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Debatlederen, regeringsadvokat Gunnlaugur Claessen, Island:

Velkommen til debatten om kontrol af offentlig virksomhed - politisk og rets-
lig. Vort diskussionsemne er både højst vigtigt og vældigt omfattende og jeg tror
det er hævet over tvivl at emnet skulle give mulighed for både livlig og nyttig dis-
kussion her i dag. For at åbne diskussionen har vi fået fem indledere, en fra hvert
land: fra Finland presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Antti Suviranta, fra
Sverige hovrättspresidenten Håkan Winberg, fra Island højesteretsadvokat Eirik-
ur Tomasson, fra Norge sivilombudsmann Arne Fliflet og fra Danmark professor
Carl Aage Nørgaard. Indlederne har i dag fremlagt skriftlige punkter eller sam-
mendrag af deres indledende foredrag og det er åbenbart af disse skriftlige indlæg
at indlederne kommer at behandle ulike sider af vort brede diskussionsemne.
Efter de indledende foredrag så er ordet frit.

Presidenten Antti Suviranta, Finland:

Diskussionsfrågan kan inte besvaras med att välja blott det ena av de ställda al-
ternativen. Kontrollen av de centrala statsorganen bör uppenbarligen vara både
politisk och juridisk -det gäller bara att finna en god balans mellan dessa. Och
lika uppenbart är det att denna balans bör vara olika för de politiska statsorga-
nen, riksdagen och regeringen, och olika för den högsta domsmakten.

Det är i moderna demokratier klart att de politiska organens politiska beslut
kontrolleras enbart politiskt: av folket som väljer riksdagen, av riksdagen som
medverkar vid regeringsbildningen och kan ge regeringen misstroendevotum och
så vidare. Det är lika klart att det finns juridiska regler som bestämmer de politi-
ska organens befogenheter och procedurer. Men hur ombesörja att de politiska
organen inte överskrider sina befogenheter eller handlar i strid med procedurreg-
lerna? Och vad sker om befogenheterna trots allt överskrids eller procedurregler-
na överträds? Är den enda kontrollen politisk, så att politikerna följer reglerna av
inre övertygelse eller av rädsla inför nästa riksdagsval eller för ett misstroende-
vorum? Eller finns det - eller skall det finnas - juridiska sanktioner för att säker-
ställa att reglerna efterföljs och att möjliga felaktiga åtgärder korrigeras?

I och för sig är problemet sekelgammalt. Principen för enbart politisk kontroll
härstammar från den stora franska revolutionen, då domstolarna förbjöd att blan-
da sig i de politiska statsmakternas göranden och låtanden. I fråga om lagstift-
ningen förutsätter denna princip att den lagstiftande församlingen själv skall se till
at den efterföljer författningen i sin verksamhet och att ingen rättsregel som lag-
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stiftaren antagit kan efteråt upphävas eller lämnas obeaktad på den grunden att
den anses strida mot grundlagen. Den motsatta principen formulerades år 1803 i
det celebra amerikanska rättsfallet Marbury v. Madison, som betyder att man
kan inför varje domstol invända att en rättsregel som annars borde tillämpas i rät-
tegången strider mot grundlagen och bör därför lämnas obeaktad. Utöver dessa
principer av franskt och amerikanskt ursprung antogs i Österrike år 1920 en tred-
je. Enligt denna princip kan en rättsregel förklaras grundlagsstridig bara av en
specialdomstol, författningsdomstolen, som har en så att säga mer politisk sam-
mansättning än de ordinarie domstolarna, men som dock förutsätts att arbeta på
ett sätt som är juridiskt hållbart.

Dessa tre principer, den franska, den amerikanska och den österrikiska, fort-
lever än idag. Den franska principen har i sitt ursprungsland utvecklats för att sä-
kerställa att lagstiftaren själv tillämpar i sitt arbete grundlagen rätt. För sådan
preventiv kontroll av grundlagsenligheten har man upprättat ett konstitutionsråd
som till sin sammansättning påminner om författningsdomstolarna enligt den
österrikiska principen. Efter att en lag har godkänts av nationalförsamlingen men
innan den har promulgerats av republikens president kan den dragas infør konsti-
tutionsrådet av republikens president, premiärministern, nationalförsamlingens
eller senatens talman eller av minst sextio deputerade eller minst sextio sena-
torer. Om rådet förklarar en lag grundlagsstridig får den varken promulgeras el-
ler tillämpas.

Den största framgången under senaste decennier har emellertid den österriki-
ska principen haft. Efter det andra världskriget har man inrättat författningsdom-
stolar i flera länder, bland annat i Italien, Förbundsrepubliken Tyskland, Spani-
en, Portugal och Polen.

I den övriga Norden har man stundom trott att hela diskussionen i ämnet har
gått Finland förbi. Så är emellertid inte fallet, och därför har jag tagit mig frihe-
ten att beskriva några drag av den finska utvecklingen.

Diskussionen i Finland började redan på 1860-talet, även om den var i början
ganska diffus och riktade sig främst till frågan huruvida en domstol har rätt att
pröva författningarnas formella grundlagsenlighet, alltså huruvida de faktiskt till-
kommit såsom grundlagen bestämmer. Åven prövningen av den materiella grund-
lagsenligheten dryftades emellertid. Mot slutet av århundradet, alltså mot slutet
av adertonhundradetalet, blev den härskande uppfattningen att det ankommer på
lantdagen att sörja för grundlagsenligheten av sina beslut. Efter att en lag hade
godkänts av lantdagen och promulgerats av kejserliga majestätet kunde lagens
materiella grundlagsenlighet inte mera ifrågasättas. Den preventiva kontrollen av
grundlagsenligheten utvecklades redan under 1880- talet. Det blev ständernas lag-
utskott som med sina utlåtanden kontrollerade lagförslagens grundlagsenlighet.
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Efter 1906 års lantdagsreform övergick denna uppgift till det nyupprättade grund-
lagsutskottet.

Under självständighetstiden har utvecklingen efter något vacklande fortsatt en-
ligt de linjer som utstakades under autonomitiden. Till den preventiva kontrollen
hör visserligen snligt 1919 års regeringsform att republikens president kan, innan
han stadfäster en lag som antagits av riksdagen, begära utlåtande från högsta
domstolen, högsta förvaltningsdomstolen eller bådadera. Den praktiska betydel-
sen av denna möjlighet är dock numera ytterst liten. Grundlagsutskottets starka
roll har om möjligt ännu förstärkts. Vad som skiljer från autonomitiden är att
grundlagsutskottet regelbundet hör juridiska sakkunniga då det förbereder sina
utlåtanden. Under autonomitiden behövdes det inte, då landets främsta grund-
lagsjurister själva var lantdagsmän och hörde regelbundet till lagutskottet, efter
1906 till grundlagsutskottet.

Enligt min uppfattning kan man tryggt säga att grundlagsutskottet har lyckats
väl i sin uppgift som konstitutionens väktare. Då och då kunde man väl ha en an-
nan mening än utskottet om någon grundlagsfråga. Till exempel i fjol ansåg ut-
skottet att grundlagen inte förhindrade att försämra eller indraga sädana famil-
jepensionsförmåner som arbetstagare och tjänstemän redan hade införtjänat och
som deras arbetsgivare redan hade bekostat. Men i sådana fall har det regel-
bundet varit fråga om juridiskt försvarliga tolkningsalternativ, inte om att utskot-
tet hade låtit politiken gå framom juridiken. Lika väl kan man ju vara oense med
högsta domstolen om någon tolkningsfråga - och samtidigt erkänna att den kon-
kreta rättstvisten har fått sin slutliga lösning genom domens rättskraft.

Förslag om att införa en repressiv kontroll av lagstiftningens grundlagsenlighet
har inte saknats. Under beredningen av vår nuvarande regeringsform ingick i ett
par regeringspropositioner och utskottsbetänkanden förslag om stadganden som
skulle ha ålagt högsta domstolen eller alla domstolar att inte tillämpa sådana lag-
stadganden som strider mot grundlagen. Dessa förslag blev dock inte godkända.
Liknande förslag har framställts senare, men likaledes utan framgång. Man har
också diskuterat huruvida domstolarna borde även utan uttryckligt bemyndigan-
de granska lagarnas grundlagsenlighet. Främst på grund av regeringsformens till-
komsthistoria har man dock ansett det klart att domstolarna saknar sådana be-
fogenheter.

I fråga om lagstiftningen av lägre rang, alltså bland annat förordningar som ut-
färdats av republikens president, är situationen emellertid helt annan. I Sverige
har ju regeringen samma tolkningsprerogativ som riksdagen, men det har inte
Finlands regering. Det stadgas uttryckligen i regeringsformen, att om en före-
skrift i en förordning står i strid med grundlag eller annan lag, så får föreskriften
inte tillämpas av domare eller andra tjänstemän. Här är det domstolar och även
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förvaltningsmyndigheter som har att tolka huruvida förordningen har givits inom
lagliga befogenheter.

Den gällande rätten i Finland om juridisk eller politisk kontroll är alltså täm-
ligen klar. Diskussionen i ämnet har dock ingalunda tagit slut. Mig förefaller det
som om diskussionen fördes huvudsakligen av motståndare till lagprövning med
sloganer sådana som „Om avvärjande av domarstaten". De tycks befara att man
skulle förbereda att införa lagprövning. Några sådana förberedelser är inte aktu-
ella i Finland. Men man kan ju alltid misstänka att de internationella trenderna
skulle ha inflytelse även i vårt land.

