektiv, uppbyggdes det äldre minoritetsskyddet i Europa främst
som ett skydd av minoritetsmedlemmarnas individuella rättigheter. Enär en
minoritet alltid är ett kollektiv — en person bildar icke en minoritet i en stat
— ledde ett sådant skydd icke till resultat. Uppenbart är sålunda att om man
önskar skydda minoriteter, då bör detta skydd gestaltas kollektivt. Jag vill även
hänvisa till art. 27 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter, som år 1966 antogs av Förenta Nationernas generalförsamling, och
som proklamerar att

»I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter
skall de som tillhör sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap
med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna
sig till och utöva sin religion eller att använda sitt eget språk.» (kursiv,
tillagd).
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I Finland råder sedan tiden omedelbart efter vår självständigförklaring
religionsfrihet (RF 8—9 §§) (ReligionsfrihetsL 10. 11. 1922). Våra religiösa mino-
riteter äger, enligt denna lag, rätt att bilda religionssamfund. Vår största
religiösa minoritet, de ortodoxa, äger numera rent av en lagstadgad författning.

En olikhet råder likväl mellan å ena sidan den evangelisk-lutherska kyrkan
och å andra sidan de övriga religionssamfunden, med den ortodoxa kyrkan i en
särställning, med avseende å dels statens stöd till kyrkan, dels församlingarnas
beskattningsrätt. Övriga församlingar än de evangelisk-lutherska och de orto-
doxa saknar sålunda beskattningsrätt.

Någon fullständig likställdhet råder alltså icke mellan majoritet och minori-
tet i religiöst avseende, vilket motiverats bl.a. med majoritetskyrkornas domine-
rande ställning med över 90 % av landets befolkning såsom församlingsmed-
lemmar.

Samma ojämnhet i numerär har föranlett att Finlands svenska befolkning,
trots sin i Regeringsformen (14 §) proklamerade jämställdhet med den finska
befolkningen, i praktiken befinner sig i ett starkt underläge jämfört med den
finska befolkningen. Språklagen 1.6. 1922, särskilt med beaktande av de
ändringar som där infördes 1935, bygger sålunda på principen, att majoritetens
språk i staten eller förvaltningsdistrikt skall vara det dominerande, om majori-
teten är tillräckligt stark, det enda rådande.

På grund av finlandssvenskarnas splittrade bosättning och den starka finska
invandringen i traditionellt svenska områden förefinns det sålunda i dag ytterst
få förvaltningsområden, där svenskan dominerar som officiellt språk. De cent-
rala statsmyndigheternas språk är finska. Landskapet Åland utgör härvid ett
undantag. Där är svenskan det enda officiella språket, vilket betingas ej blott
av öarnas homogena svenska befolkning, utan även av landskapets folkrättsligt
och konstitutionellt fastslagna status av svenskt område.

Om finländsk medborgares rätt att använda sitt modersmål hos domstol eller
förvaltande myndighet ingår ett stadgande i SpråkL 3 § (se även RF 14 § 2st),
som tillförsäkrar annanspråkig medborgare även i enspråkigt distrikt vissa möjlig-
heter (i praktiken dock rätt teoretiska) att använda sitt eget språk. Denna rätt
gäller likväl blott statsmyndigheter och icke i förhållande till kommunala organ.
På grund av att största delen av lokalförvaltningen handlas av kommunerna, har
sålunda medlem av minoritetsgrupp i enspråkig kommun mycket små möjligheter
att använda sitt språk i sina relationer till lokala myndigheter. I tvåspråkiga
distrikt kan denna rätt däremot anses vara rätt tillfredsställande tryggad.

Övriga språkgrupper i Finland saknar i stort sett minoritetsrättigheter.
Muntlig undervisning på lapska bör dock ges i folkskola med lapskspråkiga
elever. Statsrådet kan även ge tillstånd till grundande av privat läroverk med
annat undervisningsspråk än svenska eller finska.

Rasliga minoriteter, om därmed avses personer med icke vit hudfärg, saknas
i Finland. Såsom etniska minoriteter kan likväl betraktas förutom lapparna även
zigenarna. En viss lagstiftning åsyftande närmast åstadkommande av social hjälp
åt zigenarna existerar. Också lapparnas traditionella levnadsformer försöker
man i viss utsträckning bevara i lagstiftningsväg.

Finlands statsförfattning främjar ett flerpartisystem, varför man ej kan tala
om minoritetsproblem i det politiska livet. En viss hemsko på de små partiernas
möjligheter att göra sig gällande vid riksdagsmannaval utgör dock rikets indel-
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ning i valkretsar. Ett parti kan sålunda icke räkna sig till godo andra röster
än dem som avlagts inom varje valkrets skilt för sig, vilken leder till att små
partier med en jämn röstfördelning över hela landet löper risken att förlora rös-
ter och få färre mandat än om riket vore en enda valkrets.

