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Före mötet utdelat referat

Av professor MIKAEL HIDÉN, Finland

Legum omnes servi sumus, ut liberi esse possumus.
CICERO

»Every creation of a new scheme of government is a precious
addition to the political resources of mankind. It represents a
survey and scrutiny of the constitutional experience of the past.
It embodies an experiment full of instruction for the future.»

LORD BRYCE

1. Bakgrund

För precis 200 år sedan, i augusti 1787, fattades i Philadelphia, Penn-
sylvania, de sista besluten i ett beredningsarbete, vars resultat har haft en
stor betydelse för statsförfattningens utveckling i hela världen. Ett grundlags-
stiftande möte (constitutional convention) bestående av representanter för
delstaterna hade inlett sitt sammanträde den 25 maj för att bereda en ny,
på förbundsstatsidén baserad grundlag. Den 6 augusti inleddes den slutliga
genomgången och finslipningen av det förslag som vuxit fram under som-
maren. Arbetet pågick ända till mitten av september. Före därpå följande
sommar hade ett tillräckligt antal delstater godkänt mötets förslag till grund-
lag. Den förste presidenten valdes och tillträdde sitt ämbete och kongressen
inledde sin verksamhet i början av år 1789. År 1791 trädde de första 10
grundlagsändringarna, den s.k. Bill of Rights, i kraft, vilket vissa delstater
hade förutsatt då de godkände den nya grundlagen. Sedan dess har Förenta
Staternas grundlag varit i kraft, med endast ett fåtal formella ändringar.

Förenta Staternas grundlag skall i detta sammanhang uppmärksammas
inte blott därför att det 31 Nordiska juristmötet av en slump hålls samtidigt
som nämnda lags 200-års jubileum. Det är däremot skäl att ta upp Förenta
Staternas grundlag av den anledningen att den har haft en stor betydelse
för grundlagsbegreppets senare utveckling inom den europeiska kultursfären,
och delvis även utanför denna. Förenta Staternas grundlag var inte den första
grundlagen och den medförde inte heller någon stor förändring i statstradi-
tionen eller i inställningen till statens organisation och dess uppgifter. Snarare
kan man väl säga att den representerade om inte en nödvändig så åtminstone
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en mycket logisk fortsättning på koloniernas politiska tradition, som i sin
tur på många sätt tagit intryck av de strömningar som var utmärkande för
engelskt, och i vidare bemärkelse europeiskt politiskt och statsfilosofiskt tän-
kande. Även om den nya grundlagen inte var ett från utvecklingen lösryckt
fenomen, var det emellertid först i den som vissa statsförfattningsbegrepp
tydligt utkristalliserades. Förenta Staternas grundlag manifesterar många
centrala principer för statsförfattningen och förhållandet mellan staten och
medborgarna. Många av dem framgår redan av grundlagens konkreta in-
nehåll, såväl av enskilda stadganden som av dess struktur. Som exempel
kan man hänvisa till tryggandet av habeas corpus och till statsmaktens tre-
delning i statsförfattningen. Grundlagen och dess stiftande manifesterar även
vissa allmänna uppfattningar om statsförfattningen och grundlagen som
fenomen. Dylika är den uppfattningen att statsförfattningen intar en
särställning i förhållande till rättsordningen i övrigt, konstitutionalismen,
samt uppfattningen att grundlagen är av hierarkiskt högre rang.

Uppfattningen att vissa normer som gäller statens centrala funktioner
utgör en separat och särpräglad helhet inom rättsordningen är av mycket
gammalt ursprung. Den helhet som dessa normer bildar har under olika tider
och i olika rättsordningar beskrivits med det latinska ordet constitutio eller
därav bildade låneord. Den romerske statsmannen och filosofen Marcus Tul-
lius Cicero anses vara den som först använde ordet constitutio i ungefär
denna betydelse. I sitt verk De re publica, som tillkom ungefär 50 år före
vår tideräknings början, framhåller Cicero förtjänsterna i ett styrelsesätt,
som förenar de bästa sidorna hos kungamakten, aristokratins makt och folk-
makten.

»Ty i staten bör finnas ett högsta och kungligt element, en del av makten bör även
tillkomma de ledande medborgarna och vissa ärenden skall massorna få avgöra på det
sätt de önskar. En sådan constitutio erbjuder för det första i hög grad en viss jämlikhet,
utan vilken fria män inte kan komma till rätta en längre tid samt, för det andra, stabilitet.»

I senare romerskt språkbruk kom termen constitutio att avse kejserlig
lagstiftning som inte kunde upphävas genom annan lag. Under medeltiden
användes ordet i kyrkliga och statliga sammanhang för centrala författning-
ar. De första exemplen på att ordet används i dess moderna betydelse, för
att beskriva uttryckligen den statliga organisationsmodellen och den statli-
ga maktutövningens grundprinciper, återfinns i England fr.o.m. början av
1600-talet. Det är anmärkningsvärt att ett uttryck småningom vann insteg
som kunde användas i den politiska diskussionen för att hänvisa till en hel-
het av normer och principer vilka ansågs vara centrala. Mer primärt var
emellertid — trots att begrepp och benämningar går hand i hand — att man
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började uppfatta en sådan helhet och uppfatta den uttryckligen i förening
med den konkreta rättsordningen.

Betydande statliga dokument som gällde regentens fullmakter och upp-
gifter eller vissa gruppers rättigheter fanns redan under medeltiden. Av dessa
är Magna Cart a från år 1215 det mest kända. Det var emellertid först under
1600- och 1700-talen som en utveckling började som resulterade i att stats-
skicket och huvudlinjerna för offentliga maktens verksamhet fastställdes
i enhetliga dokument. Utveckligen var långsam och dess etapper i olika länder
hängde samman med förändringar i den faktiska politiska makten. Doku-
menten uppgjordes i allmänhet i omedelbar anslutning till någon stor poli-
tisk omvälvning. Detta var fallet t.ex. med Sveriges regeringsformer år 1719
och år 1772 samt Frankrikes första grundlag år 1791, som skapades under
franska revolutionen. De kunde även vara led i en lång brytningsprocess,
såsom de amerikanska koloniernas olika grundstadgor och Förenta Staternas
nu 200-åriga grundlag.

Då dokument av detta slag tillkom under 1700-talet och därefter fick de
i många länder namn som härletts ur det latinska ordet constitutio eller som
kan tänkas vara översättningar av det ordet, såsom det tyska språkområ-
dets Verfassung. I andra länder har motsvarande dokument av olika orsaker
givits andra benämningar, såsom Grundgesetz i Förbundsrepubliken Tysk-
land och motsvarande ord i vissa nordiska länder eller Regeringsform i
Sverige och i Finland. Dessa är endast namn, men deras användning kan
ha vissa särdrag av den anledningen att det ofta existerar centrala normer
för statens verksamhet och medborgarnas ställning också vid sidan av dessa
dokument.

Vid sidan av sådana centrala dokument som nämns ovan har i vissa länder
stiftats också andra lagar av samma rang, såsom tryckfrihetsförordningen
i Sverige och den s.k. ministeransvarighetslagen i Finland. Från termino-
logisk synpunkt är situationen såtillvida klar att alla dessa lagar med stöd
av uttryckliga stadganden är grundlagar. Vissa, för statens funktion centrala
stadganden kan i somliga länder stiftas, eller förutsätts kunna bli stiftade,
genom lagar som står utanför grundlagen men som skall behandlas i en
särskild ordning, såsom riksdagsordningen i Sverige, de s.k. organiska
lagarna i Frankrike eller Verfassungsbestimmungen i Österrike. Även vissa
av de undantag från grundlagen som stiftats i Finland kan kanske hänföras
till samma kategori av lagar som gör grundlagens gränser diffusa. Även i
s.k. normal lagstiftning kan det ingå normer som uppfattas som viktiga för
statens funktioner och som på ett särskilt sätt hänför sig till grundlagen.
Exempel på detta är bl.a. vallagarna. Det kan sålunda vara nödvändigt att
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redan beträffande skriftliga normer göra skillnad mellan å ena sidan grund-
lagen och å andra sidan statsförfattningen, som avser en mer omfattande
normsamling. Vikten av denna åtskillnad understryks ytterligare av att den
skrivna grundlagen kan kompletteras av statlig praxis och vedertagna tolk-
ningar, som kan vara juridiskt lika förpliktande som de normer den skrivna
grundlagen anger och ibland t.o.m. ändra dem. Som exempel kan nämnas
att det parlamentariska styrelsesättet i många länder utvecklades till en del
av statsförfattningen långt innan det skrevs in i grundlagen, samt att man
i Finland både i praxis och i rättsvetenskapen anser att förbudet mot
retroaktiv strafflag otvivelaktigt är en norm på grundlagsnivå, trots att för-
budet inte tagits in i den skrivna grundlagen.

Det är väl utan vidare klart att också synnerligen viktiga normer kan
vara i kraft »endast» med stöd av sedvänja, även i länder med skriven grund-
lag. Det är likaså klart att det i de få länder som inte har någon skriven
grundlag de facto kan finnas en mycket stark övertygelse om att vissa nor-
mer för statens funktioner intar en särställning och att det i form av kon-
ventioner och sedvänja finns normer som är bindande för staten och som
anses rättsliga. Det bästa exemplet på detta är naturligtvis England, vars
Magna Carta från år 1215, Petition of Rights från år 1628 och Habeas Cor-
pus Act från år 1679 är bekanta bevis på att vissa lagar kan vara mer fun-
damentala än andra. Något »Constitution»-dokument finns inte, däremot
»law of the Constitution».

Ovan har redan nämnts att konstitutionalismen spelade en viktig roll då
Förenta Staternas grundlag stiftades. Utgångspunkten för denna benämning
kan anses vara tanken, att utövandet av statsmakten måste ske inom ramen
för vissa normer — konstitutionen — som reglerar maktbruket. {Constitu-
tionalism avser däremot inte i allmänhet det numera intetsägande kravet på
att varje stat borde ha en (skriven) statsförfattning — hurudan som helst.
I allmänhet har ordet använts i deskriptivt syfte för att beskriva den ideo-
logiska och politiska strävan som började på 1600-talet och vars syfte var
att binda den statliga maktutövningen i vissa viktiga frågor (lagstiftning,
beskattning) till folkets »samtycke» samt att tillförsäkra medborgarna vis-
sa rättigheter och friheter. Till detta deskriptiva innehåll kan även tänkas
anknyta vissa preskriptiva betoningar, dvs. tanken att det i en statsförfatt-
ning bör ingå normer av ett visst innehåll.

Det preskriptiva elementet var starkt i det statliga tänkandet i samband
med de amerikanska koloniernas självständighetsprocess, och det kom
särskilt till synes i krav som dels gällde uttryckliga stadganden om medbor-
gerliga rättigheter (Bill of Rights) och dels maktfördelningen och garantier



Juristen och grundlagen 645

i grundlagen mot maktkoncentration och maktmissbruk (checks and balan-
ces). Även om betoningarna kanske var amerikanska, låg utgångspunkterna
i de europeiska idéströmningarna, vilka bäst kom till uttryck bl.a. i Mon-
tesquieus verk Lagarnas anda från år 1748, vari läran om maktens tredel-
ning utvecklas, och i Rousseaus verk Samhällskontraktet från år 1762, vari
folksuveräniteten betonades. Erfarenheterna och betoningarna från de
amerikanska koloniernas självständighetsprocess har för sin del inverkat på
franska revolutionens deklaration om de mänskliga rättigheterna år 1789.
I deklarationens 16:e artikel definieras kraven på en riktig grundlag på föl-
jande sätt: »Ett samhälle, där inga garantier för rättigheter givits och där
en uppdelning av statsmakten inte fastställts, har ingen grundlag».

Den tredje punkten där Förenta Staternas grundlag kom att utgöra viktig
förebild för senare grundlagar, var dess hierarkiska ställning och tillväga-
gångssättet för ändring av den. Redan långt före självständighetsförklaring-
en (Pennsylvania 1701) fanns det i kolonierna exempel på att proceduren
för ändring av grundstadgan genom särskilda bestämmelser hade gjorts mer
komplicerad än normal lagstiftning. Det har sagts att kolonierna efter själv-
ständighetsförklaringen gjorde en klar skillnad mellan förfarandet för stif-
tande av grundlag, för ändring av den och för den lagstiftning som skedde
inom grundlagens ramar. I 1787 års grundlag ingår i V artikeln konkreta
stadganden om hur s.k. amendments — ändringar av grundlagen — kan
göras. Denna procedur är betydligt mera invecklad än proceduren för stif-
tande av federala lagar i allmänhet. Det faktum att man i grundlagen inta-
git procedurnormer för ändring av grundlag är av betydelse i detta sam-
manhang av den anledningen, att stadgandet betonar att grundlagen är av
hierarkiskt högre rang jämförd med övrig lagstiftning men gör samtidigt
uttryckligen grundlagen till en del av ett rättssystem, som kan ändras under
stadgade former. Grundlagen lämnades alltså inte på samma nivå som van-
liga lagar, men den isolerades inte heller som ett dokument som kan uppstå
och revideras endast i samband med en samhällelig omvälvning.

Förenta Staternas grundlag är intressant också därför att den fortfarande
är i kraft och i själva verket är den äldsta gällande grundlagen i en själv-
ständig stat (Massachusetts grundlag från år 1780 har ansetts vara den äldsta
i kraft varande skrivna grundlagen). Det är i och för sig inte de 200 åren
som gör grundlagen intressant utan det faktum att en grundlag som tretton
små agrara kolonier-delstater i tiden antog och som då också stötte på kraftigt
motstånd och stämplades som en nödlösning, har kunnat kvarstå som grund-
lag för en statsbildning som efter en lång och händelserik historia nu är en
högt industrialiserad stormakt med ca 250 miljoner invånare.
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Att ett och samma grundlagsdokument bevarat sin faktiska betydelse
under ett samhälles mycket långa utveckling ger anledning till många frågor,
synpunkter och förklaringar. Det kan tänkas vara ett uttryck för stabilitet
och därmed någonting bättre än läget i en viss centralamerikansk stat, som
sägs ha haft 36 grundlagar sedan början av förra seklet. Det är emellertid
knappast möjligt att skapa stabila förhållanden endast genom grundlagen
och en grundlagstext kan inte heller bevara sin aktualitet under vilka sam-
hälleliga förändringar som helst. Om grundlagen i en stats historia bevarats
eller reviderats säger inte heller särskilt mycket om staten vid en viss tid-
punkt, vilket bevisas av att Frankrikes nuvarande grundlag torde vara den
femtonde i ordningen efter franska revolutionen. Det finns också många
aspekter på (formell) grundlagsrevision. Grundlagen kan anses vara ett i sam-
råd godkänt dokument som slår fast vissa grundprinciper och som utöver
sin juridiska betydelse även har ett visst symbolvärde och därför borde få
stå mer eller mindre orörd. Grundlagen kan även ses som ett samhälls-
styrande instrument som ständigt bör omformas så att den motsvarar sin
tid. De som företräder en sådan syn på grundlagen kan åberopa en auktori-
tet som Thomas Jefferson, som ansåg att varje generation skall ha rätt att
själv välja det styrelsesätt som den tror att bäst främjar dess lycka och fram-
gång. Även Jefferson utgick å andra sidan från vissa medborgerliga rättig-
heters eviga okränkbarhet, och samma selektiva utgångspunkt kan även åter-
finnas i moderna synpunkter på vad som bör kunna ändras i en grundlag
och vad som inte får ändras.

En utomstående kan fråga sig under vilka förutsättningar Förenta
Staternas grundlag kunnat förbli formellt rätt oförändrad samtidigt som den
bevarat sin faktiska betydelse. Man kan även ställa den motsatta frågan:
hur påverkas ett samhälle av att ett så gammalt grundlagsdokument fort-
sättningsvis är både formellt och reellt betydelsefullt. Svar som strävar att
vara konkreta skulle uppenbart anknyta till det amerikanska samhället, dess
historia och politiska traditioner. På en mer allmän nivå kan man vad gäl-
ler bägge frågeställningarna anta att befolkningen måste vara djupt med-
veten om grundlagen och att det måste finnas en utvecklad mekanism var-
med flexibiliteten i grundlagens normer bevaras.

2. Grundlagens »rätta» roll, dess »rätta» innehåll och den »riktiga»
ändringsproceduren

Vilken roll borde grundlagen ha eller vilken roll anstår grundlagen i sam-
hället? Denna kanske något besynnerliga fråga kan knappast bli ordentligt
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besvarad ens om man begränsar sig till att betrakta endast de nordiska
länderna av idag. Ett kort filosoferande kring frågan kan emellertid aktua-
lisera vissa beaktansvärda synpunkter.

Det är lätt att komma med allmänna konstateranden. Grundlagen skall
ange de viktigaste statliga organen, hur de tillsätts, deras inbördes behörighet
och verksamhetsformer. Grundlagen skall trygga medborgarnas viktigaste
rättigheter och reglera medborgarnas deltagande i det statliga beslutsfattan-
det. Man kan också säga att grundlagen skall ange hur och inom vilka gränser
normer av lägre rang kan uppkomma.

Beskrivningar av det här slaget är i och för sig träffande och betonar
viktiga aspekter på de statsförfattningar vi har blivit vana vid. Kanske de
t.o.m. på ett djupare plan avspeglar vår uppfattning om vilken ordning som
bör gälla för det offentliga livet. De säger emellertid inte så mycket om den
roll just grundlagen spelar vid bevarandet eller utvecklandet av en viss
ordning, vilken betydelse det har eller borde ha att något tas in i grund-
lagen. Är en av poängerna med grundlagens innehåll att den är ett slags in-
ternationellt visitkort för staten, vilket en östeuropeisk rättslärd en gång
konstaterade? Är grundlagen i stor utsträckning ett dokument i vilket statens
traditioner och samhälleliga vinningar inskrivs och som därmed kommer
att innehålla mycket sådant som också annars skulle vara rätt klart? I vilken
utsträckning är det överhuvudtaget möjligt att i grundlagen på ett juridiskt
bindande sätt ta in sådant som inte redan blivit relativt vedertaget i samhäl-
let? I vilken mån är det grundlagens sak att deklarera statens målsättning-
ar, är programförklaringarnas plats i grundlagen?

Grundlagens roll kan även begrundas utgående från hur situationen skulle
förändras om något varom stadgas i grundlagen skulle basera sig enbart på
vanlig lag eller statlig tradition och sedvänja. I sådana utvecklade länder
med rätt homogen befolkning och lång demokratisk tradition som de
nordiska länderna, kan man anta att många saker som regleras i grundlagen
skulle utvecklas i ungefär samma banor även om de inte vore beaktade i
den. Likaså vågar jag anta att det att man i Sverige intagit konkreta stad-
ganden om grundrättigheterna i grundlagen inte väsentligt har ändrat
utvecklingen av det skydd som dessa rättigheter åtnjuter med stöd av vanlig
lagstiftning. Även i de högsta statliga organens verksamhet finns sådant som
sannolikt skulle förbli och utvecklas på nuvarande sätt även om det inte
fanns några grundlagsstadganden.

Det sagda betyder inte att grundlagens betydelse ifrågasätts. T.ex. sådana
stadganden om de högsta statliga organen, som numera kanske snarast kan
anses ha konstaterande natur, har eventuellt, då de ursprungligen intogs i
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grundlagen, haft en mycket klart konstituerande effekt, skapat en viss juri-
disk konstellation. De flesta stadgandena i grundlagen har i varje fall också
sådana värdefulla betydelser som står utanför de omedelbara, normativa
verkningarna och som förtjänar även juristernas uppmärksamhet. De är ele-
ment i den helhet som grundlagen utgör, de är delfaktorer som påverkar
värderingarna i vissa frågor, de befäster vissa sätt att gestalta det offentliga
maskineriet och dess verksamhet, de grundmurar vissa begrepp, de erbjuder
argument för den politiska och juridiska diskussionen osv. Denna betydelse
på lång sikt är emellertid något helt annat än stadgandenas omedelbara
styrande verkan, som brukar utmärka det sedvanliga juridiska betraktelse-
sättet. Då det gäller denna betydelse kan många grundlagsstadganden sägas
närmast ha en säkerställande funktion. Deras betydelse kanske inte alltid
märks i den statliga och juridiska vardagen, som går »rätt» till på basis av
vedertagen praxis, men de säkerställer att även under exceptionellt tryck av
vad slag det vara må, iakttas ett visst förfarande och beaktas vissa gränser.
De sakliga garantierna för denna säkerhet kan vara förankrade i grundlagens
allmänna auktoritet. De formella garantierna ligger i grundlagens hierarkiska
ställning, i att det är svårare att ändra grundlagen (eller avvika från den)
än vad som är fallet med vanlig lag. Detta säkerställande är kärnan i många
grundlagsstadganden. Man har genom grundlagen velat slå fast vissa grund-
lösningar, ställt upp de gränser som bör iakttas, bestämt procedurer som
inte får åsidosättas, stadgat principer som inte får negligeras. I denna
beständighetssträvan döljer sig emellertid samtidigt ett av de centrala prob-
lemen med grundlagens roll: hur kombinera kravet på beständighet och
kravet på att en grundlag måste följa sin tid. Hur strängt eller hur smidigt
skall grundlagen sist och slutligen styra rättsordningens utveckling?