Finland förefaller nämligen att bli ganska ensam i sin tillämpning av den fran-
ska principen. Den österrikiska principen är på väg att erövra självaste Frankrike.
Den franska regeringen avlät i mars till nationalförsamlingen en proposition om
grundlagsändringar med syfte att införa lagprövning i efterhand. Låt mig citera
några rader ur den franska propositionen:"Alla lagstadganden. . .skall efterföljas
av envar trots att deras författningsenlighet kan tvivlas. Denna lucka kan inte me-
ra godtagas i ett land som Frankrike. Så är förhållandet med desto större skäl då
detta problem har lösts i ett växande antal europeiska stater med att anordna i
författningen en dubbel kontroll av författningsenligheten dels genom stats-orga-
nens omsorgsfullhet och dels genom påstand i rättegång på initiativ av parterna
eller domaren." Enligt propositionen skall konstitutionsrådet bli en verklig för-
fattningsdomstol. Envar skall kunna påstå i rättegång att det lagstadgande som
åberopas gentemot honom kränker hans konstitutionella grundrättigheter. En så-
dan invändning skall hänskjutas till konstitutionsrådet för avgörande. Om in-
vändningen godkänns, skall det grundlagsstridiga stadgandet anses upphävd med
verkan inter omnes, men bara ex nunc.

Ett antal av de forna socialistiska staterna i Mellan- och Östeuropa dryftar nu
konstitutionella nydaningar, bland dem lagprövning. Europarådets kommission
för demokrati genom rätten har förberett samtal med dessa stater. Man har ansett
att det finska systemet utan juridisk efterkontroll förutsätter hävdvunnen parla-
mentarisk lojalitet mot författningen och sådan lojalitet kan saknas i dessa länder.
Det norska eller amerikanska systemet där kontrollmakten ligger hos de vanliga
domstolarna förutsätter för sin del ett domstolsväsende av hög kvalitet som lika-
ledes kan saknas. I dessa förhållanden har man inom kommissionen ansett att det
österrikiska systemet med en speciell författningsdomstol bjuder de bästa garanti-
erna för gedigen kontroll.
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Hovrättspresidenten Håkan Winberg, Sverige:

Som herr ordföranden sade när debatten började är det ett så omfattande ämne
att det är alldeles omöjligt att i ett kort inledningsanförande beröra alla delar.
Det kommer alltså att finnas viktiga frågor som jag inte har en chans att hinna ta
upp här. Jag måste i det väsentliga uppehålla mig vid de svenska förhållandena
och jag kommer egentligen bara att syssla med den statliga verksamheten. Jag
kommer inte att säga någonting om kontrollen av kommuner fast jag menar att
det är ju utomordentligt viktigt att det finns en effektiv kontrollverksamhet över
kommunerna också, kanske väl så viktigt som när det gäller den statliga verksam-
heten.

I den svenska regeringsformens portalparagraf står det att all offentlig makt ut-
går ifrån folket. Och i en diskussion om kontrollen av den offentliga verksam-
heten där begreppet verksamhet väl får vara lika med begreppet makt, eller i var-
je fall kan härledas ur begreppet makt, så kan man möjligen fråga vem det är som
skall utöva den kontrollen. Rimligen måste också kontrollen utgå från folket. Är
det då folket som kontrollerar folket och vad är i det här avseendet folket? Och
jag tror att den här frågan väl främst kommer upp i länder där man tillämpar folk-
suveränitetens princip och den kanske inte alls blir aktuell i de länder där man til-
lämpar olika delar av maktdelningsprincipen.

Men i praktiken är kanske ändå inte problemet så stort. Eftersom vi talar om
ett representativt statsskick, där parlamentet företräder folket och regeringen styr
under ansvar inför parlamentet, så blir det rimligen företrädare för folket som di-
rekt eller indirekt utövar kontroll över vad andra företrädare för folket har utfört
med den offentliga makten. Innan jag nämner några av de kontrollorgan som vi
har i Sverige så skulle jag först i vår diskussion vilja föra in två kontrollfunktioner
som jag vill mena är övergripande de andra. För det första är det medborgarnas
ställningstagande i allmänna val, och även om det finns de som ifrågasätter det in-
flytande medborgaren kan ha där och kanske bagatelliserar det och menar att det
är en illusion, så är det ändå enligt min mening avgörande i ett parlamentariskt -
demokratiskt statsskick att den enskilda medborgaren i val kan utöva kontroll av
den offentliga verksamheten. Det må vara att han eller hon måste förena sig med
likasinnade i politiska partier för att nå någon makt, men blir man tillräckligt
många så kan man direkt, eller måhända indirekt, kontrollera dem som har ut-
övat makten och man kan åstadkomma förändringar. Och därför menar jag att
det här är den principiellt övergripande kontrollen i en demokrati, den enskilde
medborgarens valhandling i allmänna val.

Den andra kontrollfunktionen som jag vill föra in ligger ganska nära den första:
det är den allmänna opinions kontroll. Förutsättningen för den funktionen är ju
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offentlighetsprincipen som ger möjlighet för var och en att ta del av allmänna
handlingar för att som det heter i den svenska tryckfrihetsförordningen främja ett
fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.

Och från det går jag över till de mer direkta kontrollfunktionerna från riks-
dagen och dess organ som finns i ett särskilt kapitel i regeringsformen. I första
hand finns riksdagens konstitutionsutskott som granskar regeringen och stats-
råden. Denna granskningsuppgift har funnits ända sedan den gamla regerings-
formen från 1809 och den har under årens lopp haft olika inriktning och effektivi-
tet. I samband med kontitutionsutskottets granskning kan utfrågning ske av stats-
råd och andra som kan ge upplysning i det aktuella ärendet. Sedan några år kan
också utfrågningarna vara offentliga och de har i samband med en del upp-
märksammade affärer också direktsänts i televisionen. Det är enligt min mening
både för- och nackdelar med utfrågningar som sker inför publik. Anledningen till
att man har utfrågning av personer utanför regeringen är att de skall kunna lämna
uppgifter som kan vara väsentliga för konstitutionsutskottets granskning av rege-
ringen. Men utfrågningarna har inte sällan skett på ett sätt som ger intryck av att
också de som utfrågats och som inte tillhör regeringen skall ställas mot väggen
och stå till ansvar inför utskottet och så är ju inte fallet. Och jag är inte säker på
att sakligheten och möjligheten till en så bra bedömning som möjligt av det be-
fintliga materialet gagnas av den uppmärksamhet som massmedia och då särskilt
TV visat i dessa utfrågningar. Ibland har de urartat till någon slags offentlig intel-
lektuell pajkastning och i vissa fall får man också ta bort ordet intellektuell. En
annan sak är att de offentliga utfrågningarna ökar intresset för riksdagens arbete
hos medborgarna och bidrar till att ställa riksdagens arbete i centrum för sam-
hällsdebatten och det tycker jag i hög grad är önskvärt. Men det har ju mera in-
direkt än direkt att göra med kontrollen av den offentliga verksamheten.

Andra kontrollfunktioner som finns är riksdagens möjlighet till misstroendeför-
klaring, det är institutet med interpellationer och frågor och det finns en institu-
tion som heter riksdagens revisorer där riksdagen inom sig väljer ett antal perso-
ner just för att granska den offentliga verksamheten. Alla dessa kontroller får
man väl närmast säga är politiska.

Vidare har vi den kanske mest kända kontrollinstitutionen, justitieombuds-
manninstitutionen (JO) som anses vara en rättslig kontroll över den offentliga
makten. JO skall ju på riksdagens vägnar utöva tillsyn över den offentliga verk-
samheten på nivån under regeringen och JO har ju också möjligheten att granska
delar av den kommunala verksamheten. Det är en gammal institution i Sverige,
liksom i många länder, och den finns ju i alla våra nordiska länder och jag är gan-
ska säker på att det är en verksamhet som är väl känd för detta auditorium. Här
skall man väl också då kanske lägga till att det är ju inte bara riksdagen utan ock-
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så regeringen som behöver organ för att kontrollera hur den offentliga förvalt-
ningen handhas. I Sverige har vi justitiekanslern, vi har riksrevisionsverket, stats-
kontoret, datainspektionen och åtskilliga andra verkstyrelser. Om man sedan
kommer över till domstolarna så kan väl också de sägas fungera som kontrollor-
gan och självklart skall de då höra till den rättsliga delen av kontrollen. Dom-
stolarna har numera en grundlagsfäst lagprövningsrätt och får inte tillämpa en
föreskrift som står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad för-
fattning eller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid
dess tillkomst. Om riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften får tillämp-
ningen underlåtas bara om felet är uppenbart. Det senare stadgandet kan före-
falla något egendomligt och det har förvånat många. Och jag vill minnas att det
var en ganska omfattande diskussion i den här frågan i debatten om juristen och
grundlagen vid förra juristmötet i Helsingfors. Man kan ställa frågan: skall verkli-
gen toleransen för fel vara större för de högsta statsorganen än för andra, till ex-
empel for statliga förvaltningsmyndigheter och kommunala organ.

Till kontrollen av den offentliga verksamheten bör också räknas de möjligheter
som kan finnas att använda straffrättsliga och skadeståndsrättsliga regler. Också
här kommer då domstolarnas funktion in i bilden. Företrädare för den offentliga
sidan som vid myndighetsutövning begår vissa fel kan dömmas till ansvar för
dessa. I Sverige har vi sedan åtskilliga år haft en debatt om var nivån för ansvaret
skall ligga. Begreppet tjänstefel, som är ett gammalt begrepp, togs bort ur brotts-
balken på 1970-talet men har nu kommit tillbaka med delvis annan innebörd. Det
intressanta just i den här diskussionen, som vi tar i dag, är kanske mindre var ni-
vån ligger utan att det finns ett reellt straffrättsligt ansvar som då kanske ingår i
kontrollfunktionen. Och i kontrollfunktionen ligger också naturligtvis tämligen
självklart möjligheten att väcka åtal mot offentliga funktionärer som i sin verk-
samhet bryter mot allmänna straffbestämmelser. Vi har för närvarande i Sverige
ett mycket uppmärksammad fall där ett antal ledande företrädare för polisväsen-
det står under åtal för olaglig avlyssning, så kallad buggning, i samband med
utredningen om mordet på statsminister Olof Palme. Och det kan just här finnas
anledning att nämna också den kontrollfunktion som målsägandens subsidiära
åtalsrätt innebär, eftersom den har satts i fråga just i det aktuella buggningsmålet.

