
TREDJE MÖTESDAGEN.

Lördagen den 25 augusti 1951 kl. 10 f. m.

Denna dag sammanträdde mötet i Konserthusets stora sal.
Ordförande voro under förmiddagen professor HENRY USSING

och under eftermiddagen riksmarskalken EKEBERG. Mötet be-
handlade ämnet

GARANTIER FOR RETTSIKKERHETEN VED

ADMINISTRATIVE AVGJÖRELSER.

(Se bil. VI.)

Referenten professor JOHS. ANDENÆS (Oslo): Herr ordförer,
mine damer og herrer.

Hver tid har sine problemer, det er andre problemer som er
aktuelle for juristen av i dag enn de som opptok våre kolleger
for 50 eller 100 år siden. I noen grad kan endringer i problem-
stillingene skyldes möter — de finnes som kjent innenfor viten-
skapens veirden like vel som i kunst og klesdrakt. Men mest lig-
ger årsakene i den ökonomiske, sosiale og politiske utvikling.
Gamle problemer får sin lösning eller de föles ikke lenger som
aktuelle. Nye spörsmål trenger på og krever å bli löst.

Når det problemkompleks som står på programmet i dag, er
blitt brennende i de senere år, henger det sammen med den ut-
vikling som kan sammenfattes i et par velkjente slagord: Vel-
ferdsstaten, reguleringssamfunnet. Våre dagers stat griper inn i
den enkelte borgers liv på en helt annen mate enn tilfellet var
for 50 eller 100 år siden, ved forbud, påbud og direkte inngrep
av forskjellig art. På denne mate er borgerne blitt langt mer
avhengig av administrasjonens virksomhet enn av domstolenes.
Det er de ferreste som kommer opp i en prosess i löpet av sitt
liv, det er langt flere som i en eller annen retning får sin stilling
bestemt av en administrativ avgjörelse. En praktiserende sak-
förer i en mindre norsk by som jeg talte med for en tid siden,
satte saken på spissen i fölgende utbrudd: »Hva slags saker er
det underrettene hos oss har å arbeide med? Jo, skilsmissesaker
og husleisaker. De avgjörelsene som betyr noe ökonomisk, de
blir truffet i direktorater, departementer og kommunale nevn-
der.»
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Det er på denne bakgrunn blitt en sentral oppgave å skaffe
garantier for en betryggende utöving av förvaltningsmyndig-
heten. Men samtidig må regiene ikke gjöres så omstendelige,
at de hindrer administrasjonen i utföre sin virksomhet på en
rasjonell og effektiv mate. Det er etter mitt skjönn en av vår
tids mest påtrengende juridiske oppgaver å nå fram til en rime-
lig avbalansering av hensynet til rettssikkerhet og hensynet til
administrasj onens effektivitet.

Det er i prinsippet to veier en kan gå for å lose denne opp-
gave. En kan söke garantien for rettssikkerhet i domstolskon-
trollen med forvaltningen, eller en kan ta sikte på å regulere
selve utövelsen av förvaltningsmyndighet slik at faren for mis-
grep og misbruk blir minst mulig. Disse to veiene utelukker
naturligvis ikke hverandre. Det er imidlertid en viss forskjell
mellom de veier de nordiske land har fulgt. I Danmark og Nor-
ge, og jeg kan vel også ta Island med, er det fra gammelt av
domstolskontrollen som har vært betraktet som det vesentlige.
Faste saksbehandlingsregler for administrasjonen finnes det
derimot lite av. I Sverige, og jeg antar stillingen er den samme i
Finnland, spiller domstolskontrollen en mindre rolle — så meget
må jeg vel kunne si uten å ta standpunkt til den strid som på-
går mellom svenske rettslærde m. h. t. prövelsesrettens utstrek-
ning. Men til gjengjeld har selve forvaltningen i Sverige og Finn-
land fra gammelt av et sterkere domstolsmessig preg enn i Dan-
mark og Norge, og skulle altså i seg selv by på rettssikkerhets-
garantier som vi mangler. P. g. a. denne forskjell og p. g. a.
ulikheter i oppbygmingen av administrasjonsapparatet, er det
ikke alltid de samme punkter som er aktuelle i de forskjellige
land, men av hensyn til tiden må jeg i det fölgende begrense meg
til å se problemene slik som de tar seg ut fra norsk synsvinkel.

Först noen ard om domstolsprövelsen. Den tradisjonelle regel
hos oss er at domstolene kan underkjenne en administrativ av-
gjörelse hvis den er ulovlig, d. v. s. hvis den på en eller annen
mate kommer i strid med lovens reelle eller formelle bestemmel-
ser. Prövelsen av lovligheten gjelder både forvaltningsorganets
bevisbedömmelse og dets rettsanvendelse. Derimot kan retten
ikke pröve om forvaltningsorganet innenfor den ramme som lo-
ven trekker opp for dets myndighet, utöver denne myndighet
på en klok og hensynsfull mate. En domstolsprövelse etter disse
retningslinjer er en effektiv rettssikkerhetsgaranti så lenge lo-
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ven gir faste regler for forvaltningsorganets myndighetsutövel-
se. Et vesentlig trekk ved utviklingen innenfor forvaltningsret-
ten har imidlertid vært at forvaltningsorganene ikke bare har
fått en större myndighet enn tidligere til å gripe inn i borgernes
rettsforhold, men også en myndighet som i mindre utstrekning
enn det för var vanlig, er bundet til faste retningslinjer som er
trukket opp i loven. Undertiden gir loven et forvaltningsorgan
helt frie hender til å handle etter beste skjönn på ett bestemt
område uten at det overhodet stilles opp noen retningslinjer for
avgjöreisen; i andre tilfelle er det gitt visse retningslinjer, men i
så generelle og ubestemte ordelag at de ikke gir noen virkelig
veiledning. Når da reglen er at domstolene ikke kan prove ut-
övelsen av denne vide skjönnsmyndighet, kan prövelsesretten
lett utarte til å bli et skall uten kjerne.