Då en ny lag om utkomstskydd för arbetslösa stiftades i Finland 1984
gav också riksdagens grundlagsutskott sitt utlåtande om lagförslaget. I
utlåtandet ansåg grundlagsutskottet att vissa stadganden, enligt vilka en
person vid äventyr av förlust av arbetslöshetsdagpenning under vissa förut-
sättningar var skyldig att ta emot arbete också på annan ort, stred mot den
i Regeringsformens 7 § stadgade rätten att fritt välja boningsort. Till följd
av grundlagsutskottets ställningstagande ändrades stadgandet. I efterskott
hörde jag några auktoritativa och högt uppsatta jurister förundra sig över
utskottets tolkning, emedan den enligt deras åsikt urvattnade strävan till
en sådan rörlig arbetskraft som i dagens läge vore både rationell och nöd-
vändig för arbetsmarknadens utveckling. Fallet kan ses som ett begränsat
tolkningsproblem men är även ett exempel på vilka problem som hänger
samman med grundlagens roll vid styrningen av rättsordningen. Man kan
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hävda att grundlagstutskottet i alltför hög grad höll fast vid ett 60 år gam-
malt stadgande och den betydelse stadgandet kanske hade tidigare, och inte
förmådde anpassa det till de samhälleliga förändringarna. Man kan å andra
sidan säga att utskottet på ett rätt sätt förstod behovet att skydda den i
Regeringsformen garanterade självbestämmanderätten för medborgarna
också mot de hot som dagens samhälle kan utveckla då det i sin effekti-
vetssträvan fördelar och förvägrar förmåner. Vid tillämpningen av stadgan-
den om grundrättigheter uppstår dylika problem mycket lätt, bl.a. därför
att tolkningen av stadgandena är beroende av värderingar. En kollega ansåg
t.ex. att man inte i Finland överhuvudtaget skall försöka utveckla Regerings-
formens jämlikhetsstadgande genom tolkning eftersom detta — om stad-
gandet utvecklas till en juridiskt betydelsefull norm — vore ägnat att försvåra
en smidig utveckling av lagstiftningen. Denna inställning kan kanske inte
stämplas som fel eller rätt, men den kan motarbetas eller understödas.

Olika riktlinjer har föreslagits för att finna den rätta striktheten eller
smidigheten vid tolkningen av grundlagen. Det har sagts att grundlagen skall
tolkas snävt och konservativt då det gäller statsförfattningens mest centrala
frågor, frågor som är vitala för statsförfattningen, medan tolkningen i andra
fall bör vara flexibel, tidsenlig, dynamisk. Det har föreslagits att vissa grund-
rättigheter bör få ett striktare skydd än andra, man har understruktit stats-
författningens procedurnormers, »spelreglernas» betydelse och övriga nor-
mers flexibilitet. Det har sagts att även en smidig tolkning bör innebära att
statsförfattningen utvecklas i långsam takt, endast genom smärre ändringar.
Många av dessa rekommendationer kan godtas. Men detta beror endast på
att de är obestämda och att de i konkreta situationer har olika innebörd
för olika människor. Givetvis är det inte möjligt att ge några värderingsfria
anvisningar om hurudan grundlagsstadgandenas styrande verkan i prakti-
ken borde vara — varken om grundlagen som helhet eller ens om dess
enskilda stadganden.

Även om normmaterialet i grundlagarna på olika håll i världen är rätt
enhetligt, kan man inte säga att det finns någon till innehållet »riktig» grund-
lag. Det är självklart att grundlagens innehåll inte kan vara allmängiltigt,
utan begränsningar i tid och rum. Inte heller vid en granskning som är
begränsad till tid och rum finns det något objektivt sett eller ens genom all-
mängiltiga kriterir fastställbart »riktigt» innehåll, det finns m.a.o. inte något
grundlagsinnehåll som nu och just nu vore det »riktiga» för t.ex. Finland.
Vilka frågor som regleras i grundlagen och hur de regleras är och förblir
beroende av värderingar. Förutom värderingar inverkar även tillfälliga fak-
torer, t.ex. en kompromiss i en bestämd situation, på vad som skrivs in i
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grundlagen. Också andra faktorer fördunklar frågan om en grundlag är sak-
lig eller lyckad till sitt innehåll. I en grundlag kan det som historisk barlast
finnas onödigt, med samtidigt harmlöst material, såsom t.ex. förbudet i
15 § Finlands regeringsform att förläna adelstitlar i republiken. I grundla-
garna kan också finnas ingredienser som är onödiga men inte harmlösa.
Sådana kan t.ex. för grundlagsnivå alltför exakta och därför stela proce-
durtekniska regleringar vara, vilket man ibland påstått om vissa delar av
Finlands riksdagsordning. Diskussionen om grundlagens innehåll färgas även
av det faktum att det inte alltid är fråga om hurudant ett stadgande är, som
intagits i grundlagen, utan om vilket innehåll normen fått under årtionden
av tolkning. Till detta kommer ännu att det kan finnas sedvanerätt på grund-
lagsnivå som utvecklats vid sidan av grundlagsstadgandena. Det är sålunda
t.ex. inte någon egentlig brist att Finlands regeringsform saknar ett stad-
gande om förbud mot retroaktiv strafflag, eftersom förbudet ändå utan tvivel
är i kraft som en norm på grundlagsnivå.

Trots att man inte kan tala om en grundlags »riktiga» innehåll är det
inte nödvändigt att sänka diskussionens nivå till att enbart konstatera vad
som vid en bestämd tidpunkt råkar vara innehållet i ett lands grundlag. Var
och en kunde åtminstone i frågor som anknyter till hans eget arbete, hans
fritidssysselsättningar och hans samhälleliga aktivitet fundera över vad han
anser att det riktiga innehållet i grundlagen borde vara: den process vari-
genom grundlagsnormerna undergår ändring — genom ändring av lag eller
genom tolkning — kan starta på många olika sätt och vara beroende av olika
omständigheter.

Endast stiftande av ändringar i grundlagen innebär en uttrycklig och
öppen ändring av an norm på grundlagsnivå (i Finland har vissa permanen-
ta undantagslagar — stiftade i grundlagsstiftningsordning — i sakligt hän-
seende samma betydelse som grundlagsändringar). Ändringar beträffande
tolkningen av grundlagen sker i allmänhet småningom utan att ändringen
»kungörs» — den bara konstateras utifrån och i efterhand. Grundlagsstad-
ganden finns endast om ändring genom lagstiftning och på motsvarande sätt
har vissa organ (+ eventuellt referendum) en klar kompetens att handha
just sådana ändringar. Om ändring av grundlagen genom tolkning finns
däremot inga stadganden och inte heller några begränsningar för hur tolk-
ningsändringen kan ske. Ändringar som i sakligt hänseende är viktiga kan
uppenbarligen ske redan i form av rättsvetenskapliga ställningstaganden.
Även om ingenting stadgats om ändring av tolkning är det givet att sådant
förekommer i alla rättsordningar även på grundlagsnivå. I praktiken är det
också klart att ändring av tolkning inte i och för sig kan påstås vara ofören-
lig med grundlagen.
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Då ändring av grundlagen genom lagstiftning uttryckligen bundits till
särskilda kompetensregler samtidigt som det varken finns kompetens- eller
andra stadganden om tolkningsändringar, måste man fråga sig om alla tolk-
ningsändringar är legitima eller om det finns ändringar, som endast kan göras
genom lagstiftning. Frågan vore inte befogad om tolkningsändringar bara
skulle ske, om det bara vore fråga om en passiv förändring och inte om
en aktiv ändring. Precis som då det gäller stadganden på lägre nivå kan tolk-
ningsändringar också i fråga om grundlag innebära målmedveten verksam-
het och gränserna för sådana ändringar bör därför uppmärksammas på sam-
ma sätt som vid tolkning av andra normer. Frågan om var dessa gränser
går och hur långtgående ändringar det är legitimt att eftersträva enbart
genom tolkningsändringar, kan inte ens inom den nordiska kretsen besva-
ras allmängiltigt. Vissa allmänna synpunkter kan dock framföras.

En på saken inverkande omständighet är om en formell ändring av grund-
lagen i praktiken kan anses vara ett realistiskt alternativ för att få till stånd
en viss normändring. Ju mindre realistisk denna möjlighet är, desto mer
legitim kan strävan att få till stånd en tolkningsändring vara. Legitimiteten
uppstår ur den praktiska nödvändigheten: då det inte finns en reell möjlig-
het att ändra grundlagen, kan grundlagens funktionsduglighet under ändrade
förhållanden bevaras endast genom förnuftig tolkning. Ett utmärkt exem-
pel på detta är Förenta Staternas statsförfattning: en ändring av grundlagen
genom lagstiftning är i praktiken ett nästan omöjligt alternativ på grund
av den komplicerade proceduren — efter år 1791 har endast 16 ändringar
gjorts genom lagstiftning — och utvecklandet av grundlagens normer är
beroende av domstolarnas tolkning. Det är inte endast förfarandet som är
av betydelse då det gäller att bedöma hur realistiskt alternativet ändring
genom lag är, utan också inställningen till att ändra grundlagens text. Be-
träffande de nordiska länderna kan det konstateras att ordningen för stif-
tande av grundlag i Danmark, med därtillhörande folkomröstningar och
minimikrav på understöd och deltagande, är den klart svåraste medan för-
farandet i Island och Sverige, där beslut skall fattas under två valperioder
(om man inte i Sverige måste ordna folkomröstning) är det enklaste. Syste-
men i Finland och Norge, med krav på beslut med kvalificerad majoritet
under två valperioder ligger någonstans mittemellan.

Vid bedömningen av om tolkningsändring är legitim är det givetvis av
betydelse vad slags ändring det är fråga om. Ju klarare det stadgande och
ju vedertagnare den tolkning är som ändras, ju kännbarare och konkretare
ändringen är (som engångsföreteelse), ju oförtäcktare och tydligare själva
ändringen är (dvs. ju mindre grund det finns för åberopande av ändrade
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förhållanden och om att den tidigare tolkningssituationen varit exceptio-
nell osv.), desto större orsak är det att fråga om inte ändringen borde läm-
nas till dem som stiftar grundlagarna och således till ett förfarande som
åtminstone har en mer demokratisk utgångspunkt. Och tvärtom: ju mer dif-
fus den ändrade normens gränser är, och ju mindre eller långsammare
förändringen är, desto svårare vore det att binda ändringsprocessens inne-
håll vid de krav som gäller för formell ändring av grundlag, och med desto
större skäl kan ändringen göras genom tolkning utan att den förlorar sin
legitimitet.

En tredje beakt ans värd faktor i detta sammanhang är frågan om vilket
eller vilka organ som står för tolkningen. Är det t.ex. av betydelse om tolk-
ningen i Finland görs av riksdagens grundlagsutskott, i Sverige av lagrådet,
i Norge av Høiesteret? Man kan å ena sidan kanske tänka sig att grundlags-
utskottets legitimitet är på något sätt starkare, eftersom det är parlamenta-
riskt sammansatt och dess verksamhet en del av parlamentets lagstiftnings-
arbete. Å andra sidan kan man undra hur detta skall bedömas mot bak-
grunden av att grundlagen eller den vedertagna tolkningen av grundlagen
delegerar tolkningsuppgiften till lagrådet eller Høiesteret, och att dessa kan
anses stå i en mer oavhängig ställning vid juridiska avgöranden än grund-
lagsutskottet.

3. Juristens roll

Sveriges regeringsform inleds med orden: »All offentlig makt i Sverige
utgår från folket.» Stadgandet är ingen högtidlig portalfras utan uttrycker
en central princip som är gemensam för alla nordiska länder. All makt-
utövning, rättsordningens innehåll i dess helhet är folkets sak och får sitt
berättigande genom folket. För att citera Lincoln är den offentliga makten
i staten »government of the people, by the people, for the people».

Grundlagen är folkets sak. I sista hand är grundlagens innehåll, dess
utvecklande och kontrollen av att den följs något som ankommer på fol-
ket. Alla viktiga avgöranden som gäller grundlagen skall tillkomma folket,
och kunna påverkas av folket. Detta innebär att avgörandena i första hand
sker genom politiska processer, vilket för de nordiska ländernas del innebär
att de skall träffas inom ramen för det parlamentariska systemet och därtill
ansluten politisk verksamhet. Också de avgöranden som inte som sådana
passar in i den politiska processen borde avspegla folkviljan. Eftersom grund-
lagen är folkets sak, kan den inte ligga i händerna på något samhällsskikt



Juristen och grundlagen 653

eller någon yrkes- eller tjänstemannagrupp. Ingen grupp är i en sådan ställ-
ning att den kan säga hur grundlagen skall uttolkas eller hur den borde
utvecklas. I förhållande till grundlagen är bl.a. juristerna blott och bart med-
borgare.

Hur riktiga dessa uttalanden i princip än är ger de inte en fullständig
bild av situationen. Juristerna intar både i egenskap av medborgare och tjäns-
temän en särställning i förhållande till grundlagen. I vartdera fallet har de
speciella verksamhetsförutsättningar och därför också ett särskilt ansvar.

De som fått en juridisk utbildning har inte monopol på juridisk sakkun-
skap, och alla som fått juristutbildning betraktar sig inte ens själva som
jurister. Med vissa förbehåll kan man ändå säga att juristerna i allmänhet
bättre än icke-jurister känner till rättsordningens innehåll, hur de juridiska
normerna fungerar, vilka faktorer som påverkar ändringar i de juridiska
normerna samt förfarandet i frågor som gäller rättsordningen. De har eller
borde åtminstone ha bättre förutsättningar än medborgarna i allmänhet att
uppfatta normhelheter, se strukturella orsakssammanhang, upptäcka prin-
cipiella problem osv. Juristerna borde även ha större förutsättningar än andra
att se brister i rättsordningen, förutse juridiska normers dysfunktioner och
förhålla sig kritiskt till debatten rörande rättsordningen. Juristernas relativa
särställning beror inte enbart på kunskapsmässiga faktorer eller yrkesskick-
lighet. Det kan också ha en viss betydelse att juristerna i allmänhet förväntas
förstå sig på juridiska spörsmål.

Det nyss sagda låter kanske som plattityder åtminstone om man har i
tankarna juristernas vardagsslit, som i allmänhet har att göra med normer
av lägre rang än grundlagen. Det gäller emellertid — dock kanske inte lika
accentuerat — även alla frågor som berör statsförfattningens normer. En
del av statsförfattningens normer tangerar till innehållet många juristers
egentliga yrkesjuridik. Också då det gäller sådant som kan förefalla mycket
avlägset — som t.ex. förfarandet vid godkännande av statsfördrag — har
en jurist på grund av sin utbildning bättre förutsättningar än en icke-jurist
att ta ställning till den juridik som ansluter sig till förfarandet.

Statsförfattningens innehåll är i sista hand beroende av de politiska pro-
cesserna. Det fastslagna förfarandet vid politiskt beslutsfattande samt den
samhälleliga diskussion som ligger till grund och är en drivfjäder för detta
innehåller många element. I två avseenden kan juristerna i den samhällsde-
batt som gäller statsförfattningens normsystem vara till särskild nytta, näm-
ligen i fråga om analys och artikulering. En diskussion förutsätter analys
av problempunkterna och på saken inverkande faktorer, vikten av att bevara
normerna och behovet att ändra dem. Diskussionen kräver även artikulering
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— oberoende av om det gäller att dra fram ett missförhållande eller sättet
att avhjälpa det eller att påvisa fördelarna av den rådande situationen.

Juristen är kanske oumbärlig då det gäller att analysera innehållet i gäl-
lande normer eller formulera nya grundlagsstadganden. Analys och artiku-
lering behövs emellertid också för att väcka diskussion och för att upprätt-
hålla dess nivå och inriktning. I denna bemärkelse har juristerna som med-
borgare särskilda färdigheter och sålunda även ett särskilt ansvar.

Juristens roll i diskussionen om statsförfattningsnormerna kan anses
viktig ända från gräsrotsnivån till beslutsprocessens slutskeden. Uppfatt-
ningarna om hur viktig och naturlig denna diskussion är varierar från land
till land och från en situation till en annan. Traditionerna är inte överallt
de samma som i USA. De Tocqueville konstaterade redan i början av förra
seklet att där allting förr eller senare görs till juridiska frågor och att man
försöker lösa snart sagt vilka samhälleliga konflikter som helst med hänvis-
ning till grundlagen. Ingenstans är väl grundlagens innehåll emellertid så
klart och dess tolkning så problemfri att det inte skulle finnas något att
diskutera i fråga om statsförfattningen. Det att grundlagsfrågor diskuteras
betyder att grundlagen är vital och dess betydelse reell. Om ingen diskus-
sion förs kan det tyda på att grundlagen är alltför avlägsen: medborgarna
anser att grundlagen inte påverkar dem och deras angelägenheter, och att
de inte själva kan påverka grundlagens innehåll.

I alla länder finns det tjänster eller andra offentliga poster, vars inneha-
vare på olika sätt kommer i beröring med grundlagsfrågor. Sådana poster
finns i berednings- och lagstiftningsprocessen, i domstolarna, i den högsta
laglighetsövervakningen och i vissa mån även inom förvaltningen. Det kan
vara frågan om beslutsfattare, beredande personer eller personer som skall
anhängiggöra och sköta relevanta procedurer. De flesta av dessa (riks-
dagsmännen undantagna) är jurister. Trots att de fundamentala avgöran-
dena och linjedragningarna ankommer på de politiska beslutsfattarna och
ofta också i verkligheten blir beroende av deras beslut, kan tjänstemanna-
och den övriga beredningen inverka på premisserna för besluten samt av-
görandenas utformning i detalj. Ju mindre det politiska trycket är i ett lag-
stiftningsavgörande som berör grundlagen — en grundlagsändring eller t.ex.
en lag som reglerar utövandet av en grundrättighet — desto större möjlig-
heter har de tjänstemän som deltar i lagstiftningsprocessen att påverka.

Vid ändringar i grundlagstolkningen kan juristernas inflytande anses helt
dominerande. Detta trots att det organ som avgör tolkningen inte verkar
i ett socialt vacuum, utan att dess avgöranden i själva verket är genompyrda
av tankegångarna i det omgivande samhället. Det kanske enda klara
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undantag i de nordiska länderna då det gäller juristernas starka ställning
vid tolkning av grundlag är Finlands riksdags grundlagsutskott, vars ställ-
ning vid grundlagstolkningen är central men vars medlemmar inte är juris-
ter i väsentligt högre grad än i riksdagens utskott överlag. Men också
beträffande grundlagsutskottet kan det konstateras att utskottet inför sina
tolkningsavgöranden som regel hör utomstående juristsakkunniga och i all-
mänhet inte gör nämnvärda avsteg från deras ståndpunkter, om de kom-
mer fram till någorlunda enhetliga tolkningar.

Juristens roll vid utvecklandet av grundlagen genom tolkning skall inte
enbart ses som enskilda avgöranden i aktuella tolkningsfrågor. Det kan i
betydande utsträckning bero på juristerna i vilka frågor tolkningsavgöranden
uppkommer. Innan frågor om lagars grundlagsenlighet avgörs i Danmarks,
Islands, Norges eller Sveriges högsta domstolar, har redan en selektion skett
där jurister har varit med både som underrättsmedlemmar och som parter-
nas jurister. Och ännu i högsta domstolen kan det i hög grad bero på med-
lemmarnas prövning om ställning tas till lagens grundlagsenlighet eller om
den konkreta fråga som är aktuell avgörs där förutan. Juristens betydelse
understryks även av att tolkningsgavgörandena — då de blivit flera till an-
talet — utgör ett material som utnyttjas vid senare grundlagstolkningar, i
juridisk forskning osv. I praktiken blir det lätt så att bara jurister känner
till och utnyttjar detta material.

4. Juristerna och utvecklandet av grundlagen

I det föregående antydde jag redan att juristerna vid utvecklandet av
grundlagen genom formella ändringar dels spelar rollen av sakkunniga med-
borgare i den samhälleliga och politiska diskussionen och dels ofta en bety-
delsefull tjänstemannaroll vid själva lagstiftandet. Förstnämnda roll är viktig,
men den sistnämnda antagligen intressantare för juristen ur yrkessynvinkel.

Principiellt betydelsefull är frågan om och i vilken utsträckning vissa
organ och även enskilda tjänstemän kan medverka till, och kanske också
borde medverka till, att en sådan lagändringsprocess inleds som gäller själva
grundlagen eller någon annan lag som är viktig för grundlagens tillämpning
(t.ex. lagar som gäller utövande av grundrättigheter såsom religionsfrihets-
lagen eller lagar, vilkas grundlagsenlighet av vägande skäl ifrågasatts). Svaret
på frågan om ett organ, t.ex. den högsta rättsinstansen eller den högsta lag-
lighetsövervakaren, kan göra framställning om lagändring, kan bero på ut-
tryckliga stadganden eller på landets politiska eller administrativa traditio-



656 Mikael Hidén

ner. Om det i och för sig är möjligt att göra sådana framställningar — i
Finland tillkommer denna rätt högsta domstolen och högsta förvaltnings-
domstolen samt justitiekanslern och justitieombudsmannen — är det av vikt
att man förhåller sig positivt till att utnyttja denna möjlighet. Med tanke
på domstolarnas auktoritet kan det nog anses naturligt att de inte tar initia-
tiv i lagstiftningsärenden som sannolikt inte kommer att föranleda lag-
beredningsåtgärder. Denna i och för sig välgrundade försiktighet behöver
emellertid inte innebära större återhållsamhet än vad som i allmänhet följer
av kravet på realism. Dessa synpunkter gäller även de högsta lagövervakarna.

En positiv inställning till initiativ i lagstiftningsfrågor är viktig av den
anledningen att behov att utveckla lagstiftningen på ett sätt som har bety-
delse för grundlagen kan aktualiseras också i frågor som (ännu) inte är
politiskt intressanta, och i fråga om vilka man därför inte kan vänta sig något
politiskt intresse. Domstolarna, de högsta lagövervakarna och ministeriernas
tjänstemän kan i sitt eget praktiska arbete upptäcka brister och oklarheter
i lagstiftningen i samband med statsförfattningsfrågor. Likaså kan de komma
underfund med praxis som medför olägenheter och vars ändamålsenliga av-
hjälpande förutsätter lagstiftningsåtgärder. Dessa domstolarna och tjäns-
temän är kanske de enda som har förutsättningar att varsebli och påvisa
ändringsbehovet. Lättast uppstår konstellationer av detta slag förmodligen
i grundrättighetsfrågor. Vad dem beträffar kommer sannolikt justitieom-
budsmännen i olika länder mest i beröring med fall som kan aktualisera
behovet av normutveckling. Ett annat motsvarande frågekomplex utgör stats-
författningens organisations- och behörighetsnormer som gälla andra än de
högsta politiska organen. Särskilt de högsta domstolarna intar en sådan ställ-
ning som ger dem möjlighet att ta initiativ till utvecklande av normer som
ingår i eller ansluter sig till grundlagen. Ett färskt exempel på detta i Fin-
land är högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens framställning
våren 1987 till republikens president, vari domstolarna i syfte att trygga
domstolarnas oavhängighet på det sätt som grundlagen förutsätter, föreslår,
att deras medlemmar i fråga om avlöningen skall frikopplas från det all-
männa kollektivatalssystemet.