Ett politiskt parti har rätt att erhålla registrering och därav följande rätt
till statsbidrag om partiet förfogar över minst ett riksdagsmandat eller 5000 regis-
trerade anhängare (PartiL 10. 1. 1969). Detta bör anses tillgodose även ytterst
höga anspråk på minoritetsskydd.

Man frågar sig rent av, om Finlands parti- och vallagstiftning icke i alltför
hög grad främjar små partier och en därav följande splittring av de politiska
krafterna. Vi har för närvarande icke mindre än elva registrerade partier.
Ett minoritetsskydd innebär även riksdagsordningens bestämmelser om att en
minoritet på 1/3 kan åstadkomma att en lag lämnas vilande till efter nyval
(1/6 om fråga är om lag som stiftas i den ordning 67 § RO föreskriver). Också i
kommunfullmäktige förekommer 2/3 majoritetsregler i flera fall, särskilt i fråga
om beslut med större ekonomiska konsekvenser för kommunen. Dessa regler
överväger man emellertid för närvarande att slopa.

Det måste likväl anses vara önskvärt att både i riksdagar och kommunfull-
mäktige bibehålla regler, som föreskriver kvalificerad majoritet för beslut av
större betydelse. Förutom att dylika regler ger betydande minoriteter en möjlig-
het att bromsa beslut, vilka de motsätter sig och sålunda i viss mån dämpar
majoritetens bestämmanderätt, kan de anses vara ägnade att stabilisera lag-
stiftningen och förvaltningen, så att inga tvära omkast inträffar i samband med
tillfälliga förändringar i styrkeförhållandena. Regler om krav på kvalificerad
majoritet har sålunda en både stabiliserande och minoritetsfrämjande verkan
och bör därför betraktas som någonting positivt.

Frågan om »individ, minoritet och stat i den nordiska politiska demokratien»
som här har berörts främst ur finländsk synpunkt, är alltför vidsträckt för
att kunna behandlas med nödig koncentration. Jag vill sluta mitt anförande med
att uttrycka min glädje över att de nordiska juristmötenas styrelse har valt
ett samhällsinriktat ämne till en diskussionsfråga här i Helsingfors. Jag tror
att det är nyttigt för oss jurister att dryfta frågor också av idépolitisk karak-
tär. Det är ju dessa idéer som utformar innehållet i vår lagstiftning. Det påstås
även, ehuru jag ställer mig tvivlande till riktigheten av ett sådant påstående,
att också domstolarnas rättskipning i viss mån påverkas av politiska övervä-
ganden. Utom allt tvivel står å andra sidan att politiska synpunkter i hög grad
sätter sin prägel på förvaltningen.

Vi har därför allt skäl att noga följa med den idépolitiska samhällsdebatten
och att själva delta i densamma. Därvid bör vi göra det till en hederssak att
arbeta för den enskilda individens och minoritetsgruppernas rättigheter i för-
hållande till den alltmer maktfullkomliga staten.

Professor Jacob Sundberg, Sverige:

1. Den som reser mycket gör lätt en iakttagelse om skillnaden mellan nord-
bor och andra folk. Den gäller den nordiska naturromantiken. När vi går ut i
våra skogar kan vi lätt hitta en sten som aldrig blivit vänd av en mänsklig hand,
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och som legat där sedan istiden. När man går i medelhavsområdet hittar man
ingen sådan sten. Varje sten som där finns har vänts åtminstone tre gånger.
Det är ett kulturlandskap och det står i motsättning till den vilda naturen. Men
det visar också att detta landskap sett kulturer födas och dö på ett sätt som är
oss helt främmande. Därför blir för de naturromantiska nordborna sydlänningens
attityd sofistikerad och kanske cynisk. För honom förefaller intet nytt under
solen. De förändringar han upplever förefaller ofta rent modebetonade. Det
är som kjolfållen går upp och ned i Paris. Förändringen att något anses föråldrat
betyder ofta endast att man tröttnat på det, precis som man tröttnar på långa
kjolar eller på korta kjolar. Vad som idag upplevs som hastiga förändringar i
hetsig takt vilka påkalla att juristerna adaptera sig, är ofta nog ingenting annat
än dessa modenycker. En stor portion skepsis är här, enligt min mening, påkallad.

2. Är det då ingenting, ingenting som förändrat sig? När jag beskådar fältet
och försöker göra läget klart för mig, fäster jag mig dock vid två nya faktorer
som verkar och som ej var där förut.