Det må imidlertid sis at rettspraksis har vist åtskillig evne
til å tilpasse seg til utviklingen. Jeg nevner to meget viktige
dommer fra norsk praksis. I begynnelsen av 1930-årene slo
Höyesterett i en meget kjent avgjörelse fast, at en administra-
tiv beslutning kan underkjennes som ulovlig selv om forvalt-
ningsorganet formelt har holdt seg innenfor lovens ramme, hvis
det er tatt utenforliggende hensyn ved avgj öreisen. Og i januar
i år har vi fått en ny höyesterettsdom som underkjenner en av-
gjörelse som var truffet av et regjeringsdepartement, med den
begrunnelse at departementets resultat var så urimelig og så
stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning at avgj öreisen
måtte betraktes som rettsstridig og derfor erklæres ugyldig.

Det er uvisst hvor langt denne presedens i retning av en ma-
teriell prövelse av skjönnet vil före. Det er klart at Aed å gå
videre på samme vei kan domstolene tilta seg myndighet ti i å
före en ganske inngående kontroll også med utövelsen av det
administrative skjönn. Personlig er jeg noe engstelig for å an-
befale at man går langt i denne retning. Oppfatningene om hva
som er rimelig og rettferdig kan være så varierende, ikke minst
på politisk betonte områder som det her ofte er spörsmål om,
at det på mange felter kunne före til generende usikkerhet, hvis
en måtte regne med at domstolene i större utstrekning vil sette
sin vurdering i stedet for administrasjonens.

Domstolskontrollen har også bortsett fra dette sine åpenbare
svakheter: Den er etterfölgende, den er kostbar, den tar lang
tid, og av disse grunner blir den bare aktuell i et fåtall av til-



RETTSSIKKERHETEN VED ADMINISTRATIVE AVGJÖRELSER. 221

feller. En amerikansk forfatter har derfor sagt at judisiell etter-
prövelse av dårlige administrative avgjörelser er bare et dårlig
surrogat for gode administrative avgjörelser i förste omgang.
Det er imidlertid ikke helt rettferdig å måle betydningen av
domstolenes prövelsesrett med det antall saker hvor den blir
brukt. Sin störste betydning har prövelsesretten efter min me-
ning ved selve sin eksistens, ved den bevissthet den skaper hos
forvaltningsmyndighetene om at de må være forberedt på at de
kan bli nödt til å forsvare sine avgjörelser ved en offentlig dom-
stolsbehandling. En kan kanskje snu den amerikanske forfat-
ters uttalelse om, og si at judisiell etterprövels-e bidrar til å
skape gode administrative avgjörelser i förste omgang. Vi som
har vennet oss til domstolenes prövelsesrett, kan ikke godt tenke
oss å unnvære denne kontrollen, selv om det kan være delte
meninger om hvor langt domstolene skal innlate seg på en etter-
prövelse av skjönnet. Utviklingen på dette område må imidler-
tid overlates til praksis; å gripe inn med lovgivning her kan
ikke være aktuelt. Så meget om domstolskontrollen.

De senere år har imidlertid skapt en stigende forståelse av at
en ikke kan slå seg til ro med denne kontrollen gjennom dom-
stolene, men at en må rette sökelyset mot selve den administra-
tive saksbehandling. Og det er vel först og fremst de proble-
mene som ligger der, vi skal dröfte i dag. Mitt utgångspunkt er
det, at det nå består et kolossalt misforhold mellom saksbe-
handlingsreglene i de saker som avgjöres av domstolene og de
som avgjöres av administrasjonen. Den minste tvist som kom-
mer for domstolene, er sikret en omhyggelig behandling, med
saksforberedelse, kontradiktorisk hovedforhandling, domsbe-
grunnelse og ankeadgang. Prosesslovene omgjerder fremgangs-
maten med hundrevis av paragrafer som sikrer en upartisk og
saklig begrunnet avgjörelse. Innenfor administrasjonen kan der-
imot de ane s t inngripende avgjörelser, iallfall teoiretisk, treffes
etter den mest overfladiske behandling, uten at den som av-
gjöreisen går ut over har anledning til å uttale seg, uten at det
blir gitt et ord til begrunnelse og uten at det er adgang til over-
prövelse.

For nå ikke å bli misforstått, vil jeg gjerne fremheve, at jeg
ikke vil påstå at administras jonens saksbehandling hos oss
gjennomgående er dårlig. Det jeg vil ha fram er, at det mangler
faste regler for saksbehandlingen, slik at det i altfor stor ut-
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strekning blir den enkelte adininistrasjonssjef eller den enkelte
tjenestemann som avgjör hvilke krav som skal stilles til behand-
lingsmåten. Faktisk er nok praksis temmelig forskjeilig innen-
for de forskjellige administras jonsgrener. Å si noe nærmere om
dette, det er ikke mulig för det er foretatt en undersökelse av
forholdene. Det er heller ikke min mening at man skal slå fast
noe som likner domstolsmessige prinsipper for alle administra-
tive avgjörelser. Dertil er administrasjonens gjöremål altfor
mangeartede og forskjellige. Ofte er det tale om masseavgjörelser
av mer eller mindre kurant art, hvor det ville være ugjörlig å
kreve noen inngående behandling. Det jeg mener, er at ved ad-
ministrative avgjörelser av vesentlig betydning for borgernes
rettsstilling, der bör man pröve å gjennomföre de viktigste av
de behandlingsprinsipper som i rettergangen betraktes som uet-
tergivelige villkår for en betryggende avgjörelse. Jeg tenker især
på tre punkter: Kontradiktorisk saksbehandling, begrunnede av-
gjörelser og betryggende regler om overprövelse.