Juristerna intar både i sin tjänst och som medborgare en särställning vid
utvecklandet av normer även i det avseendet att just de i främsta rummet
kan antas känna till innehållet i internationella överenskommelser som är
bindande för landet, samt internationell tillämpningspraxis och dess bety-
delse för utvecklandet av landets rättsordning. I statsförfattningssamman-
hang är detta av betydelse närmast i fråga om de mänskliga rättigheterna.
Viktigast är då kanske kunskapen om de förpliktelser internationella
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överenskommelser medför samt beredskapen att uppfylla dem. Den diskus-
sion som under den senaste tiden förts i Finland om Europarådet och den
europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har även aktuali-
serat andra aspekter i skyldigheten att följa med folkrättens utveckling och
på juristernas roll härvidlag. Även om Finland inte har anslutit sig till
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är det synnerligen
önskvärt att man i Finland känner till konventionens innehåll och tillämp-
ningspraxis, och att Finlands rättsordning för de mänskliga rättigheternas
vidkommande åtminstone inte väsentligen avviker från de standarder som
inom ramen för konventionen accepteras i de europeiska länder som
undertecknat den. För att Finlands rättsordning skall hållas på samma nivå
som den europeiska utvecklingen i detta avseende krävs det insatser av
juristerna såväl då det gäller att förmedla kunskap som då det gäller att vid
behov även ta initiativ till lagstiftningåtgärder. Det beror också i hög grad
på juristerna att skapa den faktabas som de politiska beslutsfattarna har
att utgå från då de tar ställning till frågan vad en anslutning till Europa-
konventionen om de mänskliga rättigheterna skulle medföra i fråga om ut-
vecklandet av grundrättigheterna/ de mänskliga rättigheterna i Finland.

Utvecklandet av grundlagen genom tolkning kan ske så att man i enskilda
tolkningsavgöranden medvetet och öppet strävar till ändring, till utveckling.
Oftast är det väl ändå så att det i enskilda tolkningsavgöranden inte går att
på ett rationellt sätt särskilja ett innehåll som kan karaktäriseras som med-
veten utveckling från något som i stället bara skulle anses som ett konstate-
rande av grundlagens innehåll. Även om utvecklingselementet i vissa fall
vore starkt betonat är tolkandet ändå ett utslag av samma kompetensutöv-
ning som vid övriga avgöranden. Behandlingen av frågor som ansluter sig
till tolkningen sker därför i följande avsnitt. I detta sammanhang räcker
det att hänvisa till vad i avsnitt 2 sagts om legitimiteten vid utvecklande av
grundlagen genom tolkning.

5. Juristerna och tillsynen över grundlagens tillämpning

Tillsynen över att grundlagen följs innebär att man övervakar att grund-
lagens innehåll förverkligas. Detta förutsätter att man bildar sig en upp-
fattning om innebörden av ifrågavarande grundlagsnormer. Tillsynen in-
nehåller sålunda alltid ett tolkningselement. Å andra sidan kan man också
hävda att i all tolkning som görs av offentliga organ ingår ett övervaknings-
element: tolkningsavgörandet avspeglar uppfattningen om att en viss tolk-
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ning är riktig, vilket har en styrande inverkan på senare tolkningsavgöranden.
Inte ens implicita tolkningsavgöranden är betydelselösa för tillsynen. Även
om det t.ex. under hela det förfarande som föregår stiftandet av en lag inte
en enda gång varit tal om grundlagen, kan man inte säga att lagens grund-
lagsenlighet inte skulle ha beaktats. För tillsynaspekten är i själva verket
all den verksamhet intressant där grundlagens tillämpning fastställs.

Då man talar om tillsyn fäster man dock i allmänhet avseende närmast
vid sådana organ som uttryckligen skapats för att handha tillsynen och vil-
kas verksamhet i övrigt av tradition ansetts vara viktig. I det följande
begränsas granskningen närmast till sådana organs verksamhet. Först tas
upp den tillsyn som gäller utfärdandet av författningar och sedan tillsynen
över tillämpningen.

En noggrann övervakning redan i lagstiftningsskedet av att en lag
överensstämmer med grundlagen anses vara en självklarhet i alla nordiska
länder. Förhandskontrollens betydelse minskas inte i Danmark, Island,
Norge och Sverige av domstolarnas lagprövningsrätt. Lagprövningen är inte,
och kan inte heller mot bakgrunden av de nordiska ländernas rättsliga och
politiska traditioner i praktiken vara, den huvudsakliga formen för kontroll
av lagars grundlagsenlighet. I den mån det finns några skillnader i förhands-
kontrollen av lagars grundlagsenlighet mellan Finland och de övriga nordiska
länderna kommer de inte tillsynes i lagpr övningsmöjlighet en i de övriga
nordiska länderna utan i Finlands undantagslagssystem och grundlags-
utskottets roll. Att också alternativet med en undantagslag — stiftad i grund-
lagsstiftningsordning men inte själv en grundlag eller en del av den — kan
utnyttjas gör det möjligt i Finland att gå in för strikta grundlagstolkningar.
Grundlagsutskottets viktigaste roll består kanske i att vara ett organ som
koncentrerar sig på grundlagstolkning och som under decennier har utvecklat
sin auktoritet och sina verksamhetsformer.

Det är lika viktigt att redan i tillkomstskedet säkerställa förordningars
grundlagsenlighet som det är i fråga om lagar. I vartdera fallet är det fråga
om rättsnormer som direkt gäller medborgarna. En faktor som i fråga om
förordningar minskar den praktiska betydelsen av grundlagsenlighets-
kontrollen är att förordningar ofta hänger samman med verkställigheten av
lagar och att deras innehåll närmast jämförs med lagarna. Fråga är sålunda
snarare om lagenlighet än om grundlagsenlighet.

Förhandskontrollen av författningars grundlagsenlighet är en uppgift som
i allra högsta grad kommer an på juristerna. Det är fråga om abstrakt norm-
kontroll och den förblir därför kanske främmande för de jurister som sysslar
med praktisk juridik och för lekmän. Uppgiften sysselsätter en mycket liten
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grupp jurister och kommer uppenbarligen att göra det också i framtiden.
Vid tillsynen över grundlagens efterlevnad i tillämpningssituationer finns

det en viktig fråga som i den juridiska litteraturen utgjort ett klassiskt före-
mål för intresse: Har domstolarna rätt att pröva lagars grundlagsenlighet,
eller annorlunda uttryckt, kan domstol i ett enskilt fall låta bli att tillämpa
en lag med motiveringen att den står i konflikt med grundlagen. Denna möj-
lighet har intresserat jurister och statsvetare på olika håll i världen ända sedan
Förenta Staternas högsta domstol i det berömda fallet Marbury v. Madison
år 1803 ansåg sig ha denna rätt. Frågan var även uppe till diskussion under
det nordiska juristmötet i Stockholm 1966.

I de nordiska länderna har inställningen till rätten att pröva lagar inte
varit enhetlig. I Finland har en sådan rätt varken skrivits in i grundlagen
eller erkänts i praktiken. I de övriga nordiska länderna har prövningsrätten
accepterats i domstolarnas praxis utan uttryckliga grundlagsstadganden.
Endast i Sverige har prövningsrätten reglerats i grundlagen genom en ändring
av Regeringsformen år 1979. Också där var rätten i praktiken erkänd redan
före den nuvarande regeringsformens tillkomst år 1974. Den längsta tradi-
tionen har prövningsrätten i Norge, där det äldsta omtalade fallet daterar
sig till 1822. Prövningsrätten förefaller mest utnyttjad i Norge och Island,
vilka också har den mest utvecklade praxisen. Försiktigast har den utnytt-
jats i Danmark och Sverige. — I alla nordiska länder har domstolarna be-
fogenhet att i enskilda fall låta bli att tillämpa en förordningar som strider
mot grundlag.

Finland har ingen erfarenhet av att pröva lagar i domstol. Det förefaller
inte heller sannolikt att ett sådant institut kommer att skapas trots att förslag
i den riktningen nog gjorts. Jag kan emellertid komma med några synpunkter
ur en finländsk statsförfattningsjurists synvikel. Förhandskontrollen av
lagars grundlagsenlighet kan i Finland anses fungera åtminstone skäligen
bra — därvid har redan uppkommit en praxis bestående av hundratals tryckta
tolkningsavgöranden. Denna kontroll, där grundlagsutskottet är det centrala
men inte det enda organet, är givetvis på sitt sätt problematisk. De största
problemen är att alla lagförslag som vore värda prövning inte förs till grund-
lagsutskottet och att grundlagsutskottet i politiskt heta frågor är utsatt för
politiskt tryck. Dessa problem stör emellertid inte det positiva helhetsin-
trycket. Trots att förhandskontrollen fungerar vore det dock även i Finland
värdefullt om lagars grundlagsenlighet kunde prövas officiellt och auktori-
tativt även efter det att de blivit stiftade. De största fördelarna med en ef-
terkontroll skulle vara att den gör det möjligt att reagera om felaktiga lagar
slunkit igenom vid förhandskontrollen (d.v.s. inte behandlats i grundlags-
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utskottet), och att i fråga om gamla lagar reagera då grundrättighets-
tolkningarna klart ändrats sedan lagarna stiftades samt att utvidga diskus-
sionen om grundlagens normer till andra än dem som utför förhands-
kontrollen. Efterkontrollen behöver inte nödvändigtvis vara bunden till
domstolarna. Fördelen med domstolskontroll i samband med behandlingen
av konkreta ärenden ligger i domstolarnas fasta verksamhetsformer samt
enskilda parters möjlighet att delta i kontrollen som initiativtagare. Den
grundmurade och auktoritativa förhandskontrollen garanterar också att
domstolarnas prövningsrätt inte skulle leda till en för demokratin tvivelaktig
maktutövning.

Även om jag anser möjligheten till lagprövning i domstolarna både prin-
cipiellt och praktiskt värdefull, är jag ändå inte övertygad om att den är
den viktigaste fixpunkten eller det viktigaste kriteriet då man tänker på grund-
lagens betydelse i domarnas, åklagarnas, advokaternas och andra juristers
dagliga arbete. I Sverige har domstolarnas rätt att låta bli att tillämpa en
lag uttryckligen begränsats genom ett grundlagsstadgande (RF 11:14) till de
situationer där »felet är uppenbart». Även om det inte fanns någon sådan
begränsning skulle man antagligen utgående från vedertagna uppfattningar
om relationen mellan den dömande makten och lagstiftaren i Sverige ut-
nyttja prövningsrätten mycket restriktivt. Trots att man i Sverige är försik-
tigare än speciellt i Norge och Island, kan man dock säga att det är blott
fråga om gradskillnader i återhållsamhet. De högsta domstolarna i Norge
och Island kan knappast förses med en aktivist-stämpel på samma sätt som
man kunnat göra då det gällt Förenta Staternas högsta domstols ställning-
staganden. Kanske en restriktiv inställning är den enda som är förenlig med
de nordiska ländernas stats- och rättstraditioner. Lagprövningsmöjligheten
är en positiv sak men ett beslut att låta bli att tillämpa en lag kan vara det
endast mycket sällan. Med tanke på enskilda fall är vägran att tillämpa en
lag en yttersta lösning, ett korrektiv som kan användas endast i mycket säll-
synta situationer. Med tanke på systemet innebär prövningsmöjlighetens
existens en till återhållsamhet manande »memento mori»-viskning till lag-
stiftaren, som är den egentliga normgivaren.

Om lagprövningsmöjligheten inte är en viktig fråga i juristernas yrkes-
vardag kan man undra om grundlagsfrågorna överhuvud har något betydelse
för den juristmajoritet som inte har att göra med lagars stiftande. Frågan
kan också ställas så här: har merparten av juristerna någonting alls att ge
då det gäller att befästa statsförfattningens normer. Mitt svar är ja. Grund-
lagens betydelse för juristerna och juristernas betydelse för bevarandet av
grundlagens realitet — vilket de facto aven innebär utvecklande av grund-
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lagens betydelse — konkretiseras inte på samma sätt som juristernas upp-
gifter i allmänhet, d.v.s. i form av stadgade eller eljest klart begränsade upp-
gifter, befogenheter och förpliktelser. Det är snarare fråga om att juristerna
i sitt arbete har olika möjligheter att fästa uppmärksamhet vid statsförfatt-
ningens normer och att summan av dessa möjligheter kan vara betydelse-
full med tanke på den verkan statsförfattningens normer har och hur de
berör medborgarna. Till dessa möjligheter hör givetvis också vägran att
tillämpa en lag i domstolen. Hit hör likaså domstolarnas och andra myn-
digheters vägran att tillämpa författningar av lägre rang. Hit hör advoka-
ternas åtgärder i samma syfte. Hit hör en medveten strävan till tolkningar
i harmoni med grundlagens normer och principer då ett stadgande erbjuder
möjligheter till olika tolkningar. Målet behöver inte vara enbart en neutral,
»verfassungskonform» tolkning, utan en »grundlagsvänlig» tolkning. Ett
sådant sätt att närma sig saken kan vara av särskild betydelse då det gäller
just grundrättighetsnormerna, vilkas tolkning i stor utsträckning är influerad
av värderingar och principiella synsätt. Hit hör även det att man öppet
motiverar avgöranden med grundlagsstadganden då förutsättningar för detta
finns i stället för att nöja sig med att hänvisa till stadganden i vanlig lag-
stiftning eller rentav söka möjligheter att undvika hänvisningar till grund-
lagen. En sådan sak kan på lång sikt inverka på vilken praktisk betydelse
t.ex. grundrättighetsstadgandena får.

Svaren på frågan i början av föregående stycke beror kanske i sista hand
på vilken grundlagsuppfattning juristen utgår från i sitt arbete. Om han utgår
från att grundlagen är ett avlägset dokument på hög nivå som givetvis be-
hövs men som egentligen berör bara vissa statliga organ och i övrigt konk-
retiseras först i lagstiftningen, påverkar grundlagen sannolikt inte alls hans
verksamhet och han gör ingen insats för att trygga grundlagens realitet. Om
han däremot utgår från att också grundlagen är en del av landets rättsord-
ning och till alla delar tillämplig rätt, upptäcker han kanske i sitt arbete att
han har användning för grundlagens stadganden och principer.

Den insats jurister som sysslar med praktisk juridik kan göra för upp-
rätthållandet och utvecklandet av grundlagens betydelse är säkert allmänt
taget liten och odramatisk. Men detta har inte någon betydelse för grund-
lagen. Med tanke på grundlagen är det i själva verket under stabila förhål-
landen endast på sin plats att utvecklingen sker stegvis genom kumulerande
processer. Det att juristernas arbete inte har omedelbar verkan står även
i överensstämmelse med att statsmakten tillkommer folket och att avgöran-
den som gäller statsförfattningen desto tydligare ankommer på politiska pro-
cesser ju mer betydande och »överrumplande» de är.
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6. Slutanmärkningar

Jag har i mitt anförande lagt fram synpunkter på hur grundlagar utfor-
mas och vilken betydelse de har. Anförandet ger inget entydigt svar på den
fråga som döljer sig bakom rubriken: vilken betydelse borde grundlagen ha
för juristerna och juristerna för grundlagen. Att ett klart svar inte givits
kan naturligtvis läggas skribenten till last. Å andra sidan finns det inget
okomplicerat och samtidigt övertygande svar: juristens roll i förhållande till
grundlagen är alltför mångfacetterad för att kunna fångas in i en enda defi-
nition eller anvisning. En svårighet utgör redan juristernas olikartade rol-
ler: deras påverkningsmöjligheter i olika yrkespositioner varierar kraftigt
och man bör också komma ihåg juristens ställning som medborgare. Men
de viktigaste hindren för ett allmängiltigt svar kan sökas på annat håll. De
politiska och juridiska traditionerna divergerar i olika länder och under olika
tider, även då man jämför så likartade länder som de nordiska. Den tanke-
atmosfär som präglas av dessa traditioner, i kombination med samhälleliga
värderingar, påverkar i hög grad vars och ens personliga uppfattning om
de frågor som ovan framställts: vilket slag av styrande roll tillkommer över-
huvudtaget grundlagen, i vilken utsträckning skall statsförfattningen ut-
vecklas genom politiska processer och i vilken utsträckning är det myndig-
heternas sak att utveckla densamma i praktiken, vilken är särskilt dom-
stolsväsendets ställning vid utvecklandet av statsförfattningsnormerna och
i vilken mån kan möjligen frågor av denna typ besvaras endast särskilt för
varje normtyp, för grundrättighetsnormerna, för procedurnormerna o.s.v.
Trots att det inte går att finna objektiva svar är det ändå möjligt att för-
söka sålla fram de relevanta synpunkterna. Detta slags synpunkter har jag
här försökt framlägga. Emellertid är det ännu på sin plats att komma med
vissa kompletterande kommentarer och betoningar.

Då man försöker komma underfund med juristernas »rätta» inställning
till grundlagen är det i många avseenden fråga om att finna jämvikten mel-
lan synpunkter som strävar i olika riktningar. Å ena sidan kan grundlagen
under stabila förhållanden lämpligen stå i bakgrunden i många samman-
hang, samtidigt som utvecklingen sker inom ramen för den vanliga lagstift-
ningen. Å andra sidan måste grundlagen framträda åtminstone i vissa sam-
manhang och ha en rätt synlig roll som juridiskt styrande faktor. I en
demokrati kan man inte frångå ett system som innebär att avgörandena i
viktiga statsförfattningsfrågor sker i den politiska processen och i sista hand
alltså ankommer på lagstiftaren. Det går emellertid inte att förneka bety-
delsen av utveckling genom tolkning och där intar juristerna en särställning.
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Vid tillämpning av grundlagen i enskilda fall är det nödvändigt ständigt
eftersträva balans mellan en bevarande, försiktig tolkning och en dynamisk
tolkning som leder till att grundlagen anpassas efter den samhälleliga ut-
vecklingen. En jurist som är verksam inom domstolsväsendet kan bli tvungen
att i konkreta situationer balansera mellan bevarandet å ena sidan av grund-
lagens betydelse och å andra sidan betydelsen av den vilja som lagstiftaren
uttryckt i en vanlig lag.

Vid sammanjämkningen av detta slag av målsättningar går det inte att
finna den rätta jämviktspunkten och inte går det heller att definiera det för
en jurist idealiska förhållningssättet. Om det överhuvudtaget är möjligt att
ställa upp några rekommendationer eller mål för juristerna i detta avseende
gäller de kanske inte så mycket graden av »grundlagsaktivism» som att
juristen ständigt bör vara medveten om att ett sådant balansdilemma exis-
terar och vilken betydelse det har — inte bara i brincip utan också i det egna
arbetet. Om juristkåren något så när väl känner till sitt lands grundlag och
även i sin praktiska verksamhet är medveten om problem och möjligheter
som har samband med utvecklandet av grundlagens betydelse, då har grund-
lagen redan den betydelse i juristernas verksamhet som den enligt landets
demokratiska traditioner bör ha.

Det kan till slut vara skäl att återkalla i minnet det som i början sades
om Förenta Staternas grundlag. I 1787 års grundlag manifesterades tanken
på grundlagen som en normsamling som intog en särställning i förhållande
till den övriga lagstiftningen, men som samtidigt utgjorde en del av
rättsordningen och kunde utvecklas på det sätt som rättsordningen angav.
Dess ställning som en del av rättsordningen har fortsättningsvis varit ett ut-
märkande drag även i praktiken. I de nordiska länderna av i dag är det en
truism at säga att grundlagen är en del av rättsordningen. Saken är i princip
problemfri. Men med beaktande av juristernas faktiska inställning är saken
inte lika klar.

Juristernas uppgift är att förverkliga rättsordningen. Men utgår juris-
terna i praktiken allmänt och faktiskt från att också grundlagen är en del
av den rättsordning som de skall vara med om att förverkliga? Eller är deras
inställning snarare den att grundlagen inte berör dem i deras vardagliga arbete
utan gäller lagstiftaren, regeringen och statsöverhuvudet? En sådan inställ-
ning kan kallas realistisk. I grundlagen ingår ju delar som faktiskt inte kan
tangera sådana juristers arbete som sysslar med praktisk juridik, och många
av grundlagens stadganden har i detalj konkretiserats i vanlig lagstiftning.
I juristens yrkesverksamhet är nyckelfrågan emellertid just denna: utgår man
från att också grundlagen är en del av den rättsordning som skall tillämpas.
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Om den allmänna utgångspunkten inte är denna, blir också sådana grund-
lagsstadganden som till sitt innehåll utmärkt väl kan tillämpas i enskilda
fall lätt bortglömda. Följderna av denna inställning kan tydligt skönjas
åtminstone i Finland, där Regeringsformens grundrättighetsnormer egent-
ligen först under de senaste decennierna försiktigt tagits i bruk som rätts-
normer i de högsta domstolarnas praxis. Motsvarande attitydfaktorer har
uppenbarligen en viss verkan också i de övriga nordiska länderna trots lag-
prövningsrätten. Den faktiska betydelsen av sådana attityder är kanske störst
då det gäller grundlagens stadganden om medborgarnas rättigheter och rätts-
skydd, men den kan ha betydelse även för andra stadganden, t.ex. stadgan-
dena om olika organs behörighet. — En konkret situation där grundlagen
skall tolkas kan uppkomma i praktiken endast om man utgår från att grund-
lagsstadgandena anger rättsnormer som kan vara av betydelse i saken. Med
denna utgångspunkt kan det sägas att den viktigaste karaktäristiken av
grundlagen med tanke på juristernas yrkesutövning är: grundlagen är en del
av rättsordningen.