En annan typ av organ som inte har någon lagreglering och därför i formell me-
ning inte utövar någon kontroll följer av systemet med att i speciella fall tillsätta
vad som brukar kallas kommissioner (ad hoc), för att granska myndigheternas åt-
gärder i extraordinära fall. Det är ett system som använts när det gällt att granska
åtgärder i mycket uppmärksammade rättsaffärer, stora spionerimål och andra fall
som har väckt stor uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas den så kallade
Wennerström-affären på 1960-talet som gällde grovt spionen av en hög officer.
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Det har gällt affärer om olagliga vapenleveranser till utländska makter i slutet på
1980-talet och det har gällt myndigheternas agerande med anledning av mordet på
Olof Palme. I vapenexport-affären kallades granskningsorganet för medborgar-
kommission. I Palme- affären var det två kommissioner, först en juristkommis-
sion som sedan följdes av en parlamentarisk kommission. Detta är som sagt en
form av kontroll som står utanför den reglerade som därför knappast kan kallas
vare sig rättslig eller politisk men jag tycker ändå att den bör nämnas i den här
debatten. Vad dessa kommissioner har lett till - om de har lett till någonting - fö-
refaller mig något oklart. I varje fall den parlamentariska kommissionen i Palme-
affären lade fram vissa förslag till ändrade regler för en del organ så att sådana
misstag som kommissionen hade funnit hade hänt inte skulle behöva upprepas i
framtiden. Offentlighetsprincipen är som jag har sagt tidigare en av de viktigaste
grundvalarna för kontrollen av den offentliga makten. Särskilda problem uppstår
emellertid när den inte fullt kan få slå igenom därför att den verksamhet som
skall granskas till stor del är sekretessbelagd. Och det närmaste exemplet här är
säkerhetspolisens arbete. Det pågår i Sverige en nästan ständig debatt om kon-
trollen av säkerhetspolisen. I ett samhälle med demokratiskt statsskick så kan det
aldrig accepteras att man får en stat i staten som undandras kontrollmöjligheten.
Men i sådana fall måste kontrollverksamheten ske på delvis andra sätt än som
vanligen sker. Man får undantagsvis, menar jag, acceptera att för viss verksamhet
alla vanliga kontrollmöjligheter inte står till buds. Men det får inte innebära att
man accepterar att tillbudsställande kontrollmöjligheter saknas.

Ja, det här var, något om kontroll. Jag vill också säga att min mening är att
kontrollmöjlighetena har sin begränsning. Kontrollmaktens omfattning måste sät-
tas i relation till omfattningen av den verksamhet som skall kontrolleras. Ju större
omfattning den offentliga verksamheten har, desto större blir behovet av kontrol-
len. Ett exempel på utökat kontrollverksamhet i det moderna samhället kan man
se i Sverige, där vi för närvarande har fyra justitieombudsmän. När institutionen
började var det bara en, det behövs nog fyra i dag. Men det finns, som jag ser
det, en gräns för den offentliga verksamheten. En gräns som är diffus och svår att
ange och som kan ändras från tid till annan men som ändå finns där. Överskrider
man den gränsen då blir det svårt och kanske omöjligt att göra kontrollen effek-
tiv. Man kan bara se på vad som nu sker i de östeuropeiska staterna där, efter
många decennier av praktiskt taget total statlig dominans, alltmer nu tyder på att-
om inte hela statsmakten störtar samman - så kommer statsmaskineriet dock att
totalförändras. Det brukar ibland med rätta sägas att makt korrumperar och ab-
solut makt korrumperar absolut. Om det är så att den offentliga verksamheten
dels kan hållas begränsad, dels hålla en hög standard, då minnskar behoven av
allt för många kontrollåtgärder. Med hög standard menar jag att det offentliga
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måste kunna erbjuda sina företrädare en god utbildning, en god lön, goda arbets-
villkor, rimliga förutsättningar att handla rätt som gör att den offentliga verksam-
heten är konkurrenskraftig när den skall rekrytera sina funktionärer. En hög ni-
vå, både etisk och kunskapsmässig, på den offentliga maktens företrädare gör att
kontrollen också kan hållas på en rimlig nivå utan att den offentliga verksam-
heten skall riskera att misskötas.

Höjesteretsadvokat Eirikur Tomasson, Island:

Det spørgsmål, som jeg vil drøfte her i dag, er om den forfatning, som vores
grundlove her i Norden bygger på, er længere hensigtsmæssig i det moderne sam-
fund, ikke mindst med hensyn til det emne som diskuteres her i dag, kontrol med
den offentlige forvaltning. Som udgangspunkt tager jeg forholdene i vort land og
vil gerne illustrere dette ved at referere i korthed en sag der opstod for nylig her i
landet. Først bør det nævnes at ifølge den islandske grundlov så kan regeringen,
det vil sige vedkommende minister, udstede provisoriske love. Det er selvfølgelig
påkrævet at Altinget, det vil sige det islandske folketing, ikke er samlet og det er
også den betingelse at der foreligger det som man kalder for trængende nødvæn-
dighed. Men jeg vil nævne det at de provisoriske love her i Island som regeringen
kan udstede kan ændre almindelige love, men selvfølgelig ikke grundloven. Sidste
år skete det at finansministeren på vegne af regeringen sluttede en lønaftale med
akademikernes forbund som gik ud på en bestemt lønforhøjelse som skulle træde
ikraft nu i dette år, dog som der blev udtrykt i aftalen med et forbehold om hen-
syn til generelle lønforhøjelser her i landet, men dette forbehold var i hvert fald
svagt formuleret. I begyndelsen af dette år så skete det at LO indgik en lønaftale
med arbejdsgiverne som gik ud på en lavere lønforhøjelse end man havde erfaret
her i Island i mange år med den umiddelbare virkning at inflationen her er nu på
vej ned mod det som man kender til i de fleste europæiske lande. Da akademiker-
ne skulle så, efter deres mening, få den aftalte lønforhøjelse udbetalt den første
juli i år, så nægtede regeringen med henvisning til det forbehold, som jeg nævnte
forud, at udbetale denne lønforhøjelse. Sagen gik til arbejdsdomstolen, det er en
domstol her i Island som afgør arbejdstvister og hvis materielle afgørelser ikke
kan ankes. Denne sag sluttede således i arbejdsdomstolen at domstolen enstem-
migt gav akademikernes forbund medhold på grundlag af fortolkning af den fore-
liggende lønaftale. Med andre ord, arbejdsdomstolen kom til den konklusion at
lønforhøjelsen skulle udbetales. Så skulle man forvente at sagen var slut, men det
var ikke tilfældet. Det som skete næst var at regeringen, efter en hæftig politisk
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debat, brugte sin provisoriske lovgivningsmagt og udstedte en lov som ændrede i
realiteten regeringens aftale med akademikernes forbund på den måde at lønfor-
højelsen skal nu ophøre fra og med første september, det vil sige med en frem-
tidig virkning.

Denne sag viser klart efter min mening, at vi her i Island, og jeg tror måske i de
andre nordiske lande, efterhånden har fået en statsmagt som er i høj grad centra-
liseret, ganske vist demokratisk men centraliseret, og som dette tilfælde viser i en
vis grad helt ukontrolleret. Og jeg tror at denne situation må lede tanken til om
den forfatnig, som vi bygger på, længere er hensigtsmæssig eller om vi ikke bør
indføre nye eller stærkere kontrolmuligheder mod den centraliserede statsmagt
som ligger ganske vist hos regeringen sammen med regeringens folketingsflertal
på enhver tid.

Det er min mening at dette forfatningssystem bør ændres, dels gennem decent-
ralisering, og dels med en øget mere effektiv kontrol af formel karakter. Men
spørgsmålet er selvfølgelig hvordan kan dette ske indenfor den demokratiske
ramme som alle, eller i hvert fald de fleste, vil at skal herske her i de nordiske
lande i fremtiden. Og det er jo ikke en let sag at pege på løsninger og jeg må ind-
rømme her og nu at jeg har ikke fundet nogen patentløsning på det problem som
vi står overfor. Men jeg vil nævne her to alternativer som jeg vil gerne at man dis-
kuterer her i dag.

Det første gælder grænsen mellem folketinget og regeringen. Det er så her i Is-
land at udviklingen er gået i den retning at folketinget og folketingsmedlemmerne
beskæftiger sig mere og mere med de udøvende funktioner. De sidder for eksem-
pel i nævn og råd som styrer store vigtige dele af forvaltningen og det er meget al-
mindeligt at debatten i Altinget drejer sig om de udøvende funktioner. Dette fø-
rer til at lovgivningsarbejdet, som jeg i hvert fald anser det vigtigste i folketinget,
bliver ret begrænset. Og samtidigt så er det således, som vi alle kender til, at re-
geringen fremmer de fleste lovforslag, i hvert fald de forslag der bliver vedtaget.
På baggrund af denne udvikling så er man kommet frem til det her i Island, må-
ske mere i spøg end i alvor, at man siger så her.: „Nu må vi forændre grundlovens
opdeling af statsmagten på følgende måde: Altinget har den udøvende magt og
regeringen lovgivningsmagten". Jeg tror at det er nødvændigt at man skærper
grænsen mellem folketinget og regeringen således at folketinget tager sig i større
grad af lovgivningsarbejdet og kan derfor føre en mere aktiv kontrol med regerin-
gen og dens administration, medens regeringen udfører de udøvende opgaver
mere uafhængigt af folketinget og enkelte folketingsmedlemmer.

Jeg vil i denne forbindelse sætte det spørgsmål under debat, her i dag, om man
skulle gå så langt i denne retning at ophæve det parlamentariske regeringssystem
og vælge i fremtiden regeringschefen direkte og i det tilfælde på en anden måde
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end folketinget. Nu kender jeg ikke meget til den finske forfatning, men det er
klart at i Finland så finder man i hvert fald en i vis grad parallel til dette her. Præ-
sidenten vælges selvstændigt og har større magt end for eksempel præsidenten her
i Island der som bekendt har meget begrænset magt.