Jeg skal si noen ord om hvert av disse tre punkter:
Först det kontradiktoriske prinsipp, det som gjerne uttrykkes

i satsen, at ingen skal dömmes uhört. Prinsippet er ikke opp-
fylt i og med at parten har fått adgang til å uttale seg. En slik
adgang er ofte lite verdifull hvis han ikke har kjennskap til det
som er anfört mot ham. Hvis saken avgjöres på skriftlig grunn-
lag, og det er jo det vanlige, vil det si at han må få adgang til
å gjöire seg kjent med sakens samtlige dokumenter. Jeg har inn-
trykk av at praksis hos oss innenfor mange administrasjons-
grener ikke viser full forståelse for betydningen av dette fun-
damentale krav. Det ser for meg nesten ut til at hvor det ikke
eksisterer noe uttrykkelig påbud som at de interesserte skal ha
adgang til sakens dokumenter, der betrakter tjenestemennene
dem gjerne som utelukkende beregnet til bruk for administras jo-
nen, og ser det som en gunstbevisning, nesten som en indiskre-
sjon, om de lar den private interesserte få kikke i papirene. I
den trykte utredning har jeg nevnt eksempler fra praksis som
belyser dette.

I Sverige og til dels i Finnland er stillingen på dette punkt en
helt annen. Man har der regler som går meget lenger enn det
kontradiktoriske prinsipp i og for seg krever. Ikke bare de inte-
resserte parter, men enhver medborger har der rett til å gjöre
seg kjent med alle dokumenter som befinner seg hos offentlige
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myndigheter, hvis det ikke er gjort uttrykkelig unntak fra prin-
sippet — slike unntak finnes det ganske visst temmelig mange
av. Den störste betydning av dette offentlighetsprinsippet er at
pressen har adgang til saksdokumentene, og at den offentlige
debatt dermed kan bygge på konstaterbare kjennsgjerninger og
ikke er henvist til gjetninger og indiskresjoner. Det er utvivl-
somt verd en undersökelse om en ikke også hos oss kunne slå
et hull i den hemmelighetsfullhet som omgir administrasjonen,
og som professor Ross har karakterisert som en levning fra
eneveldet. Det er imidlertid et stort og vanskelig problemkom-
pleks som jeg ikke her skal ta opp. Når det gjelder den indivi-
duelle rettssikkerhet, som vi her i förste rekke tenker på, er det
etter mitt skjönn gjennemföringen av det kontradiktoriske prin-
sipp som er det vesentlige, ikke offentlighetsprinsippet.

Det er et brudd på det kontradiktoriske prinsipp hvis den ene
part i en interessekonflikt gir opplysninger eller synspunkter
muntlig overfor forvaltningsorganet uten at den annen part har
anledning til å kontrollere eller å imötegå det som blir sagt.
Det er neppe noe som bedre karakteriserer forskjellen mellom
judisiell og administrativ behandlingsmåte enn trappesliteriet i
departementer, direktorater og andre offentlige kontorer. Der-
som det utelukkende er en interessekonflikt mellom det offent-
lige og en privatmann, er det naturligvis ikke noe å si på at
vedkommende får anledning til å fremlegge sine synspunkter
for den avgjörende myndighet også i mundtlig form, men be-
tenkelig blir det, når det samme skjer også hvor forvaltnings-
organet skal avgjöre en interessekonflikt mellom private, eller
f. eks. mellom en privatmann og en annen offentlig myndighet.
En dommer ville uten videre avvise den part som kom for å
prosedere sin sak underhånden. Innenfor administrasjonen fore-
kommer derimot en slik mundtlig underhåndprosedyre daglig.

Det annet viktige punkt jeg nevnte, var spörsmålet om å be-
grunne den administrative avgjörelse. I prosessen regner vi det
som en servfölge at en dom har en begrunnelse. Det gir garanti
for at dommeren har tenkt igjennom saken, det gir mulighet
for å kontrollere hvordan resultatet er fremkommet, og det gir
derved parten grunnlag for å bedömme om han skal bruke retts-
midler mot dommen. Og domsbegrunnelsene har dessuten sin
store betydning for den videre utvikling av teori og praksis
Jeg kan ikke se annet enn at disse hensyn på meget tiisvarende
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mate gjör seg gjeldende også for administrative avgjörelser. Men
her er etter gjeldende rett den store hovedregel at ingen be-
grunnelse kan kreves og at ingen begrunnelse blir gitt. Jeg peker
især på den betydning et begrunnelsespåbud vil ha for effektivi-
teten av domstolskontrollen med avgjordsenes lovlighet. Den som
blir rammet av en avgjörelse som det ikke er gitt grunner for,
han har ikke noe angrepspunkt, han har ikke noe middel til å
få klarlagt hvilket saksforhold og hvilke prinsipper for bedöm-
melsen förvaltningsmyndigheten har lagt til grunn. Som Poul
Meyer uttrykte det på Administrativmötet i 1949: »Ved å unn-
late en forsvarlig begrunnelse vil forvaltningen i vidt omfang
kunne utelukke en judisiell prövelse av de administrative av-
gjörelser, og denne mulighet utnyttes i vidt omfang.» Det er ikke
min mening at enhver avgjörelse, stor eller liten, skal være be-
grunnet, det blir jo ikke engang gjennomfört i prosessen. På
visse områder kan det være en praktisk ordning at det ikke i
förste omgang blir gitt noen begrunnelse, men at den som blir
rammet av avgjöreisen har rett til å kreve en begrunnelse etter
at avgj öreisen er truffet. Forvaltningsorganet måtte da alltid
være forberedt på å bli stilt overfor kravet om å presisere sine
avgjörelsesgrunner, og den private ville få de holdepunkter han
trenger for å avgj öre om han skal slå seg til ro med avgj örei-
sen, eller om han bör prove å få den omgjort enten ved fornyet
henvendelse til samme forvaltningsorgan, ved administrativ re-
kurs eller ved söksmål for domstolene.