Referenten, professor MIKAEL HIDÉN, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar. I det tryckta referatet har jag
granskat olika frågor som gäller juristernas roll när grundlagens normer ut-
vecklas. I detta muntliga anförande skall jag försöka sammanfatta några
av tankarna i det skriftliga referatet. För att få en konkret bakgrund pre-
senterar jag till en början tre exempelfall från Finland, vilka alla gäller frå-
gan om grundlagens betydelse vid praktisk myndighetsutövning. I det fest-
nummer, som den finska juristföreningen år 1975 tillägnade president Kek-
konen är den första artikeln författad av president Kekkonen själv. I en
fotnot till artikeln nämns ett fall där en landshövding vägrade att tillämpa
en lag som han ansåg vara orättvis för en enskild person. År 1945 stiftades
i Finland en lag om rätt för Rovaniemi köping att expropriera till köping-
ens område hörande mark. År 1953 exproprierade köpingen med stöd av
denna lag vissa markområden i privat ägo och betalade ersättningen huvud-
sakligen med statsobligationer i enlighet med exproapriationslagen. När er-
sättningsbeslutet skulle avgöras av Lapplands länsstyrelse vägrade länssty-
relsen att godkänna att betalningen skedde med obligationer till deras no-
minella värde vilket inte motsvarade gängse värde. Avgörandet dikterades
av landshövding Uuno Hannula, som ansåg 1945 års lag vara orättvis mot
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enskilda ersättningstagare. Högsta förvaltningsdomstolen återbröt landshöv-
dingens beslut med motiveringen att det grundade sig på oriktig tillämp-
ning av lagen. När landshövding Hannula skulle avgöra ärendet på nytt vid-
höll han dock sin tidigare ståndpunkt. Beskrivningen av fallet avslutas i pre-
sident Kekkonens artikel med konstaterandet: »längregående slutsatser und-
veks eftersom regeringen till riksdagen överlämnade en ny proposition om
expropriationsersättning vilken tillfredsställde landshövding Hannula.»

År 1970 sände Helsingfors hovrätt ett brev till justitieministeriet med
anledning av att hovrätten ansåg att ett stadgande i 1957 års lag om äkten-
skaplig börd stod i strid med principerna för kompetensfördelningen mellan
lagstiftningsmyndigheterna och förvaltningsmyndigheterna. Enligt stadgan-
det ifråga kunde republikens president i vissa fall på begäran utsätta ny tid
för väckande av talan om äktenskaplig börd. Hovrättspresident var då Y. J.
Hakulinen, som många av de närvarande säkert väl minns, och spår av hans
penna kan också ses i skrivelsens text. I skrivelsen konstaterades bl.a.: . . .
lagen är felaktig till den del man däri anförtrott ett verkställande statligt
organ att fatta beslut om ny frist fastän saken till sin natur hör till domsto-
larnas behörighet. Eftersom uppgifter som hör till domsrätten inte genom
lag som stiftats i vanlig lagstiftningsordning kan överföras på verkställande
statliga organ, bör utsättande av ny tid i ifrågavarande fall trots den nämn-
da lagbestämmelsen anses ankomma på domstolarna, såsom fallet är i andra
motsvarande fall.»

Det tredje exemplet gäller kontroll av rundradions mottagningslicenser.
För att få använda televisionsmottagare måste man betala en licens. Rund-
radions licensinspektörer övervakar att televisioner inte används utan att
avgiften betalas. Vid kontrollen har man åtminstone tidigare tillämpat ins-
pektion från dörr till dörr och man anser sig kunna ty sig till handräckning
av polisen om lägenhetsinnehavaren inte släpper in inspektören i sitt hem.
Utsträckningen av inspektionsrätten till att även omfatta intrång i hemmet
grundas på en lag av år 1927 om radioanläggningar och på bestämmelser
som utfärdats med stöd av den. Sen 1920-talet har dock tolkningen av de
grundläggande fri- och rättigheterna genomgått en betydande utveckling.
Under de allra senaste åren har grundlagsutskottet fäst uppmärksamhet även
vid hemfridsskydd och förutsatt att föreslagna husundersökningsbefogen-
heter begränsas och preciseras. Med fog kan man säga, att det sätt på vilket
kontrollen av tv-licenser nu är ordnat inte är förenligt med vad grundlags-
skyddet för hemfriden förutsätter enligt grundlagsutskottets praxis.

I alla tre fall är det fråga om rättigheter eller principer som nämns i grund-
lagen. I samtliga fall kan man fråga sig om grundlagsnormerna har fått den
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betydelse som tillkommer dem enligt finländskt eller vidare taget enligt nor-
disk rättstradition.

Vissa utmärkande drag kan här med lätthet anföras. Landshövding Han-
nulas förfarande kan karaktäriseras som alltför långtgående, rättslöst. Ex-
popriationslagen ifråga hade stiftats som en undantagslag. Den var således
ett exempel på den finska lagstiftarens möjlighet att utan att ändra texten
i grundlagen göra undantag från grundlagen genom att stifta en lag i grund-
lagstiftningsordning. Lagen var således statsförfattningsrättsligt sett en for-
mellt korrekt lag. Även om man i Finland hade erkänt en lagprövningsrätt,
skulle det således inte ha varit möjligt att låta bli att tillämpa lagen under
hänvisning till att den är grundlagsstridig.

Hovrättens brev till justitieministeriet kan sägas vara oförenligt med gäng-
se statsförfattningsrättsliga uppfattningar i Finland i den meningen att det
ordagrant taget hade uttryckt hovrättens beredskap att låta bli att tillämpa
en lag som tillkommit i oriktig ordning. Tyngdpunkten i brevet torde dock
inte i verkligheten ha legat på lagstiftningsordningen utan på att det kritise-
rade arrangemanget inte passade ihop med övriga arrangemang angående
domstolarnas kompetens och verksamhet. Hovrättens syfte var helt riktigt.
Om en domstol eller någon annan myndighet i sin verksamhet märket miss-
förhållanden i lagstiftningen så är det både lämpligt och påkallat att den
fäster andra berörda myndigheters uppmärksamhet vid den även när det
är fråga om spänningar mellan innehållet i en vanlig lag och i grundlagen.

TV-inspektionsförfarandet är inte förenligt med grundlagsskyddet för
hemfriden sådant detta skydd framgår av grundlagsutskottets praxis. Den-
na spänning kan inte kvitteras enbart med konstaterandet att det i rättssys-
temet också annars finns olika inre spänningar. Då frågan här uttryckligen
gäller enhetlig tolkning av grundlag, borde spänningen kunna undanröjas
inom en skälig tid. Att situationen bestått sådan den är kan skyllas på juris-
terna. Många jurister har förmodligen underlåtit att använda sina möjlig-
heter att påverka att den grundläggande rättigheten ifråga även i detta ärende
får ett skydd som på 1980-talet kan anses adekvat.

Förenklat kunde man säga att man i expropriationsfallet gick klart för
långt vid betoningen av grundlagens egendomsskydd. I hovrättens brev togs
grundlagen upp på ett lämpligt sätt och i tv-licensensfrågan har man i prak-
tiken bekymrat sig för lite om grundlagsnormen. En sådan tredelad grov
bedömning, alltför aktiv, lämplig, alltför passiv, säger dock rätt lite om den
betydelse som i nordiska juristers verksamhet tillkommer grundlagen. Det
är ju bara fråga om tre exempelfall från ett land. Nyttan att sådana exem-
pel ligger i att de illustrerar problem som hänför sig till resonemanget om
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grundlagarnas betydelse i juristernas verksamhet. Fallet där landshövding-
en vägrade tillämpa ett klart lagstadgande visar hur värdeladdade tolkning-
arna av grundlagen kan vara, t.ex. när å ena sidan individens rätt till er-
sättning och å andra sidan starka samhälleliga intressen står emot varand-
ra. Fallet visar också hur omtvistade och kanske också suspekta resultat man
kan komma till om man fäster uppmärksamhet enbart vid någotdera av de
motstridiga intressena. Hänvisningen i hovrättens brev till grundlagen visar
å sin sida att tolkningarna av grundlagen kan vara problematiska också när
det inte är mycket värdeladdade. Hänvisningen till grundlagen stod i själva
verket på en mycket svag grund ty i grundlagen finns egentligen bara prin-
cipiella stadganden om att domsrätten tillkommer domstolarna. Någon be-
tydande praxis förelåg inte och att ett arrangemang är ovanligt medför inte
i sig att det är otillåtet enligt grundlagen.

I båda dess exempelfall kan man med fog fråga sig om inte i mycket
öppna situationer valet av tolkningslinje borde ankomma på den sedvanli-
ga lagstiftaren. Beträffande inspektion av tv-licenser är situationen i detta
avseende egentligen den motsatta. I lagstiftningspraxis finner man nya tolk-
ningsavgöranden av grundlagsutskottet angående grundlagsskyddet för
hemfriden. Frågan härvid är om man anpassar en praxis som stöder sig på
lagen från 1920-talet till dessa tolkningslinjer eller om man låter den leva
ett eget liv oberoende av den utveckling som systemet med grundläggande
rättigheter har genomgått.

Att de frågor som hänför sig till grundlagen är värdeladdade och mång-
fasetterade hindrar inte en diskussion om grundlagens betydelse i jurister-
nas verksamhet. Diskussionens beståndsdelar är olika inom olika rättstra-
ditioner. Med tanke på de nordiska författningarna kan man sammanfatta
följande slags konstateranden om juristen och grundlagen.

1. Grundlagen anger de viktigaste frågorna i statsförfattningen. För-
fattningen är inte något statiskt som består av sig själv utan betydelsen av
dess normkomplex beror av mänsklig aktivitet.

2. Det tillkommer folket att bestämma innehållet i grundlagen och stats-
författningen. Ingen yrkes- eller annan grupp har särskild rätt att säga vil-
ket innehållet i grundlagen är eller borde vara. Att beslutanderätten tillkom-
mer folket innebär att beslutsfattandet hör till de politiska processerna.

3. Författningens normer utvecklas genom lagändringar och genom för-
ändringar av tolkningen. Båda metoderna är legitima. Betydande ändring-
ar av normer på grundlagsnivå, vilka genomförs i ett slag tillkommer dock
grundlagsstiftaren. Svårigheten att formellt ändra grundlagen, vilken i Nor-



668 Mikael Hidén

den gäller endast Danmark, kan ge ökad legitimitet åt strävandena att änd-
ra normerna genom ändringar av tolkningen.

4. Juristerna har särskilda möjligheter att påverka utvecklingen av stats-
författningens normer såväl i egenskap av medborgare som när de sköter
olika slags yrkesuppdrag. Som medborgare kan juristerna vara till nytta i
samhällsdebatten om författningen alltsedan den sätter igång tills de egent-
liga politiska processerna slutförs. Juristmedborgarens nytta ligger i förmå-
gan att analysera och artikulera frågor som hänför sig till normerna.

5. I sina yrkesuppgifter påverkar juristerna utvecklingen av statsför-
fattningens normer genom både lagändringar och ändringar av tolkningen.
Ändringarna genom lagstiftning förverkligas genom politiska processer. I
tjänstemannaberedningen av dem har juristerna en nyckelställning. Av ju-
risttjänstemännen kan det också i hög grad bero om sådana ändringar ge-
nom lagstiftning alls sätts igång vilka åtminstone till en början inte är poli-
tiskt intressanta.

6. Tolkningsavgörandena i grundlagsfrågor har ett janusansikte. Tolk-
ningsavgörandena innebär både en kontroll av att grundlagarna iakttas och
en tolkningsmässig utveckling av grundlagen. De mest betydelsefulla
tolkningsavgörandena uppkommer i domstolarnas och lagväktarnas verk-
samhet, mao. genom juristers försorg. Ett undantag är i Finland riksda-
gens grundlagsutskott, som spelar en central roll i tolkningen av grund-
lagarna. Också det hör i sina tolkningsavgöranden nu för tiden alltid utom-
stående juristexperter.

7. En principiellt viktig sak i kontrollen av att grundlagarna följs är
lagprövningsrätten, som är erkänd i de nordiska länderna utom Finland.
Traditionen att använda denna rätt är dock så återhållsam, att lagprövningen
inte i praktiken kan vara en central form för kontroll av att grundlagarna
följs. Centralt i kontrollen är att juristerna i sitt arbete på många olika sätt
fäster vikt vid grundlagens normer. Ett beaktande av grundlagen innefattar
att grundlagstridiga lagar och lägre författningar inte tillämpas av myndig-
heterna, att advokater vidtar åtgärder som syftar till att tillämpning inte
skall ske, att man målmedvetet eftersträvar en grundlagsvänlig tolkning av
författningar samt att myndighetsavgöranden öppet motiveras med grund-
lagsstadganden när detta är möjligt. Av den sammanlagda effekten av så-
dant beaktande av grundlagen uppstår den rättsliga tradition och atmosfär
av vilken grundlagsnormernas reella betydelse i samhället i hög grad beror.

8. Frågan om grundlagarnas betydelse i juristernas verksamhet är inte
väsentligen en fråga om juristernas befogenheter, kompetens och åliggan-
den. Grundlagens realitet och dynamik är detsamma som den rådande at-



Juristen och grundlagen 669

mosfären kring grundlagsfrågor, människors kunskaper, förväntningar, krav
och erfarenheter samt upprepningen och förnyelsen av dem hos befolkning-
en. Vid uppkomsten av en sådan atmosfär eller tradition kan juristerna ha
en betydande roll som de som förmedlar, konkretiserar och utvecklar nya
ideer. Huruvida en sådan roll uppstår, liksom även dess innehåll, beror i
sista hand på attityder på hur juristerna i sitt eget arbete förhåller sig till
grundlagen.

9. Borde då juristenas attityder till grundlagen på något sätt ändras i
de nordiska länderna? Denna fråga försöker jag inte besvara men jag anför
dock en synpunkt, som talar för en medveten och aktiv användning av grund-
lagen. Förenta Staternas grundlag är mycket levande och verkningsfull trots
sina 200 år. En förklaring är, att grundlagen fortlöpande är föremål för
debatt i samhället. Debatten förs av domstolar, advokater, ensaksrörelser,
universitetsfolk, kandidater i olika val samt av enskilda medborgare. Dis-
kussionen innebär, att nya ideer kommer fram, att gamla avgöranden ifrå-
gasätts, att domstolarna tvingas avgöra ständigt nya test fall. Särskilt starkt
kommer detta fram i frågor, som gäller de grundläggande och fria rättighe-
terna. Att överföra traditioner från ett land till ett annat är inte möjligt el-
ler nödvändigt, men åtminstone för Finlands vidkommande skulle jag sä-
ga, att det förekommer alltför lite diskussion om just t.ex. grundläggande
och fria rättigheter. Diskussionen rör sig i huvudsak kring grundlagsutskot-
tets verksamhet. Den förs av en trång personkrets och på en rätt abstrakt
nivå. Ju mer myndigheterna hos oss tog eller tvingades att ta ställning till
frågor om grundläggande och fria rättigheter desto mer skulle det också kom-
ma reaktioner på sådana ställningstaganden, nya frågor och betydande me-
ningsolikheter skulle uppkomma och i motsvarande mån skulle den process
bli allt mångsidigare där betydelsen för medborgarna av de grundläggande
och fria rättigheterna bestäms. En mångsidigare diskussion skulle också föra
fram sådana frågor om grundläggande och fria rättigheter som i praktiken
inte i nämnvärd grad kan komma fram i grundlagsutskottet. Just det att
en mer mångsidig diskussion tvingas fram, att olika statliga organ och myn-
digheter på olika sätt tvingas att ta ställning till olika frågor och grundläg-
gande och fria rättigheter eller mänskilga rättigheter skulle vad jag kan se
även vara den största fördelen av ett finländskt medlemskap i europakon-
ventionen om de mänskliga rättigheterna, en fråga som i Finland under se-
naste tid varit föremål för debatt.

10. På en punkt vill jag till slut tala för att attityderna bör utvecklas:
I princip är det i de nordiska länderna naturligtvis klart att grundlagen är
en del av respektive lands rättsordning. Juristernas faktiska attityd till grund-
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lagen torde dock ofta vara att grundlagen inte gäller dem i deras vardagli-
ga arbete utan att den gäller enbart riksdagen, regeringen, statsöverhuvu-
det. Grundlagen är dock en del av just den rättsordning, som juristerna borde
upprätthålla. Om denna syn inte är utgångspunkt också i praktiken blir det
lätt så, att även sådana grundlagsstadganden, som utomordentligt väl är till-
lämpliga i enskilda fall inte kommer att tillämpas. Detta har man i Finland
tydligt kunnat se ifråga om grundläggande och fria rättigheter men samma
attitydfaktorer har uppenbarligen betydelse även i de andra nordiska län-
derna, trots lagprövningsrätten. En enskild norm i grundlagen kan i juris-
tens arbete få betydelse som norm för ett avgörande eller som tolkningsdi-
rektiv för andra normer endast om juristerna utgår från att grundlagens nor-
mer kan ha en sådan betydelse. En sådan attityd är så viktig, att det är på
sin plats att avsluta framställningen om juristen och grundlagen med ett kons-
taterande: grundlagen är en del av rättsordningen.

Høyesterettsadvokat JOHAN HJORT, Norge:

Herr ordf ørande, ærede forsamling.
I den meget interessante avhandling som professor Hidén har skrevet

til dette møtet, er det tre temaer som han har tatt opp. For det første, trenger
et land en grunnlov? For det annet, hvis svaret på det første spørsmål er
ja, og det er jo forholdet i våre nordiske land, hva bør i så fall grunnloven
inneholde? Det tredje spørsmål er: Hvem bør være grunnlovens vokter?

Jeg lar det første tema ligge. Men jeg tar opp de to andre, — hva bør
en grunnlov inneholde, og hvem bør være grunnlovens voktere.

Når det gjelder det første av disse to temaer er det særlig to ting som
grunnlovene, uansett av hvilken alder de er, har vært opptatt av. Det ene
er ordningen av makt fordelingen mellom den utøvende, den lovgivende og
den dømmende makt. Det annet er sikring av borgerrettighetene for lan-
dets borgere.

På maktfordelingens område er det idag slik at grunnlovens ord i liten
grad gjenspeiler virkeligheten. Utviklingen mot velferdsstaten i den vestlige
verden har gått hånd i hånd med utviklingen av forvaltningsstaten. Et stort
og mektig byråkrati styrer oss alle. En stigende del av den enkeltes inntekt
overtas av det offentlige og fordeles av myndighetene.
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Den amerikanske uavhengighetserklæring talte om »The pursuit of hap-
piness» som en av de grunnleggende rettigheter, likestillet med »Life and
liberty». Dette var rettigheter som var gitt det enkelte individ av dets ska-
per, og som det var et viktig formål for lovgiverne å sikre mot tyranniet.

Idag er det vel slik at retten til å forfølge sin egen lykke, ikke lenger er
overlati til den enkelte. Det er staten som på alles vegne har påtatt seg denne
oppgave. Det må vel sies at godt er det for de mange som ikke reelt sett
har hatt — eller har — noen mulighet for å forfølge sin egen lykke. Det
er svært mange mennesker.

De fleste forfatninger innledes med at de er gitt av folket. Det er, tror
jeg, en fiksjon. Den amerikanske forfatning begynner med ordene »We, the
people of the United States», til tross for at hele den fargede befolkning
og halve den hvite befolkning, d.v.s. alle kvinnene, var uten enhver med-
bestemmelsesrett på det tidspunkt da forfatningen ble gitt. De 55 herrer fra
overklassen som møttes i Philadelphia og laget grunnloven, representerte
neppe mer enn seg selv og sine likesinnedes dengang opplyste meninger.

En tilsvarende illustrasjon av slike pompøse formuleringer har man i den
nye svenske regjeringsform fra 1970. Den innledes med at all offentlig makt
i Sverige utgår fra folket. Det som vel ligger i en slik formulering er en be-
kreftelse av at demokratiet skal gjelde som styringsform. Og det er klart
at også et land med en sterk statsmakt — og det må et samfunn ha, med
de målsettinger som samfunnet har i våre dager — fortsatt er et demokrati.
Dette demokratiske mål er forankret i forfatningen. Det gjelder seiv om de
forskjellige »Checks and balances» som man talte om i forbindelse med den
amerikanske grunnlov, ikke lenger er tilstede. Den likevekt som man den-
gang mente det var nødvendig å fastslå mellom den lovgivende, den utø-
vende og den dømmende makt, er ikke lenger tilstede i den form man den-
gang tenkte seg det. Den utøvende makt er idag den sterkeste. Den legislati-
ve makt er på mange måter redusert til et hjelpemiddel for den utø vende
makt, uten eget initiativ. Domstolene er i beste fall en nølende og nokså
fryktsom kontrollinstans.

Enkelte dommere blant juristene vil kanskje reagere mot dette siste. Til
det vil jeg henvise til en artikkel som nylig har stått i det norske juridiske
tidsskriftet »Lov og Rett». Den er forfattet av h.r.advokat Ketil Lund. Jeg
skal ikke sitere mer enn selve artikkelens tittel. Den heter »Om kontroll av
staten i statens egne domstoler».

Det er en megetsigende tittel, som på mange måter illustrerer dagens vir-
kelighet. Domstolenes frykt for å treffe avgjørelser hvor de kan bli beskyldt
for å drive politikk, parret med det forhold at svært mange dommere har
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sin juridiske bakgrunn og opplæring fra sentraladministrasjonen, gjør at
den enkelte borger som føler seg overkjørt av statens maktapparat, nokså
ofte ikke kan gjøre seg håp om å få domstolenes medhold.

Dette er naturligvis både unyansert og tiispisset sagt. Emnet og tiden till-
later ingen utdypning her. Men jeg tror ikke det kan benektes at dette er
en bekreftelse av virkeligheten, både slik den er og — og det er ikke mindre
viktig — hvorledes den subjektivt oppleves av dem som har konflikter med
staten.