Endvidere vil jeg fremkomme med den idé at måske burde man gøre dom-
stolene her i Norden mere selvstændige end hvad de er i dag. Og det kan man
gøre, efter min mening, med at folketinget, helst med kvalificeret majoritet, be-
kræfter udnævnelsen af de højeste dommere, det vil sige her i Island højesterets-
dommere. Selvfølgelig har denne idé og den anden idé, som jeg har også nævnt,
uden tvivl sine fordele men også sine svagheder, det har jo de fleste forfatnings-
mæssige idéer.

Men jeg synes at det er nødvændigt at vi tager op til en bred diskussion her i
Norden spørgsmålet om den forfatning, som vi bygger på i dag, længere er hen-
sigtsmæssig. I den diskussion så må man ikke være bange for at komme med nye
radikale idéer fordi hvis man ikke gør det så stagnerer man i en diskussion om de-
taljer.

Sivilombudsmann Arne Fliflet, Norge:

Dagens emne er både vidt og vanskelig å avgrense. Kontroll er ikke entydig.
Det refererer seg både til en tilstand i betydningen herredømme over, som meto-
der i betydningen etterprøvning og undersøkelse. Tar vi kontroll i betydningen
„herredømme over" blir det perspektivet legalitetsprinsippet eller den lovstyrte
forvaltning. Dette perspektiv lar jeg ligge, men vi står her overfor ett grunn-
leggende prinsipp om det demokratiske element over herredømme. Loven er jo
det øverste uttrykk for statsviljen og loven er de folkevaltes domene. Nasjonalfor-
samlingen utøver ved siden af lovgivningen også en kontrollerende funksjon i be-
tydningen undersøkende. Ved hjelp av forskjellige organer og procedurer gjøres
forvaltningens virksomhet til gjenstand for undersøkelser av hvorvidt avgjørelser
og disposisjoner er i samsvar med ytre lover og regler og politiske vedtak. Den
parlamentariske kontroll er en politisk kontroll og har ikke primært et rettssik-
kerhetsformål. Den er imidlertid en kontroll som har en viktig funksjon med sikte
på å få klarlagt de politiske motsetninger slik at velgerne kan bli satt bedre i stand
til å treffe sine valg. Den parlamentariske kontroll tar altså ikke sikte på først og
fremst å sikre enkeltmenneskets rettigheter. Kontrollen har imidlertid rettslige si-
der, den tar også sikte på å kontrollere disposisjoners rettmessighet. Riksrevisjo-
nen, Stortingets kontroll med regjeringens politikk, gjennom behandlingen av så-
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vel forslag som meldinger og gjennom behandlingen av interpellasjoner og spørs-
mål til regjeringen bidrar til å bringe forhold under offentlig debatt. Og dette
bidrar i sin tur til at velgerne kan utøve sin kontrollfunksjon - nemlig ved valg til
Stortinget. Valget, utøvelsen av stemmeretten er i bund og grunn velgernes kon-
trollmyndighet.

Jeg vil her peke på forhold eller trekk i våre politiske systemer som jeg tror er
felles, og som kanskje kan bidra til å skape problemer for utøvelsen av vel-
gerkontrollen. De nordiske politiske systemer består av mange politiske partier
og beslutningsprocessene karakteriseres ved bestrebelser på å komme frem til løs-
ninger basert på bred politisk enighet - consensus. Løsningene blir resultat av for-
handlinger i korridorer og bak lukkede dører og bare unntaksvis etter konfronta-
sjoner for åpen scene i Stortinget eller i de andre landes nasjonalforsamlinger.
Dette kan bidra til en slags fremmedgjøring av politikken. Motsetninger elimi-
neres ikke, men kamufleres. Systemet kompliceres ytterligere ved at aktørerne -
politikerne - utsettes for påtrykk fra organisasjoner og andre pressgrupper som
også da deltar i beslutningsprocessen bak de lukkede dører.

Jeg mener ikke uten videre at våre politiske systemer, vårt demokrati, er blitt
svekket av dette, men vi bør være oppmerksom på disse forhold og stille spørsmål
om noe kan og bør gjøres for å bedre velgerkontrollen. Pressens oppgave blir na-
turligvis viktig fordi den kan bidra til å åpne de lukkede dører. Den politiske
kamp mellom regjeringen og opposisjonen er her også viktig. De politiske partier
bør være seg bevisste at for meget enighet kan svekke den kontroll som op-
posisjonen har som oppgave å ivareta.

De kontrollordninger som tar sikte på å etterprøve og undersøke lovgiverens
og forvaltningens virksomhet og beslutninger er lagt til uavhengige organer -
først og fremst domstolene. Men også ombudsmannskontrollen er viktig og selv-
sagt også den kontroll som nå utøves fra internasjonale fora, den Europeiske
Menneskerettighetskommisjon og domstol og FNs komité for menneskerettig-
hetene.

Det er blitt fremhevet tidligere under denne konferanse at domstolene er ude-
mokratiske og også i og for seg de internasjonale fora. Dommerne er ikke valgt.
Dette synspunkt er forfeilet og griper ikke det vesentlige ved disse kontrollinstan-
ser, nemlig den procedure de arbeider efter. Viktigere enda er det når det gjelder
særlig domstolenes prøvelsesrett og også ombudsmannskontrollen og menneske-
rettighetsorganenes kontrollfunksjoner så er de demokratiske i bund og grund i
den forstand at enhver borger som er berørt av offentlige avgjørelser og dis-
posisjoner har rett til å bringe de offentlige myndigheter inn for samme forum og
få prøvet de disposisjoner og avgjørelser som berører borgerne. Borgerne kan
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med andre ord trekke det offentlige til ansvar for samme forum på like fot. Dette
kjennetegn ved disse kontrollordningene er meget mer interessant enn rekrut-
teringsmåten til dem.

De rettslige kontrollordninger kan selvsagt også fremme politiske formål og
som sådan kan de tjene som viktige supplementer og korrektiver til den politiske
og parlamentariske kontroll. På tilsvarende måte vil domstolskontroll og om-
budsmannskontroll også kunne tjene som en videreføring av den parlamentariske
kontroll. Forhold blir bragt frem i offentligheten og blir gjenstand for nærmere
undersøkelser og debatt og så videre. Men så kan vi spørge om disse kontrollord-
ninger i dag fyller de formål som de nå er forutsatt å ha. Den politiske kontroll
som skal ta sikte på å gi velgeren et bedre grunnlag til å treffe sine beslutninger
på må nok bedres. Den politiske strid må kanskje få tre klarere frem for folk.
Kanskje kan nasjonalforsamlingens debatter gjøres mer levende og engasjerende.
Kanskje bør vi overveie å innføre offentlige høringer i nasjonalforsamlingens regi.
Men her bør man være omhyggelig både i valg av emne og tema som gjøres til
gjenstand for undersøkelse og etterprøvning.

Domstolskontrollen og ombudsmannskontrollen og heller ikke kontrollen fra
de internasjonale fora, kan populariseres på tilsvarende måte og dette er ikke øn-
skelig heller. Disse kontrollordninger fyller jo primært andre formål og jeg tror de
best fyller sin oppgave ved ikke å virke som pådrivere eller aktivister i den offent-
lige debatt. Det største problem for disse kontrollordningene for at de skal kunne
utøve sine oppgåver må være i dag den kostnadsmessige siden. Det koster for me-
get for den almindelige borger å ta rettsapparatet i bruk. Rettsapparatet er kom-
plisert og man trenger bistand fra sakkyndige. Rettshjelpsordningen er for dårlig
utbyggd og vil kunne hindre at viktige spørsmål blir gjenstand for undersøkelse og
overprøvning.

Ombudsmannskontrollen er her viktig. Den er nettop skapt for blant annet å
kunne være et rimelig enkelt og raskt virkende supplement til domstolskontrol-
len. Da ombudsmannen skal komme inn som kontrollinstans før domstolene og
dermed også før de internasjonale kontrollinstanser, bør ombudsmannen settes i
stand til å kunne antesipere domstolenes og de internationale organers stand-
punkter og dette blir komplisert. For vi har også hørt under denne konferanse at
den Europeiske Menneskerettighetskonvensjons system skal være et dynamisk sy-
stem, det betyder da at ombudsmannen og hans staber i tillegg til å være juridisk
godt kvalifiserte må ha profetiske evner. Det kan være vanskelig å oppfylle disse
krav, men her er behov for en samordning, en koordinering, mellom kontrollord-
ningene. Men jeg tror at denne koordinering og samordning bør skje konkret
gjennom løsning av enkelte saker og gjennom praksis.
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Professor Carl Aage Nørgaard, Danmark:

Det er naturligt, at diskussioner som den vi har idag om kontrol af den offent-
lige virksomhed normalt koncentreres om den kontrol, der udøves i det enkelte
land, og det er givetvis også ønskeligt, at der findes effektive kontrolmuligheder,
således at fejl eller misbrug kan opfanges eller endnu bedre helt undgås. Jeg har
valgt at behandle et særligt aspekt af spørgsmålet om kontrol af offentlig virksom-
hed, nemlig den kontrol af den nationale offentlige virksomhed, som udøves af
internationale organer. Det medfører den mangel, at det fulde billede af de kon-
trolmuligheder, som eksisterer i Danmark, ikke bliver behandlede i første om-
gang. Der er i Danmark en række interessante nyskabelser på dette område, men
jag håber at disse vil blive berørt ved indlæg fra salen fra folk, som har mere for-
stand på disse spørgsmål end jeg har.

Jeg skal derfor holde mig til den internationale kontrol og det er et omfattende
emne, så jeg vil kun pege på et enkelt aspekt, nemlig den kontrol, som udøves
under Den europæiske Menneskerettighedskonvention af Menneskerettigheds-
kommissionen og Domstolen i Strasbourg. Når jeg har valgt at behandle dette
aspekt er det af flere grunde. For det første er det det eneste jeg kender noget
særligt til, men hvad der er mere væsentligt er, at det formentlig er det mest ef-
fektive kontrolsystem udefra, som vi kender i de nordiske lande. Og jeg må selv-
følgelig nævne, at det nu gælder i alle de nordiske lande. Finland ratificerede som
bekendt Konventionen i maj i år til stor glæde for os alle.