Det första är den syn på juridiken som förknippas med en viss samhällssyn
fotad i marxismen. På det hållet håller man fast vid visionen av en stat utan rätt,
en rätt utan stat, ett yttersta skede där rätten vittrat bort och jurister ej mer
ha någon funktion. Det är klart att för personer för vilka denna filosofi är
levande, tendensen måste bli antijuridisk. Detta förhållande och vilken genom-
slagskraft den har i dagens samhällssystem är enligt min mening otillräckligt
analyserat och beaktat i dagens juridiska diskussion.

Den andra faktorn av betydelse är hög skattesamhället. Det är nytt och
betydelsefullt ty det påverkar individens förmåga att värja sig på egen hand.
I ett läge då skatteanspråket tar kanske 60 procent av individens inkomst så att
han endast har denna del som ett tillfälligt lån av staten — eller folket med
den terminologi som förut berördes — då blir skillnaden mellan beskattade och
obeskattade pengar grundläggande och betydelsefull. Dess genomslagskraft upp-
levs väl närmast av advokaterna som se vilken praktisk realitet det är om en
klient skall svara för sina rättskostnader av obeskattade, dvs. avdragsgilla medel,
eller av beskattade medel, dvs. vad som kan återstå efter skatt. Jag tror det
är en fullständig illusion att tro att en batalj inför rätta kan ske på något så
när lika villkor, om man ej tar denna grundläggande skillnad i betraktande. Jag
vill också fästa uppmärksamheten på det förhållande att den styrning som ligger
i skillnaden mellan beskattade och obeskattade medel är helt undandragen dom-
stols kontroll och i själva verket återgår på en nyck i ett finansministerium. Jag
tror icke att man kan göra någon rättvisande analys av dagens samhällsstyrning
och kontrollen därav om man icke inför högskattesamhällets effekter i analysen.

Jag vill emellertid nu taga fram en tredje, ny faktor. Den gäller den inter-
nationella integrationen. Jag skall vara moderat här och endast gå in på inte-
grationen i den europeiska regionen, den europeiska klubben. Karakteristiskt for
tendensen inom den europeiska klubben i efterkrigstiden har varit dess marke-
rade förtroende för domstolen som medel för konfliktlösning. Vi har sett eta-
blerandet av internationella domstolar inom europeiska gemenskapen och vi ha
sett en domstol sättas upp under Europakonventionen. Vi svenskar ha all anled-
ning att vara våra nordiska grannar tacksamma att de släpat Sverige in under
Europadomstolens domvärjo. Detta mönster har emellertid frambragt en ny
dimension i problematiken som förut ej funnits nämligen motsättningen mellan
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internationell och nationell dom och de svårigheter som uppkommer vid mot-
stridiga beslut. Första gången man i Sverige blev varse denna problematik var
i samband med det s.k. Bollmålet då Sverige för första gången drogs inför Haag-
domstolen. Nu vann Sverige målet dess bättre, men blotta tanken på att vi
kunde ha förlorat fick en kall kåre att gå efter ryggraden och man blev varse
motsättningen mellan en internationell och en nationell, slutlig och lagakraft-
vunnen dom. Nu är det, som säkert alla vet, inbyggt i den europeiska apparaten
att det skall aldrig komma till en akut kris med en motsättning mellan Euro-
padomstolens dom och en nationell rättstillämpning, utan Europakonventionens
apparat skall verka prevenerande så att länderna självmant lägger sina natio-
nella regler till rätta innan det blir en akut konflikt inför domstolen. Men
detta drar med sig en betydelsefull konsekvens inom rättskälleläran, nämligen
att Europakonventionen måste beaktas redan vid lagtolkningen. Europakonven-
tionen blir en lagtolkningsfaktor. Det förefaller mig betydelsefullt att insikten
om detta förhållande slår igenom i domstolarna.

Regeringsrådet Gustaf Petrén:

Herr ordförande, ärade församling!

Debatten har kanske givit mig vissa samvetsförebråelser. Jag har måhända
inte klart nog tagit upp den ideologiska bakgrunden till den problemställning
vi i dag har behandlat. Det är kanske oriktigt att överhuvudtaget inte nämna
marxistisk teori, som ju spelar en stor roll i ungdomens tänkande. Att jag inte
gjorde det beror närmast på att vår problemställning är ointressant ur ett
marxistiskt perspektiv, därför att läran inte erkänner de kategorier som ämnet
anger. Den bygger på en klasskampsteori, där rätten inte har någon plats. Men
även om man alltså hade kunnat bortse från den ideologiska aspekten, kunde
kanske ändå litet bakgrund till prof. Fleischers koreferat varit nyttig. Man bör
ange vilken ideologisk grund man vill lägga för den här debatten. Det fram-
skymtade väl starkt i mitt inledningsanförande och även i den tryckta inledningen
att jag för min personliga del lutar åt uppfattningen att skyddet för den enskilda
individen är en viktig uppgift för staten.