Det tredje punkt jeg nevnte, var spörsmålet om over prövelse.
Innenfor domstolsorganisasjonen er adgangen til å appellere til
overordnet domstol et sentralt trekk, som i höy grad tjener
rettsenheten og rettssikkerheten. Adgangen til å bringe en ad-
ministrativ avgjörelse inn for overordnet instans kan ha en
tilsvarende betydning. Domstolskontrollen med avgjörelsens lov-
lighet kan ikke erstatte en adgang til å få viktigere avgjörelser
brakt inn for en appellinstans hvor avgj öreisen blir provet i hele
sitt omfang. Reglerne om den administrative appelladgang — den
administrative rekurs, som man gjerne sier — er i Norge uklare.
Og rekursen er etter alt å dömme lite effektiv, bortsett fra de
tilfelle hvor det er dannet egne klageinstanser slik som tilfellet
f. eks. er ved skatteklager og ved tvister etter lovene om syke-
trygd og ulykkestrygd. I Sverige er besvärsinstituttet, som for
övrig for tiden er under utredning ved en sakkyndig komite,
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langt fastere regulert, og et stort antall av de administrative
besvärsmål endeir hos den höyeste forvaltningsdomstol, Regje-
ringsretten, som prover både den rettslige og den skjönnsmes-
sige side av avgjörelsen. Det må pekes på at Regjeringsretten,
selv om den er organisert som en uavhengig domstol, behandler
besvärsmål omtrent i samme former som andre administrative
myndigheter, d. v. s. på en langt enklere mate enn de vanlige
domstoler og helt igjennom skriftlig. Denne enkle behandlings-
måte er forutsetningen for at den kan behandle 2 å 3 000 saker
pr. år, som er blitt oppgitt som den vanlige arbeidsbyrde.

En forvaltningsdomstol av denne art har utvilsomt sin store
betydning for utviklingen av faste og ensartede forvaltnings-
rettslige prinsipper, men det er ikke lett å överföre et slikt insti-
tutt til et forvaltningsapparat med helt andre tradisjoner. Jeg
er tilböyelig til å mene at retningslinjen hos oss heller må gå
videre i retning av å utbygge særlige klageinstanser på områder
hvor det er behov for det. Hos slike klageinstanser kan det let-
tere enn hos en forvaltningsdomstol med kompetanse på vidt
skilte områder samle seg en spesialkyndighet som muliggjör
en fast og ensartet praksis og en rask og summarisk avgjörelse
av de enklere tilfelle. Et annet alternativ som kan komme på
tale, selv om det ikke er fullt så tilfredsstillende, det er å opp-
rette sakkyndige råd som ikke har avgjörelsesmyndighet, men
gir innstilling i klagesaker til den avgjörende 'myndighet, f. eks.
Kongen eller et departement. Ved siden av denne utbygging av
særlige klageinstanser kan jeg tenke meg at bestrebelsene må gå
ut på å få mer fullstendige og aner betryggende regler om den
administrative rekurs som vi allerede har. Hvis man har en in-
stans hvor klager er sikret en betryggende behandling, kan det
være forsvarlig å slappe på behandlingskravene i förste om-
gang, og altså forbeholde en grundigere behandling for de tvil-
somme eller vanskelige tilfelle som gir anledning til tvist.

I det trykte referat har jeg gjennomgått spörsmålet om andre
reformer, som jeg her bare får tid til så vidt å nevne. Det er
spörsmålet om en atskillelse innenfor selve administrasjonsap-
paratet mellem funksjonærer med kontrollerende og påtalende
funks joner, altså funksjonærer som kommer i en slags anklage-
stilling overfor den private, og på den annen side funksjonærer
med avgjörende myndighet. I den amerikanske administrasjons-
prosesslov fra 1946 er det lagt stor vekt på en slik atskillelse
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mellom partsstilling og avgjörelsesmyndighet. Vi har spörsmå-
let om parlamentarisk kontroll med forvaltningsvirksomheten,
f. eks. gjennom Stortingets komiteer, en kontroll som jeg mener
vil være på sin plass ovenfor administrasjonens utövelse av lov-
givende virksomhet i kraft av delegas jon, men som jeg vil ad-
vare imot når det gj elder avgjörelser av konkrete saker. Vi har
videre spörsmålet om kontroll av administrasjonen gjennom en
egen embetsmann som står fritt i forhold til hele det administ-
rative system ellers, slik som tilfellet er med den svenske Justi-
tieombudsman og Militieombudsman, som oppnevnes av riksda-
gen. Jeg har en viss skepsis mot å plante en slik institusjon inn i
vårt forvaltningsapparat, men vil ikke unnlate nevne at systemet
i Sverige ser ut til å fungere meget godt, og at et skritt i samme
retning nettopp er tatt i Norge, idet det i år er besluttet opp-
rettet en egen Ombudsmann for Forsvaret med oppgaver i lik-
het med den svenske militieombudsman.

Det var mange andre spörsmål som også kunne ha vært
nevnt, men som jeg må gå forbi. Jeg vil bare presisere den
nokså selvfølgelige ting, at ingen regler kan erstatte det grunn-
vilkår for en god forvaltning, at man har en kvalifisert og til-
strekkelig tallrik stab av tjenestemenn.

Vi har nå sett först på regiene om domstolskontroll og der-
nest på regiene om den administrative saksbehandling. Det er
et problemkompleks til som jeg ikke kan gå forbi. Jeg nevnte
innledningsvis at spörsmålet om betryggende saksbehandling er
blitt særlig presserende p. g. a. de vide fullmakter til å handle
etter fritt skjönn i individuelle tilfelle som moderne lovgivning
ofte gir forvaltningsorganene. Disse vide og ubestemte fullmakter
har også den ulempe at de interesserte ofte er i uklarhet om
hvilke momenter den avgjörende myndighet legger vekt på, og
derfor kan komme til å lide rettstap, fordi de i sine söknader
eller framstillinger for den offentlige myndighet ikke får fram
de relevante momenter. Det er derfor naturlig å sporre om det
ikke er mulig å snu denne utviklingen slik at det på ny blir
trukket opp fastere rammer for administrasjonens myndighet.