Det reiser spørsmålet om dette kan endres. En norsk høyesterettsavgjø-
relse tilbake til 1961 (Rt. 1961 side 1350) kan brukes som en illustrasjon av
den tilstand jeg har beskrevet. Det gjaldt prøvelse av om en lov som tillot
beordring av personer til et bestemt yrke, var i strid med grunnloven, —
ikke så meget mot noen bestemt grunnlovsbestemmelse, men mot den av-
sluttende paragraf i den norske grunnlov, som sier at ingen lov må stride
mot denne grunnlovs ånd og prinsipper. Til det sa Høyesterett i sin avgjø-
relse at »det sier seg selv at det skal overordentlig meget til for at en lov,
gitt av Stortinget og sanksjonert av Kongen, må settes ut av betraktning
som stridende mot grunnlovens ånd og prinsipper».

Dette er selvsagt både sant og riktig, men man kan vel allikevel spørre
om det egentlig er en tilfredsstillende begrunnelse når selve vurderingen av
en lovs grunnlovsmessighet avslås på denne måte, istedenfor å gå inn på
en analyse av hva grunnlovens ånd og prinsipper egentlig tilsier i dagens
situasjon.

Særlig på bakgrunn av at slike lover som regel er vedtatt av et kanskje
knapt flertall i Stortinget, mens det mindretall som står mot loven, nettopp
har ment at den ikke burde gis som lov, fordi den var i strid med grunnlo-
vens ånd og prinsipper, kunne man ha håpet på en mer inngående og reell
begrunnelse.

Idag kan man trekke den konklusjon at maktbalansen i den forstand
som Montesquieu forestilte seg den, er en saga blott. Realitetssans tilsier
at den bør henvises til en historisk plass i en utviklingsrekke. Men man kan
ikke behandle maktfordelingsprinsippet som om det fortsatt er en del av
dagens virkelighet.

Desto viktigere blir da den annen del av hva grunnloven vanligvis inne-
holder, nemlig beskyttelsen av de medborgerlige rettigheter. Her har idag,
som også professor Hiden har vært inne på, enkeltindividet en beskyttelse
i menneskerettighetserklæringene, og da særlig den europeiske menneske-
rettighetserklæring. Men fortsatt er det vel slik at disse erklæringer har en
noe usikker rang som skreven rettskilde.
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Beskyttelsen av borgerne ville selvsagt bli sterkere hvis menneskerettig-
hetene ble gitt grunnlovs rang, slik som det er gjort i Vest-Tyskland, hvor
den europeiske menneskerettighetserklæring er inkorporert i grunnloven.
Det fikk bl.a. betydning for den tyske lovgivning om det meget omstridte
spørsmål om retten til selvbestemt abort.

Det er altså usikkert hvor langt beskyttelsen av enkeltindividet i henhold
til menneskerettighetserklæringene går. En nylig avsagt norsk høyesteretts-
dom kan illustrere dette (Rt. 1987 side 612). Saksøkeren i saken reiste sak
mot den norske stat v/Justisdepartementet, fordi han hadde vært utsatt for
telefonovervåking. Han saksøkte staten for å få vite hvorfor dette hadde
skjedd. Høyesterett avslo å gå inn på spørsmålet om hvorfor det hadde
skjedd, og unnlot altså en prøvelse av legitimiteten i overvåkingen. Høyes-
terett sa at kontrollen av dette spørsmål ligger under det offentlige oppnevnte
kontrollutvalg. Dette er et organ som fungerer i hemmelighet, og som ikke
begrunner sin avgjør else eller sine vurderinger. Høyesterett godkjente med
andre ord at lovgivningsmakten på dette området hadde utelukket dom-
stolskontrollen. Høyesterett påberopte seg til sin støtte en avgjørelse som
den europeiske menneskerettighetsdomstol hadde truffet i en tilsvarende sak
fra Vest-Tyskland (Klass-saken).

Personlig synes jeg at både den norske dom og dommen fra menneske-
rettighetsdomstolen på mange mater er deprimerende lesning. Begge avgjø-
relser illustrerer at hensynet til enkeltindividet på et område som direkte be-
rører dets integritet har måttet vike for statens behov, og at det er stats-
myndigheten selv som bestemmer grensene for dette behov. Avgjøreisen be-
krefter den nedlående sannhet i hva føderalistene skrev før den amerikanske
forfatning ble vedtatt, nemlig at domstolene under enhver omstendighet vil
være den svakeste statsmakt.

De nylig avsluttede senatshøringer fra USA i Iran-Contras-skandalen il-
lustrerer bedre enn noe annet hvilket reelt behov det er for kontroll. Histo-
riens lære gir mange og skremmende eksempler på at statsmyndigheter som
får anledning til i hemmelighet å definere sine egne grenser, regelmessig går
for langt. Jeg nevner som eksempel hva William Pitt sa i 1783, noen få år
før den amerikanske forfatning ble gitt: »Necessity is the plea for every in-
fringement of human freedom. It is the argument of tyrants, it is the creed
of slaves».

I vår prosaiske tidsalder lyder kanskje dette høyttravende. Når jeg trek-
ker det frem er det for å understreke det jeg mener er viktig: Når vi ikke
lenger har noen virkelig maktfordeling i samfunnet, må beskyttelsen av men-
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neskerettighetene rykke opp til det primære forfatningsmessige anliggende.
Her er det fremdeles meget å gjøre.

Til slutt noen ord om det tredje tema som professor Hiden har tatt opp:
Hvem bør være grunnlovens vokter?

Jurister har vel en tilbøyelighet til å tro og si at det er en oppgave som
bør overlates til dem. De anser seg best skikket til å gjøre det. Det gjelder
uansett hvilken juridisk profesjon man hører hjemme i, — embedsmenn,
professorer, advokater eller dommere, for å nevne de viktigste juridiske grup-
peringer.

Jeg tror at dette er en holdning som bør møtes med mot forestillinger.
En grunnlov er som regel kort og generell i sine formuleringer, — allerede
Napoleon skal ha sagt at en grunnlov bør være kort og uklar. Da er den
levedyktig og har tilpasningsevne.

Professor Hiden har i sin avhandling pekt på at denne utvikling skjer
dels ved formelle grunnlovs vedtak og dels ved tolkninger. I de fleste land
vil det være domstolene som företar disse tolkninger. Finland er vel her
kanskje et unntak, men ellers prøver domstolene lover eller administrative
beslutninger mot de krav som grunnloven stiller. Det innebærer at det til
en viss grad er tilfeldig hvilke spørsmål som kommer frem til tolkning i dom-
stolene. Det er avhengig av hva det blir rettssak om, og den måte som parte-
ne legger sine rettstvister opp på. Det er denne tvist domstolene skal løse.
Premissene ligger i saken, slik denne er avgrenset av saksforholdet og av
partenes påstander.

I Amerika er situasjonen på mange måter anner ledes. Jeg vil gjerne knytte
noen få bemerkninger til det som professor Hiden avslutningsvis sa om det-
te. Der er ivaretageisen av grunnlovens krav overlatt til Høyesterett. Høy-
esterett er langt mer enn i andre land hva man kan kalle eksekutivmaktens
»motpart», — mere enn kongressen er det. Det gjør at Høyesterett også
er et politisk organ. Det er utvilsomt en fordel at det er åpent erkjent. Men
det er også klart at autoriteten av Høy ester etts avgjørelser naturligvis svek-
kes ved at de nesten alltid er vedtatt under sterke dissenser, ofte på den må-
te at dommerne i personlig tiispisset form argumenterer mot hverandre.

Det politiske element i Høyesteretts sammensetning i Amerika illustre-
res av kampen for eller imot godkjennelse av en ny dommer. Den nyutnevnte
dommer Bork er ennu ikke godkjent av senatet. I det siste nummer av Time
for 17. august 1987 leste jeg af offentlige kampanjer for og mot ham regnes
å ville koste mer enn 20 millioner dollars, vesentlig i annonser. At kampen
blir het om en dommer med så ekstreme synspunkter som han har, er kanskje
ikke så merkelig. Han har som sitt utgangspunkt for grunnlovstolkning hev-
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det at hva lovgiveren opprinnelig har ment, er den eneste legitime basis for
konstitusjonelle avgjør eiser. Det gjelder å finne ut hva de 55 herrer som møt-
tes i Philadelphia ville ha ment om problemet hvis de hadde tenkt på det
i 1787. Men hans logikk er forsåvidt klar, når han sier at uten dette utgangs-
punkt ville det ikke bli noe annet rettsgrunnlag enn dommerens egen vilje.
Det anser han som en større risiko.

Jeg skal ikke ta opp disse i og for seg både interessante og motsigelses-
vekkende synspunkter. Isteden vil jeg trekke frem det som er sentralt, nem-
lig at tilpasningen av grunnloven, hva enten det skjer ved endringer eller
ved tolkning, er en politisk prosess. I et levedyktig demokrati forutsetter
en slik prosess en aktiv debatt. I så henseende har utvilsomt Europa meget
å lære av USA. Igjen er de amerikanske senatshøringer av betydning, selv
om det er sider ved dem som virker både uvante og skremmende på oss.
Men det som særlig er lærerikt er at debatten ikke foregår i juristenes luk-
kede fora, hva enten det er i komitérom eller i domstolene, men for åpen
scene og i massemedias sterke rampelys. Og hertil kommer at det ikke først
og fremst er juristene som preger debatten. Det er heller folk med politiske
idéer som er de aktive og de dominerende i debatten.

Jeg tror at man uten skade kan nedtone juristenes betydning for grunn-
lovens tilpasning til det skiftende samfunnsliv. Jurister er nok nødvendige,
og det får vi være takknemlige for. Men verden består også av andre enn
jurister, og — så vanskelig vi enn kan ha for av og til å erkjenne det —
de er også meningsberettigede. Og ofte er de mere fremsynte.

Jeg takker på ny professor Hiden for en glimrende avhandling og et in-
spirerende innledningsforedrag.

Landsdommer PEER LORENZEN, Danmark:

Hr. debatleder, mine damer og herrer.
Det siger sig selv, at det ikke er muligt indenfor den afstukne tidsramme

at tage stilling til de mange problemstillinger, som det meget bredt formule-
rede emne, juristen og grundloven med rimelighed kan give anledning til
at tage op. Tidsrammen giver heller ikke mulighed for blot at kommentere
hovedpunkterne af alle de spørgsmål, som hovedindlederen Mikael Hidén
berører i sine instruktive og inspirerende indlæg.

Jeg vil derfor gerne indledningsvis fremhæve, at de almindelige syns-
punkter i disse indlæg omkring såvel grundloves indhold, fortolkning og
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placering i retssystemet som specielt om juristens forhold til grundloven i
alt væsentligt kan tiltrædes set med danske øjne. Jeg vil herefter i det føl-
gende koncentrere mig om det, som efter danske forhold har størst prak-
tisk betydning, nemlig spørgsmålet om anvendelsen af grundloven inden-
for rammerne af gældende ret.

Det er indlysende, at juristerne må spille en central rolle i forbindelse
med retsanvendelsen også indenfor dette specielle område af retssystemet.
At udstikke retningslinier herfor er straks langt mere kompliceret, på grund
af den særstilling grundloven indtager. Professor Hidén har redegjort ud-
førligt herfor i sit skriftlige indlæg, og jeg skal blot her fremhæve følgende
karakteristika i slagordsform.

Grundlovens hierarkiske stilling og overordnede rolle, som retsgrund-
lag for alle de øverste statsorganer.

Risikoen for fortolkningsforskelle organerne imellem og deraf følgende
kompetancekonflikter.

Ændringsproceduren som for Danmarks vedkommende er særligt komp-
liceret.

Traditionen for bestandighed.
Behovet for tilpasning til samfundsudviklingen gennem omfortolkning.
Behovet for en politisk præget fortolkningsstil.
På baggrund af det anførte er det fristende — måske lidt provokerende

— at stille det spørgsmål, om grundloven i lyset af den praksis, der har
udviklet sig udfra en juridisk synsvinkel, egentlig kan siges at have nogen
praktisk betydning eller dog en betydning, der står i rimeligt forhold til dens
placering i retssystemet. I dette spørgsmål ligger naturligvis også indirekte
spørgsmålet, om vi som jurister gør brug af grundloven i den udstrækning,
det er muligt, og på den måde det er ønskeligt.

Men ud fra hvilken målestok skal vi egentlig bedømme, om anvendel-
sen af grundloven som retskilde er tilfredsstillende eller ej. Som jurist —
ihvertfald når man er tilknyttet domstolene, som jeg er det — er det vel nær-
liggende at tage udgangspunkt i de kriterier, som mere generelt anvendes
ved bedømmelsen af et regelsæts betydning som en del af gældende ret, nem-
lig om reglerne kan fortolkes som indeholdende bindende direktiver, der
kan håndhæves og bliver håndhævet i domstolssystemet, eller dog er gen-
stand for en håndhævelse, der kan sidestilles hermed.

Bedømt på denne måde må det erkendes, at grundloven efter danske for-
hold kan forekomme at have kun beskeden betydning som retskilde. Jeg
ser her helt bort fra, at en sædvanlig retlig håndhævelse af en række grund-
lovsbestemmelser ikke kan tænkes eller ihvertfald ikke i praksis kommer
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på tale på grund af deres kar akter. F.eks reglerne om det interne arbejde
i regeringen og rigsdagen, regler om kongehuset o.s.v. Også i forhold til
grundlovsbestemmelser der har umiddelbar betydning for borgerne, ikke
mindst friheds- eller menneskerettighederne, må det imidlertid erkendes, at
antallet af retsafgørelser, hvor grundloven har været påberåbt — med posi-
tivt udfald eller ej — er beskedent og i forhold til det samlede antal retsaf-
gørelser forsvindende lille. En væsentlig forklaring herpå er givetvis den,
at grundloven typisk indeholder knapt og ikke sjældent også vagt formule-
rede bestemmelser, hvis intention er udnyttet i en langt mere detaljeret lov-
givning, der ofte giver en videregående beskyttelse end grundloven. Det flytter
naturligvis tyngden i den praktiske retsanvendelse fra grundloven til det
almindelige lovgivningsniveau, således at grundlovens selvstændige betyd-
ning kan synes reduceret til spørgsmål om grænserne for lovgivningsmag-
tens reguleringsmuligheder.

I et normalt fungerende demokrati må behovet for at få efterprøvet dis-
se grænser dog nødvendigvis have et begrænset omfang, og det forhold at
domstolene — måske i større grad i Danmark end i de andre nordiske lan-
de, hvor prøvelsesretten anerkendes — har været tilbageholdende med at
statuere, at lovbestemmelser er uforenelige med grundloven, maner til for-
sigtighed med at anlægge retssager herom.

Med det anførte er det dog ikke min tanke at lægge op til den slutning,
at grundloven er uden reel betydning bedømt efter traditionelle kriterier.
Det forhold at grundloven sætter visse yderste grænser for de centrale poli-
tiske organers virksomhed, grænser som i givet fald vil blive håndhævet af
domstolene, har en klar værdi i sig selv og en motiverende effekt, der ræk-
ker langt ud over de sager, hvor prøvelsesretten rent faktisk udøves. Rent
bortset herfra, er det vel nok for håndfast generelt at sige, at domstolenes
grundlovsfortolkning vil være tilbageholdende af hensyn til lovgivningsmag-
ten. De tilfælde hvor prøvelsesretten har været aktuel, har i Danmark som
oftest vedrørt bestemmelsen om ejendomsrettens beskyttelse, en bestemmelse
der dels på flere punkter er vagt affattet, og som det dels ikke alene synes
forsvarligt, men også nødvendigt at undergive en smidig fortolkning i takt
med samfundsudviklingen.

Hertil kommer så, at det under alle omstændigheder klart er for snæ-
vert til alene at anskue grundlovens betydning ud fra den rolle, den spiller
i forhold til domstolene. Forholdet er jo heldigvis det, at en lang række
grundlovsspørgsmål rejses, og finder deres løsning udenom domstolene. Det-
te gælder i særlig grad på lovforberedelsesstadiet, hvor ikke mindst lovaf-
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delingerne i de nordiske justitsministerier udfører en væsentlig funktion med
hensyn til at afklare spørgsmål om grundlovens rækkevidde.

Et spørgsmål som det forekommer nærliggende at rejse i den debat, vi
skal have idag, er, om vi som jurister er for forsigtige i grundlovsspørgs-
mål. Eller med andre ord, om der måtte være anledning til at lægge op til
en mere »aktiv» anvendelse af grundloven. Et incitament hertil kunne spe-
cielt i relation til frihedsrettighederne søges i det forhold, at reelt identiske
regler findes i et stadigt voksende antal internationale konventioner, og at
menneskerettighederne er genstand for en nærmest dynamisk udvikling bl.a.
gennem den praksis, der fastlægges af organer som f.eks. Kommissionen
og Domstolen under den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EF-
domstolen. En forsigtig eller ligefrem indskrænkende grundlovsfortolkning
af disse rettigheder på nationalt plan kan derfor medvirke til, at der opstår
en betydelig afstand mellem nærtbeslægtede regelsæt, en afstand som det
juridisk kan være vanskeligt at forklare, og som lettere kan indebære, util-
sigtede krænkelser af konventionerne, fordi disse efter nordisk retsopfat-
telse ikke er umiddelbart anvendelige. Også komparative studier med hen-
syn til menneskerettighedsbeskyttelsen i forskellige landes forfatninger kunne
tænkes som inspirationskilde.

Som hovedindlederen har redegjort for i det skriftlige indlæg, gælder
der dog utvivlsomt grænser — og endda efter nordisk retsopfattelse nok
ret snævre grænser — for juristers adgang til ved omfortolkning at give
grundlovsbestemmelser et udvidet indhold. Dette gælder også muligheder-
ne for en udvidet fortolkning af frihedsrettighederne med baggrund i deres
internationale sammenhæng.

Den danske Højesteret har således fornylig statueret, at afskedigelse af
nogle offentligt ansatte buschauffører, der havde meldt sig ud af den løn-
modtagerorganisation, hvormed det offentlige havde indgået overenskomst,
ikke var i strid med grundloven. I dommen blev det udtrykkeligt statueret,
at den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke var direkte anven-
delig i sagen. I en kommentar til dommen har en af rettens dommere i til-
slutning hertil bemærket: »Det er vist yderst tvivlsomt, om en konvention
der endda er ældre end grundloven af 1953, kan tillægges betydning ved
fastlæggelsen af indholdet af forfatningen».

Konstateringen af at mulighederne for at fortolke grundlovens friheds-
rettigheder udvidet med støtte i internationale retskilder er begrænsede efter
gældende ret, gør det imidlertid væsentligt at understrege, som hovedindle-
deren også har gjort det, at grundlovsanvendelse er noget andet og mere
end blot at fastlægge grundlovens fortolkningsmæssige indhold. Grundlo-
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vens betydning må således også søges i det forhold, at en række af dens
bestemmelser er udtryk for bredere retspolitiske ideer, som alle statsorga-
ner evt. i forbindelse med almindelige retsgrundsætninger eller centrale sam-
fundspolitiske vurderinger, bør tage i betragtning ved udøvelsen af deres
funktioner og uanset om grundloven efter det indhold, som den ved for-
tolkning kan tillægges, tvinger hertil.

De retspolitiske ideer som grundloven bygger på, bør således tillægges
betydning ved udformning af lovgivning, om man vil, som direktiver til lov-
givningsmagten. Dette indebærer, f.eks. at man i en lovgivningssituation,
hvor den politiske målsætning kan nås på flere måder — og det er vel i vir-
keligheden ikke sjældent tilfældet — skal vælge den løsning, der stemmer
bedst med grundlovens intentioner, uanset om de andre løsninger isoleret
set ville kunne tilsidesættes som grundlovsstridige.

I lovforberedelsen i Danmark har det da også gennem en årrække været
erkendt, at grundloven skal anvendes som styringsinstrument i denne vide-
re forstand. Nyere er derimod erkendelsen af, at grundlovens retspolitiske
ideer også kan og bør opfattes som direktiver til forvaltningsmyndigheder-
ne og til domstolene. Hvad der ligger heri, kan jeg måske bedst illustrere
med et par eksempler fra dansk praksis.

Efter den danske vejlovgivning må skilte m.v. ikke anbringes på offent-
lig vejareal, medmindre vejbestyrelsen giver tilladelse til det. Bestemmelsen
siger intet om, hvad vejbestyrelsen egentlig skal lægge vægt på ved afgørel-
sen af, om tilladelse skal meddeles eller ej. I en sag fra 1977 gav folketing-
ets ombudsmand udtryk for, »jeg citerer» »at synspunkter der ligger til grund
for grundlovens politiske frihedsrettigheder herunder navnlig ytrings- og for-
samlingsfrihed, skal tages i betragtning ved ansøgning om tilladelser til f.eks.
at lave plancheudstilinger med meningstilkendegivelse.» Et afslag vil vel ald-
rig kunne siges at være direkte i strid med grundloven, men har man ikke
vurderet hensynet til den fri meningsudbredelse som grundloven jo utvivl-
somt bygger på, er der tale om fejl, der kan begrunde kritik.

Ligeledes i 1977 behandlede Vestre Landsret en straffesag mod nogle unge
mennesker, der havde uddelt politiske skrifter i nærheden af en militær ka-
serne. Dette var nemlig forbudt efter politivedtægten. Forbudet blev ikke
anset for grundlovsstridigt, men to af de tre dommere, der medvirkede i
sagen, frifandt de tiltalte. Det skete fordi disse dommere fandt, at hensynet
til ikke unødigt at begrænse adgangen til udbredelse af meninger, måtte kræ-
ve, at ordensmæssige hensyn med vægt talte for at håndhæve forbudet med
straf. En sådan ordensmæssig begrundelse fandt de to dommere ikke fore-
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lå. Bestemmelsen i politivedtægten blev derefter ophævet af justitsministe-
riet.

Endelig som det tredje vil jeg gerne nævne, at folketingets ombudsmand
i 1983 generelt har tilkendegivet i en udtalelse, at grundlovens bestemmel-
ser om frihedsrettigheder bør tillægges betydning, såvel ved fortolkningen
af forvaltningslovgivningens udtrykkelige bemyndigelsesbestemmelser, som
ved forvaltningsmyndighedernes udnyttelse af beføjelser, der ikke bygger
på udtrykkelige lovbestemmelser.