Når man skal se nærmere på kontrol udøvet af disse organer kan det måske vir-
ke lidt mærkeligt, fordi når man taler om beskyttelse af menneskerettigheder, er
det naturligvis ud fra den indgangsvinkel, at det man ønsker at sikre er, at det en-
kelte menneske ikke krænkes i sine fundamentale rettigheder gennem indgreb fra
offentlige myndigheders side. Men det er klart, at man lige så godt kan anskue sa-
gen fra den anden side, idet det der reelt sker, når et menneske klager over en
krænkelse er, at man foretager en undersøgelse af den offentlige virksomhed i det
pågældende land, og en kontrol af den måde, hvorpå denne virksomhed er blevet
udøvet. Kontrollen kan naturligvis rette sig mod alle aspekter af offentlig virk-
somhed, både lovgivning, domstole og forvaltning. Heller ikke alle disse aspekter
er det muligt at komme ind på, og jeg må derfor nøjes med at nævne nogle
eksempler, som i det væsentlige drejer sig om kontrol med forvaltningen. Inden
for dette store område har jag igen valgt at pege på nogle sager, som jeg mener
det er rimeligt at nævne, fordi det er områder, hvor der er en ganske effektiv kon-
trol.

De tre sagsgrupper, jeg gerne vil behandle, er dels sager om udlevering og ud-
visning, dels sager om fengselsforhold, og dels familieretssager. Først udleve-
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rings- og udvisningssager. Det er jo desværre sådan, at med den uro, der er i ver-
den, er sådanne sager ganske hyppige og meget aktuelle, også i dag. Forholdet er
det, at hvis et medlemsland i Europarådet træffer beslutning om at udlevere eller
udvise en person, typisk til et land udenfor Europa, så sker det ikke så sjældent,
at den pågældende, som står overfor udvisning, påstår at han eller hun i det land,
hvortil vedkommende skal sendes, vil blive udsat for tortur eller umenneskelig
behandling. Det er klart, at i en sådan sag kan den europæiske stat, som ønsker at
udvise, ikke være direkte ansvarlig for, hvad der måtte ske i en stat i en anden del
af verden. Men det er således at man i praksis er nået frem til, at hvis en euro-
pæisk stat foretager en udvisning eller udlevering i tilfælde, hvor der er tungt-
vejende grunde til at tro, at den pågældende løber en virkelig risiko for at blive
underkastet tortur eller umenneskelig behandling i modtagerlandet, så foretager
den stat, der foretager udleveringen, dermed en umenneskelig behandling og
krænker dermed eventuelt Konventionen.

Det er klart, at i en sådan sag kan det være nødvendigt med en ganske ind-
gående kontrol af den offentlige virksomhed i det land, der ønsker at foretage en
udvisning, fordi man må undersøge det ofte vanskelige spørgsmål, om de ud-
visende myndigheder i tilstrækkelig grad har taget hensyn til de eventuelle risici,
som den pågældende står overfor, og har vurderet disse risici på rimelig vis.

Et særligt aspekt af disse sager, som gør at de får en særlig betydning, er at
disse sager ofte er uhyre hastende. Klagen kommer tit ind til Kommissionen kun
få timer eller dage før den faktiske udlevering eller udvisning skal finde sted. I så-
danne tilfælde kan der anvendes et foreløbigt retsmiddel, idet Kommissionen,
eller hvis den ikke er samlet, Kommissionens præsident, kan anmode staten om
at standse eller vente med udvisningen, indtil Kommissionen har haft mulighed
for at se på sagen. Det er noget, der sker ganske hyppigt. Der har for eksempel i
de sidste par uger i Finland og Sverige verseret sådanne sager, som så vidt jeg ved
har været ganske meget omtalt i pressen i de to lande. Det drejede sig om ud-
levering af nogle flykaprere fra henholsvis Finland og Sverige til Sovjetunionen.
Der sker imidertid ofte det i sådanne sager, at når henstilling sendes til en stat, så
vil staten undersøge sagen påny, og derefter kommer den ikke så sjældent til det
resultat, at det ikke kan betale sig at få en international sag ud af det, og standser
derfor udleveringen eller udvisningen, således at sagen løses forholdsvis uformelt,
ofte efter en ret indgående forhandling og dermed kontrol af de nationale myn-
digheder. Hvis staten ikke ændrer sin beslutning om at foretage udvisning, må
den imidlertid rette sig efter Kommissionens henstilling om at stille udvisningen i
bero, således at sagen kan blive undersøgt på normal vis, og det har da i alle til-
fælde - undtaget ét - vist sig, at de stater, som har ønsket at foretage en udvisning
eller udlevering, faktisk har overholdt reglerne og har undersøgt sagen tilstrække-
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ligt til, at en sådan udvisning kan finde sted, uden at der sker en krænkelse af
menneskerettighederne. Der har været ét eneste tilfælde, hvor Domstolen i Stras-
bourg har fundet, at en udlevering ville være en krænkelse, hvis den fandt sted,
og den pågældende stat, det var England, rettede sig selvfølgelig efter afgørelsen,
sådan at udvisningen ikke fandt sted på de vilkår, man oprindeligt havde fastsat.

Det næste, der ganske kort skal behandles, er spørgsmålet om fængselsforhold.
Det tager jeg op, fordi der har været en meget stor gruppe sager om fængselsfor-
hold. Det kan dreje sig om mange forskellige ting, eksempelvis klage over fæng-
selsforhold i almindelighed, dårlige hygiejniske forhold og så videre. Hyppigt kla-
ges der over en langvarig isolation og forholdene under isolationen, og en sådan
klage medfører en ganske indgående undersøgelse og kontrol af fængselsmyndig-
hedernes handlemåde i de pågældende situationer. Nogle få gange en så vidt-
gående kontrol at man sender en delegation fra Kommissionen til det pågældende
fængsel for at se på forholdene på stedet, og det giver i hvert fald i sig selv en vis
kontrol. En gang skete det i et fængsel, hvor forholdene ikke var gode, at fanger-
ne fortalte, at én god ting var der i hvert fald kommet ud af Kommissionens
undersøgelse, for hele fængslet var blevet malet indenfor de sidste tre uger.

I de tilfælde, hvor man har foretaget sådanne undersøgelser, har man ikke i
noget tilfælde fundet, at der var så graverende forhold, at man kunne sige at der
forelå en krænkelse af reglerne om tortur og umenneskelig behandlig.

På den anden side er jeg overbevist om, at kontrollen har en betydning, fordi
Kommissionen ikke så sjældent gør det, at den, hvis forholdene er kritisable, men
alligevel ikke er nået den grænse, at man kan sige at der foreligger et umenneske-
ligt forhold, så udtaler den ofte en ganske skarp kritik i sin afgørelse, og en sådan
kritik synes staterne i høj grad at tage til følge.

Et andet problem indenfor fængselssystemet er spørgsmålet om de indsattes ad-
gang til brevveksling, hvilket igen har givet anledning til en række klager, dels
over de regler, man har haft, men i særlig grad over den måde, hvorpå fængsels-
personalet har administreret reglerne. I en enkelt sag har man fundet, at de reg-
ler, der fandtes, det var igen i England, var alt for strenge, der var en alt for
streng censur og der forelå dermed en krænkelse af reglen i Artikel 8 om brev-
veksling og privatliv.

Jeg må skynde mig at sige to ord om familiesager. Det er måske den største
sagsgruppe i de senere år. Det drejer sig om påståede krænkelser af årtikel 8 om
retten til familieliv og privatliv. Der har især været mange børnesager, altså sager
om fjernelse af børn fra hjemmet, nægtelse af hjemgivelse af børn, som var an-
bragt i pleje, nægtelse af adgang for forældrene til at besøge disse børn, og i næ-
sten alle sagerne har der samtidig været klage over den måde, hvorpå sagsbe-
handlingen hos de sociale myndigheder er foregået. Der er især to ting, der har
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været påfaldende. I en række sager har sociale myndigheder truffet ganske vidt-
gående afgørelser vedrørende børn, uden overhovedet at høre forældrene inden
sådanne afgørelser er blevet truffet. Desuden tager mange af disse sager alt for
lang tid, hvad der selvfølgelig er beklageligt, fordi tiden i sig selv i sådanne børne-
sager kan få en indflydelse på sagens materielle resultat. Det er ikke muligt her at
gå i detaljer, men det er sådan set et eksempel på, hvor kontrol med admini-
strationen er ganske indgående, og i disse sager er der i forholdsvis mange til-
fælde fundet, at der forelå en krænkelse af Artikel 8.

Må jeg slutte med at sige, at det er meget sporadisk, hvad jeg har kunnet be-
røre af sådanne sager. Selvom jeg er absolut enig med Gaukur Jörundsson, når
han i onsdags sagde, at international kontrol er subsidiær, den primære kontrol
må altid ske på det nationale plan, så tror jeg alligevel at sagerne viser, at som et
supplement til den nationale kontrol er den internationale kontrol af betydning,
simpelthen gennem sin eksistens. Det er heldigvis ikke så mange sager, hvor man
finder en krænkelse, men man har indtryk af, at selve eksistensen af og mulig-
heden for en international kontrol i sig selv virker på den offentlige virksomhed i
de enkelte lande.

Presidenten Curt Olsson, Finland:

Det har varit en intressant och upplysande diskussion. Den har varit väl upp-
lagd med många olika synpunkter; somliga talare har hållit sig mera till vissa sa-
ker, andra talare till andra.