Jeg tror ikke det er tvil om at åtskillig lar seg utrette i denne
retning når först betydningen av det blir anerkjent. Det skal
villig inrömmes at det ofte er vanskelig når en nyregulering
skal settes ut i livet, på forhånd å ha översikt over de forskjel-
lige situasjoner som vil oppstå og gi generelle regler for dem. For
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at förvaltningsmyndigheten ikke skal risikere å bli stående i
bet, finner lovgiveren det derfor tryggest å gi fullmakten en
helt generell form. Det må imidlertid advares mot å resignere
altfor tidlig. Iallfall når noen tid er gått og det skal gis en mer
permanent lovgivning på området, kan det være mulig å finne
mer presise formuleringer på grunnlag av den erfaring som i
mellomtiden er vunnet. Jeg skal nevne et ganske illustrerende
eksempel fra norsk lovgivningspraksis. Etter bestemmelsene fra
krigstiden om rekvirering av husrom kunne de kommunale myn-
digheter kreve avstått bruksrett til husrom som ikke var nöd-
vendig for eieren og hans familie. Det var altså en meget vidt-
gående myndighet til ut fra skjönsmessige kriterier å foreta et
nokså hårdhent inngrep i familielivet hos den som ble utsatt for
rekvisisjon. Da bestemmelsene ble revidert i 1946, ble det tatt
inn i loven en regel om at kommunestyret skulle vedta en norm
for det antal rom som en eier kunne kreve unntatt fra av-
ståelse. Normen kunne f. eks. gå ut på at innehaveren av leilig-
heten kunne kreve å beholde la oss si minst 1 rom pr. hus-
standsmedlem, det var litt forskjellig i de iforskjellige kommu-
ner. Det kan ikke være tvil om at disse normene, som la bånd
på boligmyndighetenes skjönn over hva som var nödvendig for
innehaveren, hadde stor betydning. Den som var beskyttet av
normen, slapp unödig engstelse, og den som hadde mer husrom
enn normen angå, fant seg lettere i det uunngåelige.

Hvis det ikke er mulig eller praktisk overkommelig å gi de-
talj erte bestemmelser i selve loven, kan dette overlaies til for-
valtningsorganene selv. I et foredrag på det Nordiske Administ-
rativmöte i 1933 fremholdt professor Castberg sterkt, at det fra
rettssikkerhetssynspunkt er langt mer betenkelig å gi forvalt-
ningsmyndighetene adgang til å handle etter fritt skjönn i indi-
viduelle tilfelle enn å gi dem adgang til å gi generelle regler i
kraft av delegert lovgivningsmyndighed og at det på mange om-
råder kan være en hensiktsmessig ordning at forvaltningsorga-
nene selv fastsetter bindende generelle regler for sin virksomhet.

Også en tredje mulighet kan for övrig tenkes. Dersom forvalt-
ningsorganet ikke finner å kunne binde seg ved faste regler for
sine avgjöreiser, ville det ha stor betydning om de utformer og
gjör tilgjengelig for offentligheten de prinsipper som de legger
til grunn for sine avgjörelser av individuelle tilfelle — selv om
de altså forbeholder seg en adgang til å gjöre unntak fra disse
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alminnelige prinsipper, hvor det gjör seg særlige individuelle
grunner gjeldende. En slik utforming og offentliggjöring av
de prinsipper som legges til grunn, ville begrense de faktiske
muligheter for tilfeldighet og vilkårlighet, det ville være til
stor veiledning for de interesserte, og det ville utvilsomt styrke
tilliten til administrasjonens saklighet og objektivitet.

Jeg har i det foregående stilt opp en del reformönsker i meget
generell form og uten at tiden har gjort det mulig å komme inn
på de nyanser og modifikasjoner som det her nødvendigvis må
være plass for.

Til slutt noen teser om fremgangsmåten ved en fremtidig mu-
lig lovgivning på disse felter. Det förste krav må etter mitt
skjönn være, at det ved enhver ny forvaltningsrettslig spesial-
lov i fremtiden blir lagt större vekt enn det hittil har vært van-
lig, på å finne fram til betryggende behandlingsformer. Men
dessuten bör problemet også tas opp på bredere basis slik som
det vel er forutsatt ved beslutningen i Norge i år om at det skal
nedsettes en offentlig komite til å behandle disse spörsmål. Om
dette arbeid skal ta sikte på å nå fram til noe i retning av en
generell administrasjonsprosesslov, slik som f. eks. den ameri-
kanske av 1946, eller om en skal nöye seg med lover av mer be-
grenset rekkevidde, det må avhenge av de erfaringer som blir
gjort under arbeidets gang. Men det må utvilsomt vises stor för-
siktighet med å gi helt bindende generelle regler, hvis en ikke
vil risikere å spenne administrasjonen i en generende tvangs-
tröye. Også regler med forbeholdsklausul av typen »så vidt mu-
lig», »hvis ikke særlige grunner er til hinder», og så videre, kan
tenkes å få åtskillig betydning i retning av å skape enhet og
sikkerhet i forvaltningsmyndighetenes saksbehandling.

Det förste som fra norsk side må gj öras, för en for alvor kan
gå i gang med noe lovgivningsarbeid, det er etter mitt skjönn å
få en grundig undersökelse av hvordan saksbehandlingen faktisk
arter seg på de forskjellige områder, altså en slags parallell till
professor Herlitz' utredning om »Förvaltningsförfarandet», som
har vært meg til meget stor nytte både ved utarbeidelsen av det
trykte referat og ved udarbeidelsen av denne innledning.