Jeg skal ikke gå ind på, i hvilket omfang eller på hvilken måde grundlo-
ven nærmere kan udmøntes i forfatningsretlige grundsætninger, som lov-
givningsmagt, domstolene og forvaltning skal tage i betragtning. Men jeg
finder anledning til at fremhæve, at der ikke her er grund til samme tilbage-
holdenhed som i fortolkningssituationen, og at det i denne sammenhæng
vil være nærliggende at anvende et grundlag, hvori også menneskerettig-
hedsbeskyttelsen på internationalt plan og komparative undersøgelser ind-
går. Lad mig blot til illustration nævne følgende.

Grundlovens frihedsrettigheder gælder efter fast opfattelse vist i alle de
nordiske lande alene forholdet mellem statsmagt og borgere. I blandt andet
tysk forfatningsret antages de tilsvarende rettigheder også — ihvertfald i
et vist omfang — at gælde retsforholdet mellem private indbyrdes, den så-
kaldte »Drittwirkung». Mens det vel er utænkeligt, at de nordiske grundlo-
ve ved fortolkning skulle kunne få tilsvarende rækkevidde, kan man ikke
udelukke og bør man ikke udelukke, at reguleringen af private retsforhold
f .eks. med hensyn til faglige organisationers eksklusion af medlemmer, par-
tipolitisk støttevirksomhed o.s.v. bør ske også med direkte henvisning til
forfatningsretlige grundsætninger. Der har i dansk ret været enkelte tilløb
hertil.

Lad mig slutte med følgende sammenfattende bemærkninger. Grundlo-
ven er et retligt dokument med en særegen status, der ikke alene kan be-
dømmes ud fra traditionelle fortolkningsmønstre. Grundloven har dog
utvivlsomt også i denne henseende en væsentlig selvstændig betydning, ikke
blot set i forhold til hvad domstolene kan og vil håndhæve. Den spontane
efterlevelse af og respekt for grundloven, der præger alle de øverste statsor-
ganers virksomhed, betyder givet langt mere. Nødvendigheden af, at juris-
ter anlægger en smidig grundlovsfortolkning — om nødvendigt i indskræn-
kende retning — er ofte nok understreget. Ikke mindst på denne baggrund
finder jeg det væssentligt at have blikket åbent for grundlovens anvendel-
sesmuligheder som en generel motiverende faktor for såvel lovgivning, rets-
praksis og forvaltningsvirksomhed. Den egentlige grundlovsfortolkning vil
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nok i praksis være forbeholdt en ret begrænset kreds af jurister. Anvendel-
se af grundloven i den næste videre forstand står åben for os alle.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Låt mig först knyta an till slutorden i professor Hidéns inledningsan-
förande: grundlagen tillhör rättsordningen. Det rådde kanske någon tve-
kan härom i Sverige under alla de år då grundlagen inte återfanns i lagbo-
ken. Numera är den intagen i denna. Man får säga att man därmed har klart
markerat att grundlagen tillhör rättsordningen. Därav följer naturligtvis,
att grundlagen skall tolkas på samma sätt som rättsordningen i övrigt. En
komplikation är att tolkningen av grundlagen på en rad punkter handhas
av de högsta statsorganen, dvs. av riksdagen och regeringen. De är politis-
ka instanser, där vid den rent rättsliga bedömningen det förhållandet att
regeringsformen tillhör rättsordningen stundom får vika för hänsyn till parti-
politiska och partitaktiska intressen. Det utesluter dock inte att dessa tolk-
ningsfrågor kan komma upp också inför rättsliga organ genom lagprövning.

Låt mig först som hastigast gå genom vad grundlagen innehåller av regler
av betydelse för rättslivet. Detta måste ju, trots allt, vara utgångspunkten
när man skall avgöra i vilken mån juristerna är berörda i tolkningssamman-
hang.

Vi har i Sverige en ny grundlag, 1974 års regeringsform. Norge har Eu-
ropas äldsta grundlag. Det är självfallet så att tillämpningsspörsmålen stäl-
ler sig något olika beroende på grundlagens ålder. Har man en modern ny-
skriven grundlag blir det närmast fråga om att tillämpa den efter bokstaven.
När det gäller en gammal författning, t.ex. den amerikanska som nu har
200 år på nacken, blir läget ett annat.

En hastig översikt över innehållet i regeringsformen ger följande resul-
tat: bestämmelser finns om de högsta statsorganen och deras sätt att arbe-
ta, t.ex. om en valordning för riksdagen. Vidare finns bestämmelser om de
olika statsfunktionerna och deras fullgörande, om rikets styrelse, om norm-
givningen, om lagstiftningen, om beskattningen, om utrikespolitikens hand-
havande, om den offentliga kontrollen. Härutöver innehåller grundlagen
vissa allmänna grundsatser.

Låt oss först se på dessa basregler. Den första är: All offentlig makt ut-
går från folket. En liknande regel säger att den offentliga makten utövas
under lagarna. Andra satser i första kapitlet pekar på allas likhet inför la-
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gen och på iakttagande av opartiskhet och saklighet vid behandlingen av
offentliga angelägenheter. Det är klart att tillämpningen av dessa grundläg-
gande bestämmelser då och då blir föremål för diskussion.

Rättsläget kompliceras av att man i den svenska grundlagen — i 1 kap
RF — infört också ett antal ändamålsstadganden. De går ut på att den en-
skildes välfärd skall vara målet för den offentliga verksamheten. Vidare skall
demokratins idéer vara vägledande för denna. Även miljön har kommit med
på ett hörn: rätten till en god levnadsmiljö skall tryggas. Etniska, religiösa
och språkliga minoriteter tillförsäkras kulturella rättigheter. I vilken mån
dessa målinriktade uttalanden har rättsverkningar kan i verkliga fall vara
svårt att avgöra. De har dock rättslig betydelse utöver funktionen att vara
politiska meningsyttringar.

Härutöver finns det i den svenska regeringsformen ett allmänt rättig-
hetskapitel, 2 kap. Det har successivt byggts ut så att det idag omfattar un-
gefär vad likartade moderna rättighetsförklaringar innehåller i andra län-
der.

Rättighetsreglerna har betydelse i det praktiska rättslivet på i huvudsak
två nivåer. Dels utgör de riktlinjer för lagstiftaren. Denne får inte anta nor-
mer — för riksdagens del i form av lag, för regeringens del som förordning
och för underordnade myndigheter i annan form — vilka inkräktar på de
rättigheter som grundlagen tillerkänner medborgarna. Dels bildar rättighets-
reglerna en rikslikare för alla olika enskilda avgöranden som träffas i dom-
stolar och hos myndigheter. I de enskilda ärendena gäller det för dessa att
inte överträda den skyddslinje som grundlagens rättighetskatalog utgör för
den enskilde medborgarens rättsliga säkerhet. Resultatet är att rättighets-
reglerna utövar skydd på två nivåer, vid lagstiftning och i rättstillämpning-
en. Så långt om grundlagen.

Om vi så kommer över till juristerna är deras inställning till grundlags-
reglerna ganska varierande. Det beror av från vilken utgångspunkt de nal-
kas dem i sitt arbete. Tar vi först den stora gruppen av beslutsfattare, an-
tingen de har ställning som rena förvaltnings jurister eller det är fråga om
domstolsjurister, tolkar de alltid lagen utifrån sina ämbetsuppgifter och vill
helst ej hejdas i sin verksamhet av grundlagsregler. En annan grupp är de
jurister som fungerar som partsrepresentanter, dvs. som ombud för enskil-
da. De har att tillse att deras klienter inte blir läderade i sina rättigheter på
grund av den offentliga maktutövningen. En tredje grupp bildar rättsve-
tenskapsmännen som skall reda upp i regelverket och skapa ordning och
systematik i den motsägelsefulla värld, som kan framgå ur domstolarnas
skiftande avgöranden. Det är inte alltid en så lätt uppgift. Som vi vet för-
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siggår i verkliga livet en växelverkan mellan jurister tillhörande dessa tre
olika grupper.

Lagstiftning är en verksamhet som sysselsätter ett begränsat antal juris-
ter i de högsta statsorganen. De har ett dagligt rutinarbete inom riksdagen
eller regeringskansliet. Regler om lagstiftningen berör i stort sett endast dem
som är verksamma inom denna lilla grupp av jurister. Däremot är det mån-
ga jurister som har att i det dagliga tillämpa rättsreglerna. Alla dessa är inte
av så stort intresse i vårt sammanhang. Det blir först när man kommer in
på områden där rättighetsreglerna har en skyddsfunktion som det blir an-
geläget att undersöka i vilken utsträckning personer ur de tre olika jurist-
grupperna tillmäter grundlagsreglernas innehåll reell betydelse.

En följd av att Sverige fick en ny grundlag så sent som f r o m 1975 är
viktig. Det stora flertalet svenska jurister, även bland dem som sitter här,
hade avlagt sina juridiska examina före denna tidpunkt. Någon som helst
efterutbildning i grundlagens regler, som trots allt skall vara grundläggan-
de för all verksamhet, har inte anordnats. Åren 1975—76 kunde man iaktta
att nästan ingen hade en aning om att exempelvis normgivningen var gans-
ka noga reglerad i den nya grundlagen. Den hade sagts inte skola innehålla
något nytt. Så småningom har ett uppvaknande skett och åtskilliga jurister
skaffat sig nödiga kunskaper. Man det går långsamt.

Vad gäller de olika statsfunktionerna är det normgivningen som är av
särskilt intresse. Den nya svenska regeringsformen har infört nya ganska
bestämda men inte helt lättillämpliga regler om hur normgivningen på oli-
ka nivåer skall tillgå. På grund av brist på insikt i detta regelsystem har det
i realiteten skett många övertramp. Det är en allvarliga sak för Sveriges vid-
kommande.

Särskilt gäller det sagda om vad som kallas verkställighetsföreskrifter.
Jag skall inte gå in på tekniken i detalj. Det är fråga om en rätt för regering-
en att utfärda föreskrifter till verkställighet av lag. I botten finns en lagre-
gel som riksdagen antagit. Den är ofta ganska vagt formulerad. Frågan är
om och hur mycket regeringen får fylla ut en sådan ramlagsregel genom
att utfärda verkställighetsföreskrifter med konkret materiellt innehåll. Därtill
kommer att regeringen har rätt att delegera denna kompetens att meddela
verkställighetsföreskrifter till en lag till hundratals myndigheter. Så har också
skett, så att det nu finns ett mycket stort antal stundom relativt inkompe-
tenta myndigheter som utfärdar normer. Inkompetent tas här i den mening-
en att myndigheten inte behärskar normgivningstekniken men narturligtvis
i regel sakfrågorna. Myndigheten använder sitt bemyndigande och fyller på
med föreskrifter vars konstitutionella kvalitet kan vara ganska oklar.
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Regeringsrätten har i två fall konstaterat att en myndighet vid utfärdande
av verkställighetsföreskrifter av den här typen överskridit den kompetens
som enligt grundlagen tillkommit myndigheten. Det har inte gjorts några
större undersökningar på detta område. Det kan befaras att det finns 100-tals
myndighetsförfattningar som är grundlagsstridiga men som trots det allt-
jämt tillämpas. Sannolikt kommer felen att efter hand upptäckas, och sa-
ken får då successivt ökad praktisk vikt.

En annan intressant grundlagsfråga har nyligen vållat uppmärksamhet,
nämligen frågan om vad ordet skatt i den svenska regeringsformen bety-
der. De flesta här har nog hört talas om den svenska engångsskatten hösten
1986. Den innebar att på förslag av regeringen ett lagförslag antogs av riks-
dagen, enligt vilket 7 °/o av försäkringsbolagens kapitaltillgångar per den
31 december 1986 indrogs till staten i form av en skatt. Ingreppet kallades
för skatt. Genom att åsätta åtgärden denna benämning ansåg sig riksdags-
majoriteten ha uppfyllt grundlagens krav beträffande beskattningsmaktens
utövande.

Den debatt om det statsrättsliga skattebegreppet som följde i Sverige har
varit ganska missvisande. För uttolkning av begreppet »skatt» gick man in-
te tillbaka till det som enligt min mening bort ligga närmast till hands, näm-
ligen till grundlagsstiftarens egen uppfattning om vad han menade när han
1974 antog den nya regeringsformen med rätt för riksdagen att pålägga skatt
och då brukade ordet skatt. Från denna utgångspunkt borde det vara möj-
ligt att klarlägga vad som i regeringsformen förstås med skatt. Det finns
rättsfall i Sverige som klart visar att själva benämningen i lagstiftningen sak-
nar betydelse. Om pålagan i lagtexten kallas för avgift eller skatt eller nå-
got annat är i och för sig utan betydelse. Om fråga är om avgift, skatt eller
något annat i grundlagens mening, beror på den sakliga innebörden av den
åtgärd som vidtas.

Ett politiskt beslut, riksdagens lagstiftningsakt, har fått ersätta en rätts-
lig tolkning av regeringsformen. Genom detta beslut har det i stället gjorts
klart att man kan genom skatt beröva vissa medborgargrupper ett antal pro-
cent av vissa av deras innehavda förmögenhetstillgångar. Denna gång var
det 7 % av försäkringstagarnas pengar. Nästa gång kanske det blir 20 %
av vad som står inne på alla sparbanksböcker i Sverige eller 15 °/o av all
fast egendom över ett visst värde.

Skattebegreppt har på detta sätt fått en sensationell utvidgning genom
ett politiskt beslut. I realiteten har riksdagen givits en ny konstitutionell be-
fogenhet. När den tog första steget, var den så klok att den sa att den inte
skulle göra om ingreppet. Detta uttalande har dock inte någon statsrättslig
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betydelse, sedan väl möjligheten öppnats. Det hindrar inte ett upprepande.
Juristerna var tämligen tysta i engångsskattefrågan. I frågor om grund-

lagstolkning känner sig de flesta inte särskilt hemma. Några flammande pro-
tester avhördes i vart fall inte.

En annan debatt med grundlagsinslag har gällt hur regelsystemet om jus-
titieombudsmannens ställning och åtgärder skall tolkas. Här har varit in-
lägg från olika håll om återinförande av det relativt stränga svenska tjäns-
teansvaret, som tidigare utgjorde grunden för JO:s verksamhet. Juristerna
har dock knappast varit tongivande i denna debatt.

När det gäller att klarlägga de olika juristgruppernas insatser i grund-
lagsfrågor, bör först understrykas att vi i Sverige regelmässigt i offentliga
ärenden tillämpar officialprincipen. Vanligt är att offentliga organ (inte par-
ten själv) upptäcker de statsrättsliga svårigheterna. Det är myndighetens eller
domstolens uppgift att själv granska att ett överklagat beslut är tillkommet
på riktigt sätt. I de rättsfall där verkställighetsföreskrifter underkändes som
jag förut nämnde var det regeringsrätten som, utan att parterna eller någon
annan hade sagt någonting om grundlagsaspekterna, först tog upp dessa.
Regeringsrätten började gräva i frågorna på eget initiativ och fann därvid
vissa brister vilket ledde till ett konstaterande av att vissa författningar icke
hade tillkommit i riktig ordning.

Häri ligger något av problematiken. Den svenska advokatkåren är inte
inställd på att ta upp konstitutionella frågeställningar. De är uppfostrade
i stort sett i den gamla skolan. De är från studietiden inte vana vid att kun-
na hjälpa sina klienter kanske en bra bit på väg med statsrättsliga invänd-
ningar. Den nya regeringsformen ger vissa möjligheter härvidlag, och den
skall givetvis tillämpas. Inte minst gäller detta de allmänna grundsatserna
i regeringsformen. De borde få stor praktisk betydelse.

Tag t ex grundsatsen 1 kap 9 § RF att myndigheter skall i sin verksamhet
iaktta saklighet och opartiskhet. Den principen gäller också i kommunal-
förvaltningen. De flesta har nog mött situationer där inte sakligheten varit
vägledande synpunkt för den kommunale beslutsfattaren. Grundlagsregeln
kunde då användas inom ramen för det svenska kommunalbesvärsinstitu-
tet, men i förvånansvärt liten utsträckning har så skett. Om den åberopats,
skulle klaganden i ett otal fall enligt mångas mening haft framgång med
sin talan.

Den nya regeringsformen ger åtskilliga goda tekniska möjligheter att hjäl-
pa de enskilda. Medvetenheten om vad det nya grundlagssystemet erbjuder
är emellertid låg inom den svenska juristkåren. Det gäller såväl de parterna
representerande advokaterna som juristerna på beslutsfattarnivå.
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Vad jag sagt närmast med tanke på normgivningsreglerna i regerings-
formen gäller också dennas rättighetsregler. Jag kan ta som exempel ett mål
från regeringsrätten. I rättighetskatalogen finns ett förbud mot retroaktiv
skattelagstiftning konstuerat på ett visst sätt. I ett skattemål i regeringsrät-
ten fann rätten att taxeringen som gällde två år i följd lagligen inte kunde
tillämpas det första året pga retroaktivitetsförbudet. Målet hade då gått ge-
nom tre instanser under fyra år. Av alla dem som härvid sysslat med saken
hade ingen sett det retroaktiva elementet i taxeringsmålet. Det upptäcktes
först i regeringsrätten.

Man kan fortsätta på detta vis och peka på att det i vårt system blir myc-
ket beroende av tillfälligheter om grundlagsfrågorna uppmärksammas eller
ej. Det beror ytterst på om det i processens olika faser finns intresserade
människor som är inriktade på de statsrättsliga spörsmålen. Alla måste med-
verka till att vi får mera intresse kring dessa viktiga frågor.

Jag kan sluta med att också framhålla det som mina föregångare i ta-
larstolen har nämnt, nämligen att det till stor del är en fråga om allmän
utbildning beträffande grundlagen. Attityden skiftar. Vi har i Sverige ett
stort handikap därför att vi så länge levt under en regeringsform som hade
en avfattning som inte framkallade några statsrättsliga frågeställningar. För-
fattningarna och bristande konkretion bl a beträffande medborgerliga rät-
tigheter ledde till att tidigare juristgenerationer inte uppfostrades till att le-
va med en aktiv grundlag. Därtill kommer att statsmakterna inte varit sär-
skilt pådrivande för att sätta de konstitutionella hjulen i rörelse: sådant kan
bara leda till svårigheter för myndigheterna, är den underförstådda tanken
hos dessa. Det är nog en förklaring till att det allmänna har valt att avhålla
sig från att ordna utbildning och driva kursverksamhet rörande grundla-
gen. Kanske har man t o m hoppats att de rättelsemöjligheter en modern
grundlag ger de enskilda inte skulle upptäckas av medborgarna.

Till sist skall jag beröra ett annat spörsmål av intresse för bedömning
av juristernas förhållande till grundlagen. Hur skall grundlagen tolkas?
Spörsmålen är: Hur skall det gå till? Vem skall svara för en auktoritativ
grundlagstolkning?

I Sverige förs nu en spirande debatt kring frågan om införande av en
författningsdomstol för ändamålet. Ordet författningsdomstol täcker ett all-
mänt begrepp som kan ges skiftande reell innebörd. Vi står väl ännu bara
i början av diskussionen kring dessa frågor. Politikerna är starkt emot var-
je domstol som kan minska deras frihet att handla efter eget gott finnande.
De flesta är beredda att godta politikernas linje. Författningsdomstolen upp-
fattas som en sak för politikerna, och juristerna avsäger sig all talerätt i sa-



Juristen och grundlagen 687

ken. I den mån man vill fördjupat engagera sig i frågorna kring grundla-
gens tolkning kommer man inte förbi att det finns behov av domstolen. Den
diskussion kring en författningsdomstol, som ännu knappast börjat, kom-
mer att bli ett levande inslag i svensk konstitutionell debatt under de decen-
nier som stundar.

Professor GUNNAR G. SCHRÄM, Island:

Hr. formand, mine damer og herr er.
Allerførst vil jeg have lov til at takke referenten her i dag, professor Mi-

kael Hidén for hans interessante foredrag om juristen og grundloven. Man
kan vel sige, at temaet er højst aktuelt og af stor betydning for jurister som
helhed.

At man netop i år fejrer USAs grundlovs 200-års jubilæum, gør ikke
emnet mindre interessant, idet denne grundlov har været forbillede for mange
staters grundlov, deriblandt de nordiske. Men jeg er enig med referenten
i at temaet hverken er nemt at behandle eller konkret i det hele taget. Juris-
tens rolle i forhold til grundloven har alt for mange facetter til at kunne
omfattes af en enkel definition. Alligevel er det af væsentlig betydning, så-
vel for Nordens jurister som for jurister i det hele taget, at spekulere over
visse fundamentale problemer i forbindelse med grundloven, selvom de fær-
reste beskæftiger sig med fortolkning af grundloven i deres daglige arbej-
de. Men et af hovedtemaerne i referentens afhandling var jo juristens rolle
i dette aspekt.

Jeg vil gerne hr. formand få lov til at sige nogle ord om den islandske
grundlovs udvikling, og de ændringer, som står for døren, med hensyn til
nogle af hovedpunkterne i professor Hidéns skriftlige indlæg.

Det er nu mere end 100 år siden Christian IX, konge af Island og Dan-
mark, gav Island sin første grundlov. Denne grundlov fra 1874 står endnu
ved magt med de ændringer, som har været nødvendige angående landets
øverste styre da Island opnåede hjemmestyre, og senere i 1944 blev republik.

Det er derfor ikke til at undre sig over, at vidtløftig diskussion har fun-
det sted blandt islandske jurister i de senere år angående nødvendigheden
af at tage grundloven op til revision. Diskussionen begrænser sig ikke til
kun at omfatte juriststanden, idet Altinget og de politiske partier i løbet
af de sidste 15 år har nedsat 2 udvalg til at revidere grundloven. Disse to
udvalg har udført betydeligt arbejde. Men til trods for dette, er de eneste
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ændringer, som er blevet gennemført i nogle etaper, forøgelse af
altingsmedlemmernes antal, sænkning af valgalderen samt, at stemmerne
i tætbebyggelse fik øget vægt. Den slutning man kan drage af denne be-
mærkelsesværdige erfaring er, at det i Island synes at mangle både politisk
vilje og enighed til at ændre den mere end 100 år gamle grundlov til en mere
moderne form.