Jag vill bidraga med några synpunkter närmast från finländsk horisont.
Jag nämner först i anledning av Håkan Winbergs yttrande rörande avskaffan-

det av tjänstefelsbegreppet i Sverige, att vi dess bättre inte den här gången gått
Sveriges väg. Vi var på väg men avstod från att genomföra ett framlagt förslag.
Jeg tror själv att det är bra att så skedde; vår allmänhet hade knappast accepterat
en så stark lindring av tjänstemannaansvaret som i Sverige. - I fråga om mini-
strars ansvar har det hos oss väckt kritik, att samma handling för vilken en tjän-
steman straffas kan vara straffri när det gäller en regeringsledamot. Vi hade nyli-
gen en sådan sak gällande gåvor i form av TV-apparater där utgången var just
denna; tjänstemannen straffades, visserligen lindrigt för tjänstefel medan mini-
stern, såvitt jag kan se helt lagligt, undgick åtal.

I likhet med Sverige saknar Finland ett system med parlamentariska under-
sökningskommissioner, men även hos oss kan naturligtvis i ett enskilt fall en kom-
mission tillsättas i form av en kommitté eller dyl. Vi fick en stor undersöknings-
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kommitté på parlamentarisk bas år 1952 för att undersöka det dåvarande licens-
verkets verksamhet; den tiden hade detta verk en mycket central ställning i den
ekonomiska verksamheten då importen helt var beroende av licenser. Jag var
själv, helt ung den gången, medlem av kommittén utan att vara politiker. Arbetet
var mödosamt och jag kan inte säga att resultaten av vårt arbete var särdeles
märkliga, men säkert utgjorde de en varning för framtiden. Jag tror att dylika un-
dersökningsorgan skulle vara nyttiga också i fortsättningen men någon lagstift-
ning i ämnet krävs knappast för Finlands del.

Min kollega, presidenten Suviranta, uppehöll sig helt riktigt mycket vid lag-
kontrollen, som ju är en central fråga i förevarande sammanhang. Jag instämmer
i hans bedömning av det faktiska läget i Finland i detta avseende. Våra domstolar
har inte åtminstone öppet utövat någon egentlig lagkontroll i fråga om lagar an-
tagna av riksdagen. I några nya rättsfall har dock de högsta domstolarna i sin lag-
tolkning lagt avgörande vikt vid författningen; detta är ett steg i riktningen mot
lagkontroll och rättsfallen har följdriktigt också kritiserats av de finska jurist-
kretsar som aktivt motarbetar lagkontroll.

Det förtjänar i detta sammanhang nämnas ett utlåtande av Högsta domstolen
år 1974 i anledning av ett förslag av den då arbetande författningskommittén.
Högsta domstolen är inte skyldig att yttra sig över kommittébetänkanden och än
mindre över preliminära förslag och brukar inte heller göra detta men den här
gången gjorde domstolen ett undantag. Domstolen yttrade om lagkontrollen, att
sådan bör finnas och att riksdagen inte är den rätta kontrollinstansen då ingen
kan kontrollera sig själv. Detta innefattade ju ett principiellt underkännande av
det gällande systemet, dock utan påstående att missbruk i enskilda fall skulle ha
förekommit. Författningskommittén slutförde aldrig sitt arbete. Diskussionen
rörande lagkontroll har därefter varit ganska ganska lam. Utvecklingen leder
dock tror jag också hos oss til någon form av verklig lagkontroll. Presidenten Su-
viranta påpekade redan att vi står nästan ensamma i västvärlden i detta avseende.
Utvecklingen av den europeiska integrationen utgör också ett argument. Om man
underkastar sig internationella domstolar med så stor makt som de har inom
Europaråds-och EG-systemen, så är det nog ganska haltande att inte ha någon
lagkontroll i det egna landet.

För min del som privatperson förordar jag alltså lagkontroll. För Finlands del
tror jag att det är bättre om denna kontroll utövas av de allmänna domstolarna
och att man inte skapar någon särskild författningsdomstol. Sådana domstolar
finns i allmänhet blott i federala stater, där frågor om delstaternas förhållande till
regeringen och till varandra utgör ett viktigt arbetsfält. I nordiska länderna skulle
särskilda författningsdomstolar sannolikt ha rätt litet arbete och i en sådan situa-
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tion föreligger en risk att ambitsiösa domstolsmedlemmar för att profilera sig vill
gå längre än vad som allmänt sett vore önskvärt.

Den isländske referenten framförde tanken, att utnämningarna till de högsta
domstolarna borde bekräftas av parlamentet. Detta skulle kanske vara bra i Is-
land - härom kan jag inte yttra mig - men det skulle vara ett dåligt system i Fin-
land. Det skulle nämligen föra utvecklingen just mot det den isländske referenten
ville undvika, nämligen mot en politisering av utnämningarna. Det finländska
domarutnämningssystemet med samarbete mellan domstolarna - i första hand de
högsta domstolarna - och statsmakten med Republikens president som avgörande
instans är enligt min bedömning ett mycket gott system. Några skäl till förändrin-
gar av detta ser jag inte.

Professsor Jacob W.F. Sundberg, Sverige:

Jag var mest intresserad av lagprövningsfrågan och ville tillföra ett ytterligare
perspektiv, som såvitt jag förstår kommit bort.

Det är på det viset, att det rättsliga tänkandet så som vi känner det utgår från
det grundläggande antagandet, att rättssystemet skall vara motsägelsefritt. Det är
ett gammalt antagande, som kommer från så långt tillbaka som de romerska rätts-
böckerna. Man kan möjligen fråga sig, varför skall just rättssystemet vara mot-
sägelsefritt. Såvitt jag forstår det här, så är grundtanken i detta en avsky för god-
tycket, därför att godtycket är oförenligt med just en lagbunden ordning.

Om nu kravet är, att lagarna skall tillämpas motsägelsefritt, ja, då finner man
tid efter annan att lagarna inte är motsägelsefria. Tvärtom, de strider mot varan-
dra. I detta skede, då tvingar det grundläggande antagandet fram att man på nå-
got vis masta få dem att överensstämma. Det betyder normalt, att den ena lagen
får vika. Ibland kan man jämka ihop det tolkningsvis, men eljest får man redu-
cera den ena lagen och tillämpa den andra. Att utföra detta är en stor konst, som
praktiseras på den judiciella nivån, och som är till stor glädje för den rättsbildade
allmänheten i största allmänhet, på både det ena och det andra sättet. Men när
man tolkar motstridiga lagar - lagar som råkar strida mot varandra - ja, då så har
vi traditionellt ett antal principer att gå tillbaka till. Den enklaste här är den så
kallede lex posterior, d.v.s. att man tillämpar den senare lagen. Måhända är an-
tagandet bakom denna urgamla, klassiska regel att lagstiftaren på något vis har
blivit visare allteftersom tiden gått. Men det är en ganska klumpig regel som så-
dan, och den ställer ibland till med mycket överraskande resultat, om man skulle
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ta den på allvar. Därför tillämpas den inte särskilt ofta. Den andra principen är
lex specialis, som man brukar falla tillbaka på, den har mera visdom: om näm-
ligen lagstiftaren uttryckt sig blott i allmänna termer, så har han inte tänkt så för-
färligt mycket, men om han tänkt på ett speciellt casus, då har han tänkt till or-
dentligt, så därför skall den regleringen som finns om detta speciella casus vinna
företräde framför den mera allmänna regleringen, som underkastas en redu-
cerande tolkning.

Sedan har vi den tredje principen, och det är den som egentligen aktualiserar
lagprövningen, nämligen lex superior. Det vill säga, att när man finner att två la-
gar strider mot varandra och nödgas giva den ena företräde, då ger man företräde
till den som har en högre rang. Det vill säga: man förutsätter att lagarna är ran-
kade hierarkiskt, att det finns en rangordning mellan dem, och högst i denna
rangordning enligt det system som nu har växt fram, sedan 1700-talet ungefär, så
står grundlagarna. Det där betyder då, att vad som här tid efter annan skrämmer
väldeliga, nämligen själva lagprövningen, tanken på en lagprövning, i själva ver-
ket utgör ett utomordentligt vanligt förfarande, som tränger sig på och som är
oundvikligt, när tvenne lagar strider mot varandra. Det är en synpunkt som, så-
vitt jeg förstår, helt kommit bort i den allmänna diskussionen av lagprövning.
Men den är oavvislig. Och om man absolut inte vill tillämpa grundlagen, när den
strider mot en annan lag, sa betyder det att man i själva verket frånkänner grund-
lagen dess karaktär av lag. Det är en konsekvens som man i varje fall bör aktuali-
sera för sig och vara medveten om.

Departementschef Björn Friðfinnsson, Island:

Jeg takker referenterne for højst interessante indlæg her. Spørgsmålet er: be-
høver vi mer kontrol? Vi har de forskellige kontolordninger som man her har
nævnt. Mit svar er at i det mindste her i landet så behøver vi yderligere kontrol-
ordninger vedrørende offentlig virksomhed. Vi har ikke endnu fået en almindelig
forvaltningslov men forslaget er på remiss. Jeg kan tænke mig udvidet parlamen-
tarisk kontrol med oprettelse av særlige kontroludvalg og jeg kan også se fordele
ved en udvidet adgang til domstolsprøvning af offentlig virksomhed. Men vi må
altid holde den vanskelige balance mellem retssikkerhed og effektivitet i for-
valtningen. Det er en ting som man ikke må glemme. Jeg vil også nævne her, at
jeg ikke er enig med den islandske referent om Alþingis eller parlamentarisk rolle
i valget af dommere. Jeg tror, at det ville føre til politisering af domstolene som
jeg tror ikke er heldig. Men jeg kan godt forudse øget behov for kontrol på det in-
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ternationale plan og man kan nævne, eller man har nævnt her, menneskerettig-
hedsfeltet og man kan også tale om hele handels-og virksomhedsfeltet. Som med-
lem af EF er Danmark underkastet kontrol fra Brüssel eller domstolen i Luxem-
bourg og de andre nordiske nationer forhandler nu med EF om etablering af det
såkaldte Europæiske Økonomiske område, hvor samme eller tilsvarende regler
og forordninger skal lovfæstes. Mit spørgsmål til panelen er om man ikke forud-
ser flere konflikter i fremtiden mellem de nationale og internationale kontrol-
ordninger og at det kan opstå vanskelige, men også juridisk ganske interessante
spørgsmål og problemer i den sammenhæng.

Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, Danmark:

Som flere har fremhævet, var det overordentligt interessante og bredtspektrede
oplæg, vi hørte fra panelets fem medlemmer. Det efterlod blandt meget andet det
indtryk, at i den retlige kontrol af den offentlige virksomhed er der tale om et
meget flimrende billede, når man ser på hvilke instrumenter, hvilke undersøgel-
sesmuligheder, der står til rådighed. Det gælder både indenfor de enkelte lande,
og når man ser på de fem nordiske lande som en helhed. Mine bemærkninger skal
alene vedrøre den retlige kontrol, som jo i høj grad kan udvides og bliver udvidet
af organer med en vis politisk sammensætning eller politisk præg.

Ser vi på disse mange organer, der kan udøve retlig kontrol med offentlig virk-
somhed, er det klart, at deres egnethed til at opnå og varetage de formål, til hvil-
ke de er oprettede, så er der visse helt basale krav til hvert enkelt organ, som må
være opfyldte, basale krav, som for eksempel uafhængighed. Basale krav om be-
føjelser til at opnå de oplysninger, som er nødvendige for at kunne undersøge
sagen, fremskaffe det nødvendige materiale for at foretage en kvalificeret vur-
dering af den sag, der skal undersøges. Blandt de basale krav er der også grund til
at nævne offentlighed (med visse undtagelser), som generelt set en nødvendig-
hed, dersom sådanne undersøgelsesorganer netop skal være egnede til at fremme
de overordnede formål, som ikke mindst den første referent her i morges nævnte.

Med disse basale krav opfyldt så forekommer det mig at være relevant at se på,
hvor langt disse forskellige organer kan gå efter den lovgivning, de regler som er
deres grundlag, eller efter den praksis som har dannet sig med større eller mindre
legal nødvendighed for deres virksomhed - og foretage en sammenligning mellem
de forskellige typer af organer. En meget grov og skitsemæssig tredeling kunne
være, at fremhæve en første gruppe af organer, der gennemfører deres under-
søgelser på et i hovedsagen skriftligt grundlag. Dette er karakteristisk for det em-
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bede, jag selv beklæder som ombudsmand (og er mig bekendt også praksis ved i
hvert fald de andre vest-nordiske ombudsmandsembeder). Vi har mulighed for at
gå videre og foretage afhøringer, men i hvert fald i Danmark er det en beføjelse,
som aldrig har være udnyttet.

Den anden gruppe er den, der desuden foretager afhøringer, medtager mundt-
lige forklaringer og foretager uddybende afhøringer. Det giver et andet og videre-
gående grundlag for vurderingen af sagerne, både i henseeende til deres indhold
og i høj grad vedrørende spørgsmål om personlig ansvarsplacering.

Den tredje gruppe, som ikke har været berørt her i morges, er sådanna orga-
ner, som udover at have de basale beføjelser, arbejder på skriftlig grundlag og
kan foretage afhøringer, desforuden råder over sagkyndig bistand eventuelt som
led i organets egen sammensætning. Det forekommer mig, at skal retlig kontrol
med offentlig virksomhed udøves i dag i de nordiske samfund, så vil meget af-
hænge af, hvorvidt man i undersøgelsesorganet råder over en sådan sagkundskab,
som gør det muligt at foretage en vurdering af de sagkyndiges skøn, som i mang-
foldige og et stadigt stigende antal af sager ligger til grund for den afgørelse, de
offentlige myndigheder har foretaget, og som er genstand for prøvelsen. Ikke
mindst dette element - inddragelsen af sagkundskaben i organet og dermed i prø-
velsesmuligheden - forekommer det mig, at man i stigende grad må tage i be-
tragtnig, hvis man i dag skal drøfte effektiviteten af også den retlige prøvelse af
den offentlige virksomhed.

Presidenten Antti Suviranta, Finland:

Jag skulle gärna ta fasta på vad Jacob Sundberg just sade om att när två regler
strider mot varandra skall lex superior tillämpas. Men problemet är i flesta fall in-
te det här. Det är inte att man vet inte huruvida två regler strider mot varandra
och det finska systemet strävar till att såvitt möjligt hindra att antaga sådana reg-
ler, vanliga lagregler som strider mot grundlagen. Det preventiva systemet som
jag skitserade i grova lag är i själva verket mycket mera nyanserad än vad jag sa,
men jag tror att jag inte behöver gå i detaljerna. Det som är viktigt är att parla-
mentet är lojalt mot grundlagen och det har varit så i Finland i över ett hundrad
år åtminstone och det har sina historiska grunder. Grundlagen var ju ett av våra
värn mot det stora imperiet i början av detta århundradet och denna tradition
verkar ännu. Det fanns för ett par tiotal år sedan en viss fara att grundlagsutskot-
tet skulle så att säga missbruka sin ställning och det var till och med försökt i
gruppbeslut hur medlemmar av vissa riksdagsgrupper skall rösta i grundlagsut-
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skottet, men denna fara tycks nu vara över och lojaliteten är åter mycket stark
och på det sättet kan man säga att vi kan egentligen lita på att så har man rätts-
kraftigt bestämmt att lagen inte står i strid med grundlagen. Det förekommer na-
turligtvis fall att det sker misstag, att man har misstagit sig i grundlagsutskottet
och då tillämpar man nog det som presidenten Olsson sa altså den grundlagsen-
liga lagtolkningen att man tolkar stadgandet i vanlig lag såvitt möjligt så att det är
i överensstämmelse med grundlagen och jag tror att nu nästan alla även av dem
som motsätter sig lagprövningen godkänner den här grundlagsenliga lagtolknin-
gen. Det finns ett par människor som ännu håller fast vid den tesen att en sådan
grundlagsenlig tolkning inte får komma i fråga men som sagt jag tror att de flesta
har ställt sig på den ståndpunkten att det är tillåtit.

Højesteretsadvokat Eirikur Tomasson, Island:

Som alle advokater, som sidder her i salen, ved så sker det af og til i vor virk-
somhed at man får en sag, som man skal føre for domstolene, hvilken man ikke
er sikker på at vinde. Dette forhold har jeg til den idé, som jeg har nævnt før i de-
batten, om at höjesteretsdommernes udnævnelse skal bekræftes af folketinget,
fortrinsvis med kvalificeret majoritet. Men ifølge god advokatskik så skal jeg nu
prøve at forsvare denne idé. Jeg vil tage som udgangspunkt dette, som man har
været inde på her, altså det som man kailer på svensk „lagkontroll". Man kan
spørge sig, er det logiskt at dommere som er udnævnt af en minister eller regering
kan efterprøve en lov som folketing, som er valgt af folket, har gennemført. Og
man kan se eksempelvis når man læser dansk litteratur i forfatningsret at netop
dette har været centralt i diskussionen om lovkontrol af domstolene i Danmark.
Jeg synes at hvis dommerne får deres udnævnelse bekræftet af majoritet, f.eks.
kvalificeret majoritet i folketinget, så har dommerne stærkere grundlag til at revi-
dere de love, som folketinget selv har gennemført. Man må også være klar over at
hvis domstolene fører mere aktiv kontrol med folketinget og administrationen så
sker det at domstolene bliver mere politisk præget. Og efter min mening spiller
det i så fald ingen rolle om det er en politisk minister eller en politisk regering,
som udnævner dommerne, eller om det er en politisk bred majoritet i folketinget
som bekræfter deres udnævnelse. Jeg tror også at en ordning hvorefter, man får
et udsagn fra Højesteret før en ny dommer bliver udnævnt måske vil sikre en
mere solid baggrund, større objektivitet, end man har i dag når en minister reelt
og uafhængigt udnævner en dommer. Jeg tror at dette bør man diskutere mere
nøjagtigt her i Norden før man kommmer til den konklusion at det system, som vi
bygger på i dag, er det eneste rigtige i denne henseende.
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Hovrättspresidenten Håkan Winberg, Sverige:

Eirikurs tankegångar om att decentralisera makten genom att föra över delar
av regeringens verksamhet till parlamentet tycker jag är utomordentligt intres-
sant. Där kommer ju också in utnämningsfrågorna. Men innan jag kommer dit så
vill jag säga att jag är litet rädd för att vi kan nå den situationen att parlamentet
tar över regeringens arbetsuppgifter, att det blir en blandning mellan parlamen-
tets uppgifter och regeringens. Jag tror att det måste vara så att det är regeringen
som skall styra ett land och parlamentet skall kontrollera regeringen. Ett skäl för
detta är också rekryteringen av parlamentets ledamöter. Tyvärr har det blivit så
tror jag, generellt sett i västvärlden, i varje fall i Norden och särskilt i Sverige, att
parlamentet tar på sig fler och fler uppgifter av sig själv, vill vara någon slags re-
gering, syssla med detaljer. Det gör att längden av sammanträderna under året
ökar. Det gör det allt svårare att rekrytera ledamöter i parlamentet. Min vision är
en återgång till tidigare modell, där parlamentet inte sysslade med fler frågor än
det kunde klara av dem under ett halvår och att ledamöterna kunde ha annan
verksamhet under det andra halvåret. Det skulle stärka ledamöterna, det skulle
stärka den offentliga verksamheten, för risken är ju nu att vi får yrkespolitiker allt
för mycket och vi känner alla till den diskussion som förs mellan så kallade politi-
ker å ena sidan och vanliga människor, medborgare, å den andra och det är en
ganska förfärlig diskussion enligt min mening. Egentligen finns det inga politiker,
alla är medborgare, några har förtroendeuppdrag under vissa tider.

Sen tillbaka till utnämningssidan. Jag har svårt att riktigt nappa på att ut-
nämningarna skall godkännas av parlamentet, bland annat av de skäl som jag har
nämnt att man skall dela upp styrandet och kontrollen. Men det är samtidigt så,
ungefär som Curt Olsson nämnde, en risk för en ökad politisering. En domare
som blir utnämnd och godkänd av parlamentet får ett slags pris han eller hon är
nu godkänd av den och den majoriteten. I Sverige är det ju så att regeringen själv-
ständigt utnämner domare, jag tror inte att man - om man skall vara objektiv -
kan säga att den utnämningsuppgiften har använts felaktigt av någon regering.
Ibland har det vid utnämningar till högsta domstolarna sagts at någon kommer
ifrån regeringssidan och är särskilt lojal med de lagar som han har förarbetat. Jag
är inte övertygat om att den kritiken håller.