Det er på dette område ikke plass for noe nordisk lovgivnings-
samarbeid som tar sikte på å nå fram til ensartede lover, slik
som vi kjenner det fra familieretten og obligasjonsretten. Men et
samarbeid av lösere karakter som tar sikt på å diskutere felles
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problemer, utveksle informasjoner og erfaringer, det kan sikkert
være av stor verdi, iallfall for Norge, hvor forvaltningsretten og
forvaltningslæren er områder som er lite opp dyrket.

Korreferenten professor POUL ANDERSEN (København): Del-
tagerne i dette Møde har grund til at takke professor Andenæs
for den omfattende og interessante afhandling, som danner
grundlaget for vore forhandlinger om dagens emne. Også emnet
er imidlertid meget omfattende. Det vil være umuligt for os, selv
ved forenede kræfter og selv med det udmærkede grundlag for
diskussionen, som indlederen har leveret, at give endog blot
enkelte af de mange spørgsmål en udtømmende behandling. Mit
eget bidrag hertil må, allerede på grund af den knapt tilmålte
tid, blive beskedent. Det tør vel imidlertid håbes, at vore for-
handlinger vil skabe interesse, både i vor egen kreds og udad
til, for dette emne, som hører til de mest brændende indenfor
nutidens forvaltningsret.

I. Når det i Danmark som i andre lande navnlig er i de senere
år, at vort emne har tildraget sig opmærksomhed, beror det jo
som så ofte fremhævet på den voldsomme udvidelse af forvalt-
ningsvirksomheden, som har fundet sted i de sidste årtier. Heri
ligger også grunden til, at det er så vanskeligt at finde frem
til tilfredsstillende løsninger af de problemer, som irembyder
sig. De ny livsområder, som den oiffentlige forvaltning har be-
mægtiget sig, er af en sådan beskaffenhed, at det her er særlig
vanskeligt at forlige hensynet til retssikkerhed med hensynet
til effektivitet og hurtighed. Mange forvaltningsanliggender tålte
i ældre tid meget godt en vis forsinkelse, uden at der derved
skete nogen større skade. En departementschef i Indenrigsmi-
nisteriet skal have sagt, at han endnu aldrig havde set en sag,
som tog skade af at ligge urørt i 6 måneder. Det er helt ander-
ledes med nutidens mange afgørelser indenfor næringslivet,
t. eks. tilladelser til import og eksport. Danske importører har
hyppigt klaget over, at deres indkøb, til skade for dem selv og
for landet, er blevet fordyret, fordi de ikke hurtigt nok har
kunnet få svar på en importansøgning.

Situationen er altså den, at kravet om større retssikkerhed
ved administrative afgørelser er blevet rejst på et tidspunkt,
hvor vanskelighederne ved at øge retssikkerheden er større end
nogenside tidligere.
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Når indførelse af øget retssikkerhed således indenfor visse
forvaltningsområder, navnlig indenfor planøkonomien, kan kom-
me til at modvirke effektivitet og hurtighed og derigennem kom-
me til at modvirke eller umuliggøre visse forvaltningsordninger,
er det forståeligt, at spørgsmålet kan blive betragtet ud fra parti-
politiske synspunkter. Roosevelt sagde rent ud om et af for-
slagene til en forvaltningsreform, at det var et af de gentagne
forsøg på at forhindre gennemførelsen af hans New Deal Poli-
tik. Indlederen kredser forsigtigt om problemet: Kravet om rets-
sikkerhed må ikke bruges med den bagtanke at lamme admi-
nistrationen. Anser lovgivningsmagten en eller anden regulering
for nødvendig, kan man ikke opstille krav til behandlingsmåden,
som gør det umuligt at opnå lovens formål. Men det kan være
en stærk indvending, at en regulering ikke lader sig gennemføre
på betryggende måde.

Jeg tror, det må stilles lidt skarpere op. En omfattende plan-
økonomi stiller, hvis den ikke praktisk skal komme til kort, så-
danne krav til hurtighed og effektivitet i administrationen, at
der bliver meget ringe mulighed for at opstille garantier, som
dem vi her taler om. Det var fuldkommen berettiget, når højeste-
retsadvokat Edvard Löchen i fjor under en forhandling i Oslo
stillede det spørgsmål, om det er muligt at undgå diktaturets
metoder i det planøkonomiske samfund, vi er i færd med at
sejle ind i.

II. Indlederen, som i de fleste henseender har lagt en meget
vid opfattelse af emnet til grund for sin fremstilling, opstiller
på et enkelt punkt en begrænsning for sine undersøgelser, som
jeg et øjeblik vil opholde mig ved. Han vil i det væsentlige forbi-
gå spørgsmålet om sikkerhed for, at den enkelte ikke opnår
noget overfor det offentlige, som han ikke har krav på, idet
han dog gør opmærksom på, at det på mange områder netop er
her, at faren for misbrug lurer.

Ja, det er det i høj grad.
Den forøgelse af forvaltningens magtudøvelse, som i nyere tid

har fundet sted, lægger sig kun for en mindre dels vedkommende
for dagen gennem konkrete forbud og påbud eller konkrete af-
gørelser af partsmellemværender. Magtiforøgelsen manifesterer
sig aldeles overvejende i ordninger, som består i generelle for-
bud, der gennembrydes og er bestemt til at gennembrydes af
tilladelser, det som Otto Meyer kaldte »Polizeiverbot mit Er-



RETTSSIKKERHETEN VED ADMINISTRATIVE AVGJÖRELSER. 2 3 1

laubnisvorbehalt». Handlinger, som i tidligere tid uden videre
kunde foretages af alle og enhver: Import og eksport, anvendelse
af bygningsmateriale, køb af automobiler, ind- og udførsel af
penge og værdipapirer, etablering af mælkeudsalg osv. osv., må
nu kun foretages i h. t. en administrativ tilladelse.