Resultatet er blandt andet, at man har anvendt udvidende fortolkning
i større udstrækning ved grundlovens udlæggelse, både fra den udøvende
magts side og fra højesterets side. Alle foranstaltninger fra den udøvende
magts side, som bliver vigtigere og vigtigere i det islandske samfundsliv er
dog i Island underkastet domstolenes vurdering, som også afgører, hvor-
vidt loven er i strid med grundlovens bestemmelser. Det samme gør sig vel
gældende i Norge, Sverige og Danmark, men ikke her i Finland. I selve
grundloven findes dog ingen bestemmelser om, at domstole skal afgøre, hvor-
vidt loven strider mod grundloven. Derimod bygger dette på grundlovens
fortolkning og retssædvane. Der findes en del eksempler på, at højesteret
har afsagt kendelse om, at vedtagne love var i strid med grundloven. Navn-
lig er dette forekommet nogle gange inden for ejendomsrettens område, men
desuden i de love, som indskrænker trykkefriheden på en utilbørlig måde.

I ingen af Nordens grundlove, er der tale om fuld adskillelse mellem de
tre indehavere af statsmagten, som ellers er USAs grundlovs hovedkende-
tegn. Konsekvensen af dette, hvad angår Island, er at helt fra enevældens
tid og indtil vore dage, har den dømmende magt og den udøvende magt til-
hørt en og samme person, samme embede, undtaget i hovedstaden Reykja-
vik, idet sysselmændene både er en undersøgelsesinstans, politimestre, og
dommere i samme sag. Højesteret har ikke fundet denne ordning grund-
lovsstridig, selvom det i grundlovens § 2 foreskrives tredeling af statsmag-
ten, hvilket fremgår af en nylig højesteretsdom fra 1985. Sagen der var, at
en mand var blevet dømt for overtrædelse af færdselsloven af en dommer
ved et sysselmandsembede i nord Island, som også havde undersøgt sagen.
Den domfældte henviste på grund af inhabilitet sagen til den Europæiske
Kommission for Menneskerettigheder i Strasbourg, som for nylig har ved-
taget, at tage sagen op til realitetsbehandling. Dette er første gang, at en
islandsk statsborger opnår realitetsbehandling hos Kommissionen, kunne
man tilføje.

Denne sag har vakt stor opmærksomhed blandt islandske jurister. I hø-
jesteretsdommen hedder det, at den Europæiske menneskerettighedskon-
ventionen ikke har gyldighed som intern lov i Island. Det er dog helt klart,
at Island må rette sig efter de folkeretlige forpligtelser, som Europakon-
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ventionen pålægger medlemsstaterne angående menneskerettigheder. I det
hele taget kan man vel sige, at det ville være ønskeligt, at de enkelte landes
lovgivning var i fuld overensstemmelse med folkeretten. Og dette gælder
ikke mindst om lovgivning angående menneskerettigheder. Faktisk gælder
dette hvad enten en stat er medlem af bestemte folkeretlige konventioner
eller ej.

Denne sag, som jeg har fremdraget, viser os to ting. For det første den
betydning det har for det enkelte individ, at Europas nationer har oprettet
et menneskerettighedssystem i Strasbourg. Og for det andet fremkalder det
spørgsmålet, om hvor langt man kan tillade sig at strække sig i fortolkning
afgrundloven uden at bryde de internationale konventioner, som staten har
vedtaget og er medlem af.

Her støder vi på det klassiske spørgsmål, efter hvilken metode grundlo-
ven bør fortolkes. Skal man se tilbage til lovgivernes mening og vilje, da
grundloven blev vedtaget, »original intent», som USAs nuværende justits-
minister kæmper for i disse dage? Eller er den anden fortolkningsteori bed-
re, at grundloven er at betragte som en levende, dynamisk realitet, som bør
føres ud i livet i overensstemmelse med nye synspunkter og ændrede sam-
fundsbehov? Mange nordiske jurister er afhængere af det sidste alternativ,
og det samme er tilfældet med domstolene.

Et eksempel herpå er, at den islandske højesteret anså, at grundlovens
bestemmelser om trykkefriheden også gjaldt for talesprog i videre forstand,
selvom der intet findes om dette i grundloven. Når det drejer sig om men-
neskerettigheder, er der meget, som taler for denne slags fortolkning af
grundloven. Samtidig er det i denne forbindelse interessant at overveje, om
ikke rigets love og grundlov bør fortolkes i så nøje overensstemmelse som
muligt med de internationale forpligtelser og konventioner, som vedkom-
mende stat har indgået. I dette tilfælde den europæiske menneskerettigheds-
konvention.

Jeg vil nu hr. formand til slut berøre et vigtigt emne, som de islandske
jurister har diskuteret i forbindelse med den islandske grundlovs revision,
nemlig spørgsmålet om, hvad grundloven egentlig bør indeholde. Formålet
med grundloven er først og fremmest at stille regler for rigets øverste styre
og hvordan medlemmerne af dette styre vælges, samt definere deres magt-
område. Grundloven skal desuden sikre borgerne de fundamentale men-
neskerettigheder og foreskrive hvordan borgerne kan tage del i samfunds-
mæssige bestemmelser. Hvad dette angår kan enkelte personer bygge deres
ret på grundloven, lige såvel som på andre love, og få deres ret fuldbyrdet
ved domstolenes hjælp. Men man kan stille spørgsmålet, skal grundloven

44



690 Gunnar G. Schräm

ikke være andet og mere end genspejling af gældende ret, som ifølge for-
holdets natur altid har sine rødder i fortiden? Skulle bestemmelser angåen-
de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som indebærer fremtidige
mål i samfundets udvikling, ikke kunne finde plads i grundloven? Eksemp-
ler herpå er bestemmelser om ret til forsørgelse, ret til arbejde og ret til mil-
jø, der ikke er forurenet, ja, endda ret til at bo i et fredeligt land, hvor der
ikke findes atomvåben, ville sikkert nogen föje til.

Ganske vist er dette som bekendt ikke nogen nyhed, idet Mexiko satte
økonomiske rettigheder i sin grundlov allerede i 1917. Nyere eksempler ken-
des fra lande i Øst-Europa, og fra enkelte lande i Afrika og Asien. I sig
selv ville det være ønskeligt, at grundloven genspejlede de samfundsmæssi-
ge, økonomiske og politiske mål, som stiler mod borgernes øgede velfærd.
Fejlen ved dette er derimod den, at vi derved er kommet udenfor området
af de rettigheder, som hver samfundsborger kan håndhæve overfor staten,
de på engelsk såkaldte »enforceable rights». Herved er vi begyndt at tale
snarere om programerklæringer end konkrete rettigheder, som er en del af
hvert lands retssystem.

Hvis vi vover os ind på disse baner i affattelse af grundloven, er der straks
fare for, at grundloven kommer til at stride mod mange menneskers retsbe-
vidsthed og livsanskuelse. Selvom det kun drejer sig om minoriteter, væk-
ker det tvivl om en sådan løsning er at anbefale. Det er af disse grunde,
at mange islandske jurister anser, at man ikke skal indføre nogle program-
erklæringer ved den revision af grundloven, som nu finder sted. Det kan
godt være at mange synes, at dette er et konservativt standpunkt, men under
alle omstændigheder er vi her kommet til et punkt, som udmærket egner
sig til diskussion.

Og hermed siger jeg tak hr. formand.

Direktör, juris kandidat ULF BRUNFELTER, Sverige:

I sin intresseväckande exposé över de konstitutionella reglernas betydel-
se i samhällslivet betonar professor Mikael Hidén, att reglerna ingår som
en integrerad del i våra rättsordningar. Det kan synas självklart, men är
ändå en markering, som är central med tanke på den tveksamhet, som fak-
tiskt finns på många håll i våra nordiska länder att acceptera en bundenhet
också för lagstiftarna själva genom ett överordnat normsystem. Hidén beto-
nar också den betydelse, som en logiskt konsekvent författningsuppbygg-
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nad haft för den långvariga stabiliteten i USAs nu tvåhundraåriga författ-
ning.

Det senare ger anledning förmoda, att det kan finnas rent abstrakta ele-
ment, som har särskild betydelse för en konstitutions fortlevnad. Hit hör
säkerligen det för varje rättssystem centrala att lagens innehåll skall kunna
tolkas och förklaras på ett auktoritativt sätt, som ju också sker genom USAs
högsta domstol.

Att kanske, men inte säkert, veta om en lagstiftning är förenlig med kons-
titutionens krav, leder troligtvis ofta till misstro både mot konstitutionen
och lagstiftarna själva. På så sätt riskerar stabiliteten i systemet undermi-
neras.

En ordning, där tveksamheter får passera och bara flagranta konstituti-
onella fel blir rättsligt prövade, kan med andra ord visa sig vansklig. Men
just så uppfattas på många håll den svenska ordningen för lagprövning i
dag vara funtad. Uppenbara brister kan korrigeras men inte andra.

Vanskligheterna med detta kan nog också illustreras med aktuella exem-
pel. I den politiska striden om de så kallade löntagarfonderna i Sverige vet
t ex systemets politiska kritiker inte själva, om överföringen av företags-
vinster till fackligt dominerade fonder är konstitutionellt felaktiga eller in-
te. Följaktligen vet de inte heller, om den logiska konsekvensen av deras
konstitutionella kritik mot fondsystemet som en form av konfiskation också
bjuder att det sker en återbetalning till företagen, om systemet skulle av-
skaffas, eller om tillgångarna tvärtom kan användas på annat sätt t ex för
utdelning av folkaktier från staten till hushållen. Och skulle nu åter igen
majoritetsförhållandena i den svenska riksdagen växla, så att löntagarfonds-
systemets kritiker får makten att avskaffa systemet, vet inte heller systemets
anhängare, om de fackliga fondernas kapital är skyddat enligt den svenska
konstitutionen som enskild egendom, eller om det är fråga om statliga me-
del, som politikerna kan disponera över.

Nu har visserligen den svenska regeringsrätten funnit, att fonderna måste
följa offentlighetsprincipen och redovisa handlingar som offentliga organ.
Men det är ändå svårt att likställa en sådan specialprövning i detaljer med
en allsidig domstolsprövning av principfrågans olika invecklade aspekter.

Kanske det är mindre känt, att högsta domstolen i Sverige i ett avgöran-
de den 9 april 1987 avvisat en civil talan mot löntagarfondsystemet från re-
alprövning och hävdat, att den konstitutionella prövningen i detta fall mås-
te ske i skattedomstol av formella skäl.

Om domstolar får två sina händer och slipper avgöra intrikata spörsmål
blir konsekvensen, att rättsordningen förblir oklar i viktiga frågor. Att ett
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lands högsta domstol inte anser sig kompetent att pröva landets egen kons-
titution av formella skäl ter sig i varje fall från den konstitutionella logi-
kens synvinkel överraskande, och det förvånar kanske också att skattedom-
stolar anvisas för att avgöra, om det inträffat en expropriation eller konfis-
kation av företagsmedel eller inte.

Tvehågsenheten att tillämpa konstitutionella regler tolkningsvis på samma
sätt som andra normer brukar motiveras med att domstolar på så sätt dras
in i det politiska spelet, om de tar ställning i tolkningstvister. Det hävdas
också, att domstolstolkningar som går emot majoritetsbeslut lagstiftnings-
vägen i riksdagen är tveksamma från demokratisk synpunkt.

Men man glömmer då, att den som inte dömer i en tvist, om någon orik-
tigt tagit sig rätt eller inte, i praktiken tar ställning genom sin passivitet till
förmån för den som kan ha tagit sig friheter vid sidan av lagen. Det behövs
med andra ord neutrala skiljedomare också i det konstitutionella regelsys-
temet, om det skall fungera.

Hit hör inte minst, att reglerna om referendum som inslag i den demo-
kratiska beslutsprocessen vid förändringar i konstitutionen blir verkningslö-
sa, om tveksamheter kan trumfas igenom med enkla majoritetsbeslut. Den
opinionskontroll, som folkviljans direkta utslag skulle lämna, går förlorad.
Därmed är det också tydligt, att en rättslig prövning av rätt eller fel i kons-
titutionella ting knappast kan klandras för att vara odemokratisk. Snarast
är risken den motsatta, om opinionskontrollen uteblir såsom fallet blivit i
Sverige, trots att opinionsmätningar stadigt visat en ganska ringa folklig
uppslutning just kring löntagarfondssystemet.

Yngre forskare MARTIN SCHEININ, Finland:

I grundfrågan om grundlagsnormerna som en del av rättsordningen har
jag samma åsikt som inledaren, professor Hidén. Det som jag vill säga är,
att alternativen inom detta grundsvar är inte så fåtaliga som professor Hi-
dén förutsatte. Det är helt naturligt att i de länder där lagprövningsrätten
erkänns opererar man med två alternativ, lagprövning och grundlagsvänlig
tolkning.

Professor Hidén själv argumenterar försiktigt och balanserat för att lag-
prövningsrätten kunde erkännas även i Finland. Detta har lett även honom
att operera bara med dessa två alternativ. Men det finns en möjlighet att
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både ha kakan och äta den, ett tredje alternativ som kunde möjliggöra grund-
lagsnormernas ökad normativ kraft utan att erkänna domstolarnas makt
att stämpla en av riksdagen godkänd lag som felaktig eller grundlagsstri-
dig.

Första alternativet »Verfassungskonform» eller t.o.m. grundlags vänlig
tolkning är utan tvivel tillämpbart även i Finland. Det betyder att domsto-
lar och myndigheter inte har makt att förbigå en vanlig lag men att så långt
som möjligt grundlagsnormerna och bestämmelserna av vanliga lagar till-
lämpas samtidigt och tillsammans. Grundlagsvänlig tolkning är ett komp-
lement till de andra alternativen men kan inte lösa verkliga konfliktsitua-
tioner i vilka det inte är möjligt att tillämpa båda normerna samtidigt utan
man måste välja.

Andra alternativet är lagprövningsrätten, dvs. domstolarnas makt att
i ett enskilt fall låta bli att tillämpa en lag med motiveringen att den står
i konflikt med grundlagen. Lagprövningsrätten är i princip en formell ope-
ration: om förutsättningarna för tillämpningen av lex superior -regeln är
framme, är saken redan avgjord. Grundlagsnormen tillämpas och den and-
ra lagen blir åsidosatt.

Tredje alternativet vill jag kalla direkt tillämpbarhet av grundlagsnor-
mer. Enligt den här konstruktionen skulle paragraf 92 i Finlands regerings-
form tolkas innebära att grundlagsnormerna är en del av rättsordningen men
i domstols- och myndighetspraxis utan en formellt högre hierarkisk ställ-
ning än vanliga lagar. Detta leder till att lex superior -regeln inte avgör kon-
flikten utan att det är fråga om en mera öppen tolkningssituation. Domsto-
len skall välja mellan två stadganden, som principiellt är normativt lika starka
och som inte i det enskilda fallet kan tillämpas samtidigt. Situationen är
alltså den samma som då domstolen måste besluta vilket brott den åtalade
har gjort sig skyldig till eller enligt vilken lag den skadade skall få ersätt-
ning, dvs. det är fråga om en normal tolkningsuppgift. Konflikten skulle
lösas med hänvisning till de formella tolkningsreglerna lex posterior och lex
specialis men också till andra argument av vilka jag vill betona särskilt två.
För det första lagstiftarens vilja: Har riksdagen verkligen velat att t.ex.
grundrättigheterna ska vika undan när lagbestämmelsen tillämpas? Genom
att betona lagstiftarens vilja kan man säkerställa att domstolarna inte får
en position som grundlagstolkare över riksdagen och dess grundlagsutskott.
Det andra argumentet jag vill betona är att grundlagen i allmänhet och be-
stämmelserna om grundrättigheterna i synnerhet innehåller samhällets grund-
värderingar. Detta betyder att när man i tolkningen kommer till värdering-
arnas område skall grundlagens värderingar ges stor relevans.
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Professor JACOB W. F. SUNDBERG, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Jag är mycket intresserad av det här ämnet av många skäl. Därför har

jag noga läst professor Hidéns tryckta skrift till detta möte. Där fann jag
på sidan 21 en sats som förbluffade mig en smula. Det sägs att »Finland
har ingen erfarenhet av att pröva lagar i domstol». Det förefaller mig vara
en opåkallad blygsamhet från finländsk sida som kommit till uttryck i den-
na sats.

Jag skrev en gång samman en bok — fr. Eddan t. Ekelöf — vari bortåt
100 sidor ägnades »konstitutionalismen» som fenomen. När jag sysselsatte
mig med den boken fastnade jag småningom för att det var konstitutiona-
lismen som medfört att »promulgationen» blivit ett juridiskt problem. Om
Ni har bläddrat i 1734 års lag kanske Ni erinrar Er att den har ingen pro-
mulgationslag. Från den danska historien kanske Ni också erinrar Er att
det fanns en berömd Resolution från 1813 som innefattade att Konungens
ukas blivit lag fastän ingen visste om det. Här avtecknar sig två idealtyper.
Å ena sidan har man den litet medeltida uppfattningen, att vad som en gång
är rätt är alltid rätt. Då behövs det ju ingen promulgation: det är icke något
problem. 1734 års lag har bara en stadfästelseresolution. Å andra sidan finns
begreppet lex animata: Konungen som den levande lagen. Den levande la-
gen bär lagen i hjärtat; huruvida någon annan känner till den eller inte är
irrelevant. Det är trots allt lag! Detta brukar uttryckas i en romerskrättslig
sats: quod principi placuit legis habet vigor em vad som behagar fursten har
kraft av gällande lag. Så detta är s.a.s. de två utgångspunkterna.

När man plötsligt börjar se promulgationen av lag såsom ett problem
så beror det på någonting. Det beror på att synsättet har ändrats, att nå-
gonting nytt har trängt sig fram. Det är detta som trängt sig fram som gör
att man uppfattar på ett nytt sätt. Det är konstitutionalismen!

Nåväl, professor Hidén uppehåller sig här något vid uttrycket constitu-
tio — en gammal romerskrättslig term som i sig är nog så intressant. Men
det finns också en del andra liknande termer. Man frågar sig: hur kom ter-
men in i åtminstone den svensk-språkiga debatten?

Jo, i Finland förhåller det sig nog så, att den Konungaförsäkran som
tsar Alexander avgav i Borgå en marsdag 1809, den var formulerad på frans-
ka. I denna franska text så tillförsäkrade han sina undersåtar i Finland »la
religion et les lois fundamentales du pays ainsi que les droit et privileges
dont . . . tous ses habitant . . . ont joui jusqu'å present en vertu des Cons-
titutions.» Det bildar utgångspunkten för den finländska diskussionen, men
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det är en diskussion som kommer i gång först på 1860-talet, då den fin-
ländska autonomin får mera reella förtecken. Men det här gör ju förstås
att man blir litet intresserad av varifrån tsar Alexander fick sin terminolo-
gi. Nåväl, jag vet att det finns en diskussion som påstår att det här egentli-
gen är fråga om ryska funderingar. Men enligt min uppfattning, i all blyg-
samhet, så var det icke så för tsar Alexander talade franska. Han tillbringa-
de större delen av sin tid med att slåss med fransmän och med att organise-
ra Europa efter sitt huvud. För detta användes franska inom det ryska kans-
liet. Tsar Alexander skapade också en annan »konstitution», nämligen den
polska som speglas i beteckningen Konstitutionspolen och som är en ska-
pelse från 1815.1 de polska sammanhangen flyter samma franska term upp.
Där återgår den på — måhända sviker mig mitt minne en smula här — men
jag vill minnas att polackernas populära nationaldag den 3 maj har bestämts
av dagen för antagandet av 1791 års polska Konstitution. Det är just i dessa
revolutionära sammanhang under dessa laddade årtionden som det nya
tränger sig fram. Det är viktigt att förstå att allt detta är avläggare av den
amerikanska Konstitutionen. Historiker emellan är man t.o.m. böjd för att
gå så långt att man säger att den amerikanska revolutionen och den franska
revolutionen är i själva verket uttryck för en och samma revolution, icke
två olika. Det är själva synsättet som etablerat sig då som har bestämt vad
man menar med »konstitutionalismen». Sådana var mina funderingar.

Så skulle jag skriva samman en mera ambitiös bok om bl.a. detta. Den
gick småningom av stapeln och fick heta »fr. Eddan t. Ekelöf». När jag
skrev på den försökte jag skriva på nordisk bredd och försökte finna goda
exempel på den problematik som konstitutionalismen speglade. Jagande runt
i den nordiska litteraturen fann jag då, att det enda stället där detta verkli-
gen hade diskuterats ordentligt, det var i Finland, och i Finland hade man
mycket riktigt funnit att just promulgationen var ett av de centrala proble-
men. Det problem man hade, det var huruvida lagen hade laga kraft när
någonting felats i själva promulgationsförfärandet.

Som det förhöll sig i storfurstendömet så hade tsaren ju s.a.s. klivit i
Gustaf HI:s skor. Finland under 1800-talet, det var ett svenskt
1700-talsmuseum. Det betydde att tsaren kunde avgiva lagförklaringar över
1734 års lag (jfr Kivivuori, JFFT 1966 s 130) och litet av varje sådant. Det
finns alltså en ganska levande diskussion här. I dessa sammanhang så på-
kallades det av de finländska myndigheterna och de finländska domstolar-
na ställningstaganden, som just gällde iakttagandet av denna Konungaför-
säkran som tsar Alexander avgivit och som hans efterträdare upprepat. I
sådana sammanhang funno de finländska domstolarna och myndigheterna
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det vara riktigt att pröva lagens grundlagsenlighet. Det finns ett antal be-
römda exempel på detta som numera måhända har försvunnit under horis-
tonten men som på sin tid ansetts mycket anslående — åtminstone tyckte
jag så.