När sedan uppgiften skall lösas, är det klart att man kommer i ett otal kon-
fliktsituationer, där olika enskilda intressen korsas och där just rättsmaskineriets
uppgift är att med hjälp av gällande rätt träffa avgörandet när sådana konflikter
uppstår. Jag har därför litet svårt för att följa professor Fleischers detaljerade
angrepp. För en oinsatt åskådare utgör de av honom skildrade händelserna när-
mast exempel på den självklara sanningen att det föreligger i valsituationer olika
intressen och att det är advokaternas uppgift att företräda dessa olika intressen
i konfliktsituationer. Det blir beslutsinsatsernas uppgift att avgöra tvisterna,
efter den rättsordning som gäller. Med alla garantier som uppställes för den
enskildes rättssäkerhet och för tryggande av hans möjlighet att komma till sin
rätt öppnas självfallet också möjligheter till missbruk i den meningen att en
enskild med särskilt goda resurser kan överutnyttja dessa rättigheter och däri-
genom försvåra, kanske t.o.m. i extrema fall förhindra förverkligandet av den
rättsordning som skall tillämpas. Vi hade i en annan sektion tidigare under mötet
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uppe frågan om effektivitet och rättssäkerhet i förvaltningen. Det är just här
problematiken finns: hur långt kan man gå i att uppställa garantier för den
enskilde utan att man för den skull förhindrar, omöjliggör eller försvårar en ratio-
nell och förnuftig förvaltning. Det gäller ett balansproblem som vi möter i nästan
varje lagstiftningsfråga och där det får ske en avvägning från fall till fall. Hur
den gjorts i de situationer som professor Fleischer tog upp, det kan jag inte
bedöma. För det saknar jag alla förutsättningar. Jag vill bara betona att när
det gäller intressemotsättningar är det just rättsväsendets uppgift att lösa dem.
Det är ju beklagligt om det finns jurister som på något sätt missbrukar de möj-
ligheter som lagen ger. Det är väl inte, så vitt jag kan se, något riktigt stort
problem på de flesta områdena. Frågan möter vi framförallt inom ett annat
område, som vi inte diskuterat här, nämligen skatterätten. Där möter ständigt
frågeställningen i vilken omfattning som de möjligheter att skaffa sig skatte-
lättnader som inte är förbjudna, dvs. juridiskt tillåtna, får användas. Det blir
ofta en balansgång mellan etiska och moraliska aspekter samt lagens ord, något
som faller inom det område som professor Fleischer tog upp.

Ett annat problem som kanske skulle krävt ytterligare understrykande berör-
des av professor Modeen, nämligen spörsmålet i vilken utsträckning som den
enskilde genom organisationerna har möjlighet att hävda sin ställning i för-
hållande till staten. Kollektiven som jag närmast granskade ur synpunkten att
de ofta hotar den enskildes intressen är ju, som Modeen riktigt påpekade, i många
situationer den enda praktiska möjligheten för den enskilde att få ett effektivt
skydd för sina rättigheter. Det hade säkert behövt understrykas ytterligare.

Professor Sundberg berörde ett flertal frågor, bl.a. spörsmålet i vad mån sta-
tens reducerande av den enskildes resurser får betydelse. Det är självfallet så,
att den enskildes möjligheter att klara sig beror i stor utsträckning på vilka resur-
ser han har till sitt förfogande, vilka ekonomiska möjligheter som efter skatt och
andra avgifter finns kvar i hans händer. Det hade kanske också bort påpekas.

Herr ordförande, jag tror att jag härmed har kommenterat de viktigaste syn-
punkterna som kommit fram i debatten efter mitt inledningsanförande. Tack!

Sedan debatten förklarats avslutad, meddelade ordföranden, justitie-
rådet Sohlberg resultatet av de val av lokalstyrelser som hade ägt rum
tidigare under dagen (se s. 14 f) och yttrade därefter följande ord:

Vi har nu gått igenom det 26:e nordiska juristmötets officiella program.
Under tre dagar har vi behandlat många intressanta juridiska och högst
aktuella rättspolitiska frågor. De har väckt stort intresse och diskus-
sionerna har varit livliga. Vid flere tillfällen har våra mötessalar visat
sig vara för små. Jag ber att få framföra mitt bästa tack till mina ärade
kolleger, mötets viceordförande samt lokalstyrelsernas övriga medlemmar
för deras välvilliga hjälp och för att de skött ordförandeskapet vid sek-
tionsmötena. Likaledes tackar jag ännu en gång alla referenter och kor-