Inför utnämningen av ledamöter till Högsta Domstolen och Regeringsrätten
brukar justitieministern efterhöra respektive domstols synpunkt men regeringen
är - och bör vara - helt suverän i utnämningsbeslutet.
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Sivilombudsmann Arne Fliflet, Norge:

Jeg vil gjerne knytte noen kommentarer til dette spørsmål om rekryttering av
dommere. Jeg tror nok i Norge vil vi stille os svært fremmed for den tanke at
dommerutnevnelser skulle bli gjenstand for diskusjon i Stortinget. Jeg tror det er
en tanke som ikke har vært fremme i vårt land og jeg tror heller ikke det vil være
noe heldig. Nu er situasjonen den at Stortinget utøver faktisk en kontroll med
dommerutnevnelser i og med gjennemgåelsen av statsrådsprotokollene som
rutinemessig blir forelagt for Stortinget. Og det har skjedd, men meget sjeldent,
at det har vært knyttet bemerkninger til embetsutnevnelser. Så behovet for noe
slikt hvis det hadde vært antydet i Norge skulle i hvert fald ikke være til stede.

Professor Lars Nordskov Nielsen, Danmark:

Jeg vil gerne komme med nogle bemærkninger i anledning af Nørgaards oplæg
vedrørende den aktuelle udvikling med hensyn til kontrol af administrationen i
Danmark. Forholdet er jo det i Danmark og formentligt i alle de nordiske lande,
at i hovedsagen er den judicielle kontrol et relativt stabilt begreb og at om-
budsmandskontrollen også følger forholdsvis faste udviklingslinjer. Hvor der vir-
keligt sker noget er på den parlamentariske kontrols område som repræsenterer
et overordentlig dynamisk felt. At dette for eksempel i Danmark er et produkt af
regeringens særlige partikonstellationer og dermed dens svage parlamentariske
baggrund, er naturligvis oplagt. Sagt meget bredt, så forholder det sig sådan at vi
i Danmark har oplevet hvad mange betragter som en fuldstændig omdefinition af
parlamentarismebegrebet, regeringen må leve og affinde sig med at det ikke helt
sjældent vedtages både love og folketingsbeslutninger som regeringspartierne er
modstandere af. Dette fænomen kan også beskrives som en styrkelse af den
parlamentariske kontrol; der er sket en vældig flytning af magt fra regeringen til
folketinget.

Men jeg vil godt starte på det sted hvor der er et stærkt organisatorisk udgangs-
punkt for denne styrkelse. Det skete givetvis i Danmark i begyndelsen af sjutti
årene da vi fik indført de stående folketingsudvalg. Man havde lige fra starten
forestillinger om at de stående udvalg ikke alene skulle beskæftige sig med lov-
givning, men også med kontrol med den administrationsgren den tilsvarede.
Denne kontrolvirksomhed er i de senere år øget kolosalt. Man behandler i disse
stående udvalg flere og flere konkrete sager. Undertiden består virksomheden i
de konkrete sager ikke i andet end informationsmodtagelse, undertiden består
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den i påvirkningsprocesser, hvor man forsøger at få, og undertiden også får, en
minister til at ændre en afgørelse og eventuelt ændre en administrativ praksis.
Man kan vurdere denne udvikling forskelligt. Man kan positivt sige at der sker
her en betydelig effektivisering af den parlamentariske kontrol. Og man kan vur-
dere den negativt og sige, der sker en forkert udnyttelse af politikerresurserne,
nemlig hvis man mener at politikerne skal beskæftige sig med visioner, program-
udarbejdelser, handlingsplaner og sådan noget. Det sker her en flytning af disse
resurser til konkret sagsbehandling. Man kan måske også helt enkelt spørge, om
de stående udvalg i grunden har særlige faglige forudsætninger for og om de har
nogle særligt gode redskaber til at foretage undersøgelser af konkrete sager. Un-
dertiden lykkes det men et stående udvalg kan komme i den situation, at de ikke
kan få en sag oplyst. Hvad kan man så gøre for at få denne sag nærmere oplyst?
Vi har i Danmark haft et gammelt retsinstitut, nedsættelse af kommissionsdom-
stole. De nedsættes med undersøgende virksomhed, ikke med dømmende virk-
somhed. Sådant noget har vi haft med års mellemrum i tidens løb, men i øjeblik-
ket har vi, og det viser noget om presset, på en gang fire eller fem undersøgelses-
retter, kommissionsdomstole. Disse domstole nedsættes hele tiden med to
motiver.

Enten er baggrunden for deres nedsættelse - og det er det typiske - at regerin-
gen har måttet imødekomme et politiskt pres. Eller også er det ganske elegant et
udtryk for en regerings forsøg på at afværge en fortsat offentlig kritik af et eller
andet spørgsmål. Vi står i virkeligheden over for dette at man bruger et judicielt
redskab, der typisk er funderet i en bestemt politisk situation, for at få en klar-
læggelse som undertiden kan danne grundlag for et politiskt ansvar, undertiden et
retligt ansvar. Ved siden af disse kommissionsdomstole begyndte justitsministe-
ren og regeringen for nogle år siden at iværksætte mere formløse undersøgelser,
der skulle foretages af dommere. Hvad der egentlig var disse undersøgelsers ret-
lige position var overordentlig tvivlsomt og de danske retspræsidenter reagerede
da også meget klogt med at sige, at de meget nødigt ville blive ved med at med-
virke til dette system. Det har nu ført til at vi som Carl Aage Nørgaard antyder,
for ganske nylig har fået ny lov, der supplerer retsplejelovens regler om kommis-
sionsdomstole med nogle særlige undersøgelsesretter, som justitsministeren kan
udnævne. Spørgsmålet er hvilken forskel der i grunden er på om en justitsminister
nedsætter en kommissionsdomstol med givet kommissorium til at undersøge fak-
tum i en sag, eller om der efter de nye regler udpeges en undersøgelsesdommer.
Det er helt klart, hvad der er det politiske grundlag for at vi har fået denne nye
lovgivning i Danmark. Det er at man har kunnet servere denne nye lovgivning
som udtryk for at man nu kan iværksætte nogle dommerundersøgelser på mindre
dramatisk måde som det siges. Og dette har nogle bestemte politiske partier af
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gode grunde behov for at kunne sige og derfor har vi også fået denne lovgivning.
Sandheden er, at kommissionsdomstole og undersøgelsesretter er i stort set iden-
tiske begreber. Den væsentligste forskel er vel den at ved disse nye under-
søgelsesretter kan justitsministeren bestemme at undersøgelsen ikke skal være of-
fentlig og det er virkeligt påfaldende. Det er specielt påfaldende at justitsmini-
steren her udstyres med en såvidt vigtig procesledelsesfunktion.

Jeg vil godt generelt sige om dette system at vi nu får brede muligheder for at
sætte dommere til at undersøge blandt andet forvaltningssager. Det kan man vur-
dere positivt. Det er en effektivisering af den parlamentariske kontrols grundlag
og efter omstændighederne også af det retlige ansvars grundlag. Men det er ikke
uproblematisk at et judicielt instrument som dommerundersøgelser i typiske til-
fælde forholdsvis klart placeres i politiske processers tjeneste. Og jeg tror nok
man må sige - i anledning af den inflation i dommerundersøgelser som vi nu har
og antagelig får - at der vil være nogle sager som i og for sig godt kunde under-
søges i mere rolige og traditionelle forhold, for eksempel af ombudsmandsinstitu-
tionen uden at blive unødigt dramatiseret. Hele denne problematik fortjente bre-
dere og mere dybtgående overvejelser i stedet for den lovgivningsmæssige lyn-
reaktion, som vi nu fik her for et par måneder siden , og som i virkeligheden var
baseret på forløbet af en bestemt sag, som jeg ikke skal omtale, og var baseret
som sagt på meget konkrete politiske elementer.

Sivilombudsmann Arne Fliflet, Norge:

Det var en ting i innlegget til Lars Nordskov Nielsen som gir grunnlag til en
kommentar og det gjelder da det han sa om det parlamentariske kontroll og de
stående utvalgs arbeide. Det er en tilsvarende utvikling i Norge hvor de enkelte
kommitéer i Stortinget nok kan utøve en stor innflytelse på den løpende for-
valtning og der er en kommunikasjon mellom Storting og forvaltning som bidrar
til det. Man kan vel av og til spørge seg selv om ikke vi har kommet tilbake til den
kollegialstyrelse som vi forlot. Der er et element ved dette som man skal være
oppmerksom på og det er at hvis nasjonalforsamlingens organer, altså kommité-
ene utøver et påtrykk eller påvirkning på de avgjørelser som blir truffet i for-
valtningen så vil det naturligvis også bidra til å svekke den etterhåndskontroll som
de samme organer er satte til å utøve. Og det er vel noen som burde tilse at kom-
mitéene i Stortinget, de stående utvalg i folketinget, bør være varsomme med å
øve påtrykk, fordi de binder seg da opp og svekker den etterhåndskontroll som
de er satt til å skulle utøve.
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Debatlederen, regeringsadvokat Gunnlaugur Claessen, Island:

Jeg vil bare sige til slut at som forventet så har vi fået en bred diskussion om
mødets tema, både om lovprøvning, domstolskontrol med forvaltningen, den in-
ternationale kontrol når det gælder menneskerettigheder og andre sider af dis-
kussionstemaet. Jeg synes at debatten her har givet en værdifuld analyse og over-
sigt av retssituationen som vi har i Norden på dette område og om retsudvik-
lingen. Jeg takker alle tilstedeværende for deltagelsen i mødet, en speciel tak til
indlederne.