Denne administrative magt til at give eller nægte fordele, som
tidligere var umiddelbart tilgængelige, er den allermest frugt-
bare jordbund for misbrug af forskellig art, og misbrugene bliver
ikke af mindre betydning, fordi de kun, som indlederen siger,
fører til, at enkelte opnår, hvad de ikke har krav på. Garantier
for retssikkerhed er derfor mindst ligeså påkrævet på dette
som på andre forvaltningsområder. Det forekommer mig også,
at indlederens betragtninger i alt væsentligt er upåvirkede af
hans forbehold vedrørende forvaltningstilladelser.

Men retssikkerhedsproblemet antager her en særlig skikkelse.
Når begunstigelserne gives med urette, lides der i regelen ingen
individuel uret. Ingens ret eller individuelle interesse er kræn-
ket. Ingen har derfor en individuelt begrundet klageret. Heraf
følger imidlertid, at der på dette område tiltrænges særligt ud-
formede garantier i retssikkerhedens interesse.

Der kan for det første være tale om en administrativ eller
judiciel klageret, som ikke er betinget af en individuel kræn-
kelse. I dansk retspraksis stilles der ikke strenge krav i så hen-
seende. Sø- og handelsretten har således påkendt en af en
brancheforening nedlagt påstand om ændring af grundlaget for
meddelelse af visse importtilladelser, se U. 1937. 347.

Det er dernæst klart, at der på dette område er en særlig
trang til en kontrol ex officio, f. eks. som den, der udøves af
den svenske justitieombudsmand.

III. Indlederen bemærker med adresse til professor Castberg
og mig, at norske og danske fremstillinger af forvaltnings-
retten kun har behandlet spørgsmål vedrørende forvaltnings-
proceduren i negativ form i læren om forvaltningsakters ugyl-
dighed. For mit eget vedkommende erkender jeg gerne, at disse
spørgsmål fortjener en mere omfattende undersøgelse end den,
jeg har foretaget i min fremstilling af dansk forvaltningsret. På
den anden side giver denne bemærkning fra indlederens side
mig anledning til at pege på ugyldighedssanktionens betydning.
Der er en meget stor fare for, at forvaltningsretlige procedurereg-
ler bliver papirbestemmelser, som ikke efterleves. Den offentlige
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forvaltning er i alt fald i Danmark ret uimodtagelig for reformer
på dette område. Selv udtrykkelige forskrifter har svært ved at
sætte sig igennem. Eksempelvis skal nævnes, at tjenestemands-
lovens bestemmelser om opslag af tjenestemandsstillinger i ret
vid udstrækning tilsidesættes, og at bestemmelser om, at lius-
1 ejenævnenes afgørelser skal begrundes, se nu lejeloven af 14.
Juni 1951 § 80, 6. stk., i alt fald i tidligere tid ofte blev tilsidesat,
uden at dette fik nogensomhelst følger. Det er nu naturligvis
ikke min tanke, at tilsidesættelse af procedurebestemmelser i
alle tilfælde bør medføre ugyldighed. Navnlig vil dette jo ofte
være udelukket, når der er tale om begunstigende forvaltnings-
akter. Men jeg vil fremhæve, at ugyldighedssanktionen indenfor
sit område vil være af stor betydning til sikring af reglernes
overholdelse, og at en mere indgående undersøgelse af de rets-
sikkerhedsproblemer, vi her diskuterer, også bør have ugyldig-
hedsspørgsmålet for øje.

IV. Professor Andenæs fremhæver med rette den store for-
skel indenfor det retsområde, vi drøfter, mellem p. d. e. s. Norge
og Danmark og p. d. a. s. Sverige og Finland. Hvad han oplyser
om forholdene i Norge, passer i meget stor udstrækning også
for Danmarks vedkommende, og hans reformønsker, som fore-
kommer mig særdeles velovervejede, kan jeg i hovedsagen til-
træde. Det er kun på få punkter, at jeg finder grund til at gøre
nogle supplerende bemærkninger.

1. Hvad inlederen kalder det kontradiktoriske princip eller
med det svenske udtryk kommunikationsprincippet er langt fra
så fast anerkendt i Danmark som i Sverige. Det forekommer,
at en klageinstans træffer sin afgørelse, uden at der gives klage-
rens modpart lejlighed til at gøre sig bekendt med klagen og
udtale sig om den. Et byråd har pålagt nogle grundejere bidrag
til en gadebelægning uden så meget som at træde i forhandling
med dem om spørgsmålet. Adskillige love indeholder påbud om,
at vedkommende myndighed skal give den interesserede, navn-
lig den, i hvis interesse der gøres indgreb, lejlighed til at udtale
sig, inden afgørelsen træffes, og i retspraksis er der enkelte
tilløb til anerkendelse af en grundsætning af dette indhold. En
ret til at gøre sig bekendt med sagens akter hjemler loven kun
i ganske sjældne tilfælde, således prislovens § 15, 2. stk. (lovb.
nr. 463 af 14. November 1949, jfr. lov nr. 432 af 14. November
1950) og vareforsyningslovens § 10, 2 stk. (lovb. nr. 190 af 15.
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Maj 1950, jfr. lov nr. 124 af 28. Marts 1951), jfr. beretning o in
det 10. nordiske handelsmöte, 1951, s. 77 f. I denne forbindelse
må nævnes, at en lov af 2. Februar 1866 i almindelighed giver
ansøgere og klagere, der har fået afslag, ret til at få afskrifter
af de i sagen afgivne erklæringer; men dette er jo post festum
m. h. t. den trufne afgørelse. Men afskrifterne kan få betydning
i tilfælde af klage til højere myndighed.