Det ena är den finländska strafflagen av 1889 (FFS 1889 nr 39). Där gick
det så till att förslaget till en finländsk strafflag var gjort med bruk av svenskt
mönster. Professor Johan Hagströmer i Uppsala blev t.o.m. tillkallad att
granska detsamma (Uppsala 1879). Det fanns en hel del sådana inslag.
Strafflagen antogs av lantdagen år 1888 att träda i kraft 1891 och den hade
vunnit tsaren-storfurstens fastställelse (FFS 1889 nr 39). Men så åtrade sig
tsaren. Den 13 december 1890 återkallade han sitt medgivande (FFS 1890
nr 27). Därmed uppkom frågan huruvida strafflagen 1891 blivit gällande
lag eller icke. Hur detta utvecklades förlorar sig i det för mig en smula mör-
ka finska språket men klart är att ett antal häradshövdingar fann att straff-
lagen hade trätt i kraft 1891, att den var gällande lag och att den skulle till-
lämpas, under det att det från St. Petersburg utgick starkt muller rörande
det olämpliga i detta förfarande (jfr FFS 1894 nr 17).

Det finns andra exempel också. Det kanske mest dramatiska och det mest
monumentala på finländsk ort är den lagprövning som de finländska myn-
digheterna ägnade likställighetslagen: lag den 20 januari 1912 ang. ryska
undersåtars rättigheter i Finland (publicerad s.d. i Ryska Regeringsbudbä-
raren).

Likställighetslagen var en slags diskrimineringslag — ja, detta är svensk
logik: en anti-diskrimineringslag — och den sågs så från ryskt håll. Men
enligt finländsk uppfattning så kunde den inte vara gällande lag i Finland,
därför att den tillkommit i strid mot den finländska konstitutionen, d.v.s.
konungaförsäkran och den svenska Regeringsformen av 1772. Det fordra-
des en hel del kurage på den tiden för att leva upp till dessa ideal. Men det
var just precis vad man gjorde i de finländska domstolarna. Vad det i prak-
tiken innefattade var följande. Någon rysk medborgare uppenbarade sig i
staden och påkallade hos Magistraten och rådhusrätten en administrativ åt-
gärd med tillämpning av likställighet slagen (vanligen ett näringstillstånd).
Ansökningen avvisades då i kraft av den formella lagkraftens princip: »då
näringslagens (av den 31 mars 1879) stadgande rörande förevarande sak ic-
ke blivit i föreskriven ordning ändrat eller upphävt, gäller detsamma med
lagligt förpliktande kraft och förty måste en på andra grunder baserad in-
laga tillbakavisas.» Ryssarna hade emellertid till likställighet slagen fogat ett
antal straffbestämmelser. Det var därför icke riskfritt att träffa sådana av-
visningsbeslut. Det betydde att när i staden det dök upp någon rysk med-
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borgare som kunde misstänkas vilja ingiva en sådan ansökan så drabbades
ortens finländska rättsväsende av en påfallande sjuklighet. Tjänstledighe-
ter söktes och beviljades. Yngre och i anden starkare fick då fylla de tjänst-
ledigas plats och träffa de beslut som man ansåg att den finländska konsti-
tutionen påkallade. Mest berömt och känt är här kanske den unge notarien
Ernst von Borns fall. Helt följdriktigt blev han så småningom också lag-
förd i St. Petersburg — på ryskt område — för sitt beslut i Helsingfors råd-
husrätt och blev inmotad i Kresty f ängelset (se Göran Stjernschantz, Ernst
von Born. Den siste hövdingen, 1984). Han blev sedan finländsk justitiemi-
nister.

Historien har ju många irrande gångar. Man kunde tycka om en insats
av detta slag, som må vara juridiskt helt befogad och som påfordrar gans-
ka avsevärda uppoffringar från den enskildes sida, att den dock var ett slags
don Quixotteri. Eller för att föra över det hela till en svenskare scen, till
Sandels och scenen i Pardala by: är det inte mest bravur i själva uppträdan-
det? Men historiens dom över det hela är ju en helt annan. Just dessa insat-
ser från de finländska domstolarnas och från de finländska ämbetsmännens
sida, det blev ett utomordentligt inslag i den nyvunna självständigheten, i
den till allas förundran vunna finländska självständigheten, och Finland blev
ett land i vilket grundlagsbrott »anses nästan som en synd mot Den Helige
Ande» (Kastari). I själva verket fick det hela en 'knorr' när de meningsskilj-
aktigheter, som gjorde sig gällande mellan republiken och konungariket,
mellan Finland och Sverige, rörande ålänningarnas rätta hemvist, slets ge-
nom ett beslut i Nationernas Förbundsråd. I Rådets motivering varför su-
veräniteten skulle skiftas på sätt som fallet blev, var just den finländska lag-
prövningen med dess hävdande av den finländska konstitutionen ett högst
betydande element.

Av dessa skäl vill jag markera en lätt skepsis inför satsen att Finland
har ingen erfarenhet av att pröva lagars grundlagsenlighet i domstol.

Man kan möjligen fråga sig: Var återfinnes då denna litteratur som av-
handlar allt detta? Ja, det hör då också till historiens egenheter att den ofta
är tryckt i Sverige under högst explicita titlar visande att det handlar »om
domares och andra tjänstemäns rätt att pröfva lagars giltighet» (»Finske
jurister», Stockholm 1900). Men när den är tryckt i Sverige var det förstås
i syfte att distribueras i Finland och så skedde också med det resultat som
jag här har försökt att skissera.
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Försteamanuensis BJØRN STORDRANGE, Norge:

Herr ordstyrer, ærede forsamling.
Det var Johan Hjorts interessante og tankevekkende innlegg som fikk

meg til å be om ordet. Jeg har lyst til å kommentere bare to forhold, hvorav
det ene er av særlig betydning for den norske konstitusjon.

Hjorts utgangspunkt er at den tradisjonelle maktbalanseteorien — »the
checks and balances» mellom ulike statsorganer skulle holde maktutøvel-
sen i sjakk og dermed beskytte det enkelte individ — ikke lenger blir prakti-
sert i norsk forfatning. Det må være et riktig syn. Jeg skal ikke her og nå
begrunne hvorfor det er riktig, men bare peke på at det har skjedd en for-
skyvning mot en stadig større maktsentralisering hos regjeringen og forvalt-
ningen.

Hvis vi godtar dette utgangspunktet, vokser behovet for å sikre de grunn-
leggende fri- og rettigheter på andre mater enn gjennom maktbalansen. Og
da blir spørsmålet: Hvordan er beskyttelsen av de grunnleggende mennes-
kerettigheter i den norske konstitusjon og i norsk praksis?

Jeg skal peke på tre svakheter i norsk praksis, som etter min oppfatning
kan rettes på.

For det første inneholder ikke den norske grunnloven en uttømmende
katalog over moderne menneskerettigheter som bør vernes etter konstitu-
sjonen. Vår rettighetskatalog er 1814s tankegods og er ikke supplert med
moderne rettigheter. Den er kort og godt konsentrert om økonomiske
rettigheter. De personlige friheter og rettssikkerheter, som det er viktigst
å beskytte i dag, har liten plass i den norske grunnlov.

Den neste svakheten er at norsk konstitusjon og norsk praksis har et
uklart forhold til menneskerettighetskonvensjonen. Jeg sikter særskilt til
uklarheten om den europeiske menneskerettighetskonvensjonens betydning
i intern norsk rett. Dette ble utdypet i går på et av seksjonsmøtene, og jeg
tror det er riktig å si at menneskerettighetskonvensjonen har betydning som
et tolkningsmoment også i Høyesteretts praksis, men vi har ennå ikke fått
helt avklart hvordan løsningen vil bli hvis man står overfor regelkollisjon
mellom en rettighetsbestemmelse i konvensjonen og en norsk lovbestemmel-
se.

Det tredje forholdet jeg vil ta opp, har sammenheng med at man i norsk
høysterettspraksis har delt prøvingsintensiteten, altså det forhold at man prø-
ver lovgivningen i forhold til skrevne og uskrevne konstitusjonelle regler,
inn i tre ulike kategorier. Og Høyesterett har sagt, særlig tydelig i Kløfta-
dommen og etter mønster av amerikansk praksis, at prøvingsintensiteten
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skal være sterkest når det gjelder vern av de grunnleggende individuelle fri-
og rettigheter, og den skal være noe mindre når det gjelder vernet om øko-
nomiske posisjoner.

Men hvordan er det i praksis? Høyesterett har i de fleste tilfeller tilside-
satt lovgivning som strider mot grunnlovens §§105 eller 97, altså lovgiv-
ning som griper inn i økonomiske posisjoner.

Høyesterettsadvokat Johan Hjort nevnte et eksempel på en sak om de
grunnleggende fri- og rettigheter, nemlig den s.k. Lysestøl-saken. Her har
Høyesterett i praksis vært mer tilbakeholden med å tilsidesette norsk lov-
givning enn når det gjelder lover som krenker økonomiske rettigheter. Her
er altså praksis i strid med Høyesteretts egne uttalte forutsetninger.

De tre forhold jeg nå har nevnt, er altså med på å svekke den norske
konstitusjons betydning som beskytter av de grunnleggende menneskeret-
tigheter.

Jeg har også lyst til å peke på en tendens til relativisering av menneske-
rettighetene som oppleves både internt i norsk rett og internasjonalt. Vi har
blitt lært opp til å snakke om de absolutte menneskerettigheter. I realiteten
kan det se ut som om rettighetene er relative ved at de tolkes som rettslige
standarder både internt og internasjonalt. Jeg skal peke på noen få eksemp-
ler.

Den europeiske menneskerettighetsdomsolen sier i en rekke avgjørelser,
bl.a. i den kjente Sporrong og Lønnroth-saken mot Sverige, at hvorvidt man
står overfor en krenkelse av konvensjonen, må bero på en avveining mellom
på den ene siden de interesser enkeltindividet har i sin eiendomsrett, og på
den annen side de interesser staten har i å kunne regulere utøvelsen av eien-
domsretten. Det samme resonementet er gjentatt i en rekke saker, senest
nå i vår i den såkalte Erkner og Hofauer-saken mot Østerrike. Dette bidrar
til en relativisering i praktiseringen av menneskerettighetene. Langt på vei
er selve konvensjonen bygd opp om en slik interesseavveining.

Den samme interesseavveining er overført til praksis i norske domsto-
ler. Når Høyesterett anvender grunnlovens § 100, som skal verne ytringsf-
riheten i Norge mot den lovgivning som er med på å innskrenke ytringsfri-
heten, så anvender Høyesterett § 100 som en tolkningsfaktor og avveier yt-
ringsfriheten mot andre interesser. Det samme gjør Høyestrett ved bruken
av grunnlovens § 105 når det gjelder reguleringsinngrep som ikke formelt
sett er ekspropriasjoner. Mitt hovedpoeng, som jeg vil understreke her, er
at på dette området, der det er størst behov for at enkeltindivider kan fors-
tå og forutberegne sin rettsstilling, er de rettslige standarder minst egnet.
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Vi har behov for mer absolutte eller egentlig rettsregler på menneskerettig-
hetenes område.

President HENRY MONTGOMERY, Sverige:

Herr ordförande, mina damer och herrar. Jag vill också anknyta till det
lysande anförandet av Johan Hjort och närmast till en av de saker som han
sade sist. Det gällde vem som ska utöva kontrollen av att grundlagen efter-
levs. Hjort rådde oss jurister att vara varsamma, att ligga lågt. Han menade
att det kan finnas andra som är bättre ägnade för saken än vi och som har
vidare infallsvinklar. Jag är med på resonemanget när det gäller regeringens
— den styrande maktens — löpande hantering av verksamheten, likaså dess
utnämningsverksamhet. Men jag har svårt att följa med när det gäller frå-
gan om kontrollen av lagars och andra författningarnas grundlagsenlighet.
I Sverige finns i den regeringsform som Gustaf Petrén har omnämnt — och
mycket riktigt konstaterat att vi egentligen inte själva behärskar i Sverige
— där finns en bestämmelse som begränsar domstolarnas lagprövningsrätt
när det gäller lagarna. Det finns en hel del människor i Sverige som rekom-
menderar att den spärren skall tas bort, att vi alltså inte längre skall ha nå-
gon hämsko utan även när det gäller av riksdagen fattad lag ska utan in-
skränkning pröva grundlagsenligheten. Många aktade jurister säger mot detta
att man inte bör ta på sig den här bördan. Man vill inte sätta sig till doms
över politikerna — dvs. över riksdagen — huruvida de har fattat grundlag-
senliga beslut. Jag förstår inte resonemanget redan på den grunden att om
den lagstiftande makten har lagt på domstolarna en oinskränkt lag-
prövningsrätt så trampar domstolarna inte heller på några tår när man föl-
jer sin skyldighet att kontrollera att lagarna är grundlagsenliga. Men fram-
för allt så tycker jag att den återgivna ståndpunkten bär mycket tycke av
den obotfärdiges förhinder. Visst kan det bli blåsigt och visst kan det bli
obehagligt i tidningsdebatt, andra massmedia och riksdag om det uppstår
en kontrovers mellan domstolar och den beslutande makten. Men om inte
vi jurister värnar om grundlagsenligheten, vem ska då göra det? Det är ju
i allmänhet fråga om tekniskt mycket invecklade spörsmål och vi är faktiskt
hantverkarna på det området. Jag anser att vi jurister måste vara larm-
klockan i dessa sammanhang. Om sedan andra också vill larma så är det
så mycket bättre. Detta gäller redan i lugna tider. Men det gäller ännu mera
i orostider. Jag tror att vår tids landshövding Dibelius från Fänrik Ståls
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sägner skulle ha bra mycket större chans att klara sig mot den främmande
överstekrigsherren om han kan falla tillbaka på en levande tradition på det
här området. Jag anser att vi jurister ska med kraft arbeta för en oinskränkt
lagprövningsrätt för domstolarna. Dessutom tycker jag att vi i Sverige inte
i evighet ska låta regeringsrådet Gustaf Petrén alltid stå ensam på barrika-
den i olika massmedia utan att också andra bör gå upp och delta i debatten.
I det hänseendet hoppas jag kanske särskilt på den unga generation som
glädjande nog idag syns här och där bland oss äldre.

Ambassadör HANS CORELL, Sverige:

Herr ordförande, ärade åhörare. Jag vill gärna ansluta mig till övriga
talare här som har prisat inledningsanförandet och den uppsats som vi dis-
kuterar. Det var med nöje som jag läste den, och det var mycket som man
kände igen. Det har sagts att det saknas tradition, i varje fall i Sverige, när
det gäller att vara medveten om grundlagen och dess innehåll. Den fråga
man då ställer sig är: vad säger grundlagen den praktiskt verksamma juris-
ten?

Här skulle jag bara vilja komma med en marginalanteckning till profes-
sor Hidéns arbete. Det gäller reglerna i den svenska tryckfrihetsförordning-
en. Den innehåller nämligen ett antal regler som i högsta grad är levande
och måste vara levande för en svensk jurist var han egentligen än är verk-
sam. Jag syftar på reglerna om tillgång till allmänna handlingar, på regler-
na om tryckfriheten och meddelarskyddet. Men, som sagt, detta var bara
en marginalanmärkning.

Vad finns det då för element i grundlagen, som vi som jurister kan ta
fasta på? Jag konstaterar med glädje att alla som har yttrat sig här har varit
inne på samma sak, nämligen rättighetskatalogen. Visst har vi regler om
lagprövning och liknande, men de måste ju bli en säkerhetsventil! Om man
skall ha en konstitutionell domstol är en sak som bör diskuteras, och fram-
tiden får utvisa hur det går. Men hur är det med rättighetskatalogen?

Det har sagts mig att det under det här juristmötet har talats om domar-
nas löner. Det kommer mig att tänka på ett par strofer ur Sten Selanders
dikt En Bondestudent:

Och lönen var ej blott en sådblandad kaka
som fattig adjunkt i ett klent pastorat —
men makten att hålla förtvivlan tillbaka

med stålblanka romarcitat.»
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Nu är det ju inte så illa beställt med domarkåren, och det är inte den
romerska rätten vi diskuterar idag, men ändå. I våra grundlagar har vi reg-
ler om fri- och rättigheter, och de reglerna är en länk till det internationella
regelsystem, som världsamfundet har skapat och som har ansetts vara den
gemensamma nämnare som vi bör ha för skyddet av den enskilda indivi-
den. Jag tycker från den utgångspunkt jag har att det blir ett allt ökande
intresse för de här reglerna. Mänskliga rättigheter har nämnts vid flera till-
fällen under det här juristmötet i de mest skilda sammanhang, och jag mär-
ker i Sverige ett ökande intresse bland jurister, inte minst genom inbjudning-
ar om att hålla föredrag i de frågor som jag har att syssla med.

Men vad säger då grundlagen? Det beror på vilken juristfunktion man
har. I ett större sammanhang är det naturligtvis av mera begränsat intresse
att dröja vid de regler som kanslihusjurister och juristerna i riksdagens ut-
skott har att se på, utan det är just fråga om den mänskliga rättighetskatalo-
gen. Det har sagts här, att man bör debattera reglerna i grundlagen, och
jag fäste mig vid att advokat Johan Hjort sade att detta är en angelägenhet
inte bara för jurister utan i hög grad för övriga i samhället. Jag vill verkli-
gen instämma i det. Grundlagen kan aldrig göras till en juristernas angelä-
genhet, utan den måste vara något som bygger på en överenskommelse mel-
lan människorna i landet i stort. Men vi jurister har, som Henry Montgo-
mery sade, naturligtvis ett särkilt ansvar för att debattera grundlagsfrågor.
Men här blir debatten gärna politisk, och då är det mera i egenskap av poli-
tiska debattörer vi deltar i debatten. Jag skulle vilja dröja vid den andra
faktorn som jag tycker är viktig i sammanhanget, nämligen tillämpningen
och särskilt kanske den dömande maktens ansvar i den här delen. Jag tror
att vi får emotse en allt större polarisering mellan intresset att skydda den
enskilda individen och det i och för sig berättigade intresse som kollektivet
har. Vi kan bara se som ett exempel utvecklingen på olika områden: värl-
den blir mindre, vi måste ta mera hänsyn till varandra, till miljöfrågorna,
vi har frågor om registrering av våra personliga förhållanden i adb-register,
vi har administrativa frihetsberövanden inom lagstiftningen om smittskydd
och missbruksvård och liknande. Jag tror att man måste bli mera medveten
om de grundläggande tankar, som ligger bakom det regelsystem som finns
i våra grundlagar till skydd för mänskliga rättigheter och det som finns i
de internationella normerna. Och det är här som jag kommer till det stål-
blanka. Det är väl här som vi i egenskap av jurister har anledning att ta
ett ansvar, särskilt vi som har till uppgift att utöva myndighet. Det är i den
dagliga verksamheten som vi har anledning att reflektera över grundlags-
buden. Och jag ser då inte grundlagens regler i fullt så teknisk bemärkelse
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som några talare före mig har gjort. Jag ser mera till den grundläggande
tanken. Syftet med dessa regler är att skydda individen, och misslyckas man
där, då har man också misslyckats att skydda kollektivet. Utan denna med-
vetenhet så blir det inget av detta skydd. Jag ser detta som en uppgift för
universiteten och inte minst för äldre kolleger i förhållande till yngre; nya
juristgenerationer måste göras medvetna om de här tankarna, och det är
i den andan som jag gärna instämmer med professor Hidén i hans slutsats:
grundlagen är en del av rättsordningen. Jag skulle tom. vilja formulera den:
grundlagen bör vara en levande del av rättsordningen.

Referenten, professor MIKAEL HIDÉN, Finland:

Ja, herr ordförande. Jag måste kanske först medge att jag har varit lite
oförsiktig med formuleringen på sidan 21 men det beror på att jag tänkte
mestadels på rättssystemet och erfarenheter i det självständiga Finland. An-
nars får jag kanske som ett kort sammanfattande inlägg konstatera, att så-
som man redan uppmärksammat under diskussionen är grundlagens bety-
delse i juristernas verksamhet eller juristernas roll när grundlagen utvecklas
en mycket mångfasetterad fråga. En sådan fråga kan egentligen inte besva-
ras. Om man tycker sig ha funnit några enkla svar har man säkert misstagit
sig eller förbisett många relevanta aspekter. Men man behöver inte bli för-
tvivlad som den lille Nalle Puh när han en gång frågade sin vän haren varför
alla goda svar fördärvas av alltför svåra frågor. Det väsentliga är att man
inser hur viktig roll grundlagen spelar eller kan spela i samhället, vilka fak-
torer som påverkar grundlagens reella betydelse och vilka möjligheter och
också förpliktelser juristerna har i detta sammanhang. Det viktiga är, att
man ställer frågor — också just de svåra frågorna — om grundlagen. För
att ha en levande statsförfattning behövs en levande diskussion. Denna dis-
kussion tillhör och behöver alla medborgare men den behöver särskilt ju-
risternas deltagande. En amerikansk forskare frågade en gång »Do free ins-
titutions create a free people? Or is it the other way around»? Vilket svar
man än väljer kan juristerna inte undvika sitt speciella ansvar för alla de
fria institutioner som utformar grundlagen. Tack.
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Debattledaren, presidenten i högsta domstolen CURT OLSSON, Finland:

Som debattledare får jag hjärtligt tacka inledaren och alla dem som har
yttrat sig, såväl de som särskilt vidtalats som övriga talare. Det är ett nöje
att framföra detta tack. När den gemensamma styrelsen fastställde
mötesprogrammet satte vi upp två ämnen som ligger varandra ganska nära,
människor ättskonventioner na och det ämne som vi nu har behandlat. Vi
ville rikta uppmärksamheten på dessa viktiga frågor som kanske inte har
uppmärksammats tillräckligt mycket bland juristerna i Norden, åtminsto-
ne inte i Finland. Jag är glad över det stora intresse mötesdeltagarna visat
dessa ämnen. Härigenom har vi nått det uppställda målet. Diskussionen har
tror jag varit av stor betydelse, något som visserligen inte kan mätas
omedelbart men som kanske kan skönjas i framtiden. Jag avslutar dis-
kussionen.