Denne retstilstand er utilfredsstillende. Jeg er enig med ind-
lederen i, at kommunikationsprincippet bør gennemføres i videst
muligt omfang, og der er en enkelt af indlederens reservationer,
som man engang for alle bør gøre kort proces med. Jeg tænker
på den indvending, som man også gang på gang møder i Dan-
mark, se t. eks. forvaltningskommissionens 7. betænkning, 1950,
s. 27, at der ikke kan fås uforbeholdne oplysninger om en per-
sons kvalifikationer og moralske habitus, såfremt den, der af-
giver udtalelsen, må regne med, at den kommer til vedkom-
mendes kundskab. Dette er utvivlsomt rigtigt. Men mon der
ikke i denne forsamling kan være enighed om, at hvis uforbe-
holdne oplysninger af denne art kun kan fås på det vilkår, at
de hemmeligholdes overfor den, de angår, at der altså skal være
adgang til at fremkomme med nedsættende udtalelser, uden at
den, det går ud over, får lejlighed til en imødegåelse, så er prisen
for høj, så må man hellere give afkald på oplysningerne. Dette
er ikke en letkøbt principiel opfattelse uden praktisk betydning.
Indlederen nævner et tilfælde, hvor en person uden enhver
grund var blevet betegnet som farlig nazist; noget sådant fore-
kom i stor udstrækning i Danmark efter den tyske besættelse.
Men også under normale forhold vil skadelyst, hævngerrighed
oig skødesløshed kunne blive årsag til urigtige, nedsættende ud-
talelser. Det var sådanne forhold (»le scandale des fiches»),
som i Frankrig i 1905 affødte en bestemmelse om, at tjeneste-
mænd har ret til at få oplysning om indholdet af deres »dos-
sier», og som i Tyskland førte til en bestemmelse i Weimarfor-
fatningen om tjenestemænds ret til at få oplysning om deres
»Personalnachweise». Ifølge den danske tjenestemandslov har
ansøgere til avancementsstillinger ret til at få en afskrift af
deres foresattes påtegning på ansøgningen. Indenfor retsplejen
er det jo utænkeligt, at et vidnesudsagn skulde kunne hemmelig-
holdes for den, det går ud over, for derved at fremkalde ufor-
beholdne udtalelser.
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Indlederen nævner også, at diskretionshensyn kan føre til, at
t. eks. oplysninger om familieforhold og sundhedsforhold ikke
bør forelægges for private. Drejer det sig om en modpart, f. eks.
i en skilsmisse- eller separationssag eller i en sag om forældre-
myndighed, ser jeg ikke, at det i denne henseende bör gøre nogen
forskel, om sagen afgøres administrativt eller af domstolene.

Jeg er imidlertid enig i, at et kommunikationsprincip ikke
kan gennemføres fuldud indenfor forvaltningen. Vil man fastslå
princippet i en almindelig regel, må der gives undtagelsesbe-
stemmelser af ret ubestemt indhold.

Allerede i den grundlovgivende rigsforsamling advarede
Tscherning mod »den administrative uendeligheds Gebet
det er langt farligere for almenheden, at den aldrig kan få
sagerne bragte til ende, end at en enkelt — muligen kan
komme til at lide nogen uret».

Som et eksempel på unødig vidtløftighed er fornylig i Køb-
stadsfoireningens tidsskrift blevet fremdraget en bestemmelse i
loven om omnibus- og fragtmandskørsel, hvorefter sager om Til-
ladelse til sådan kørsel skal forelægges samtlige interesserede
kommunalbestyrelser, jernbaner, postruter og koncessionerede
sporveje. Denne bestemmelse har, siges det, medført »en stadig
voksende ströim af skrivelser til byrådene».

2. Indlederens udtalelser om mundtlighed og bevisumiddel-
barhed giver mig ikke anledning til særlige bemærkninger, ej
heller hans udviklinger om en funktionsdeling, således at af-
gørelsesmyndigheden personelt udsondres fra de øvrige funktio-
ner i en sag. Jeg tror ikke, at dette lader sig gøre undtagen på
ganske enkelte områder, t. eks. i ekspropriationssager.

3. Jeg skal derimod gå lidt nærmere ind på spørgsmålet om
offentlighed i administrationen.

For 25 år siden var der meget få mennesker i Danmark, som
havde blot en anelse om, at i Sverige kan enhver gå op i offent-
lige kontorer og kigge i sagerne. Da dette svenske offentligheds-
princip blev mere kendt, fandt nogle det uden videre afskyeligt,
medens andre ligeså umiddelbart betragtede det med velvilje.
Interessen for offentlighed i forvaltningen under en eller anden
form eller under flere former har imidlertid i Danmark været
stigende, og man har særlig haft blikket rettet mod det svenske
princip om »allmänna handlingars offentlighet». Det er natur-



RETTSSIKKERHETEN VED ADMINISTRATIVE AVGJÖRELSER. 235

ligt nok ikke mindst dagspressen, som har taget til orde for ind-
førelse af et sådant offentlighedsprincip.

Interessen herfor har været så stor, at man under diskus-
sionen om ændringer i grundloven har været inde på, at prin-
cippet burde grundlovfæstes. Dette vilde dog være en åbenbar
letsindighed. Den danske grundlov er og vil antagelig også efter
en grundlovsrevision være så vanskelig at ændre, at man ikke
uden indgående undersøgelser og efter en vis tids erfaring bør
indføre en grundlovsbestemmelse, der om end blot principielt
fastslår, at offentligheden skal have adgang til offentlige myn-
digheders, navnlig også forvaltningsmyndigheders dokumenter.
En løfteparagraf herom vil være uskadelig, men også ret betyd-
ningsløs.

Spørgsmålet er blevet drøftet i forvaltningskommissionen af
1946. Otte medlemmer udtalte sig ret afgjort imod en indførelse
af det svenske offentlighedsprincip, medens syv medlemmer ud-
talte sympati for visse reformer i retning af større offentlighed.
Dette standpunkt gav jeg, der var tilforordnet kommissionen som
særligt sagkyndig, min tilslutning.

Det er jo rigtigt som fremhævet af indlederen at offentlighed
som retsgaranti i den enkelte sag ikke kan træde i stedet for
kommunikation. Men jeg tror, det også med henblik på den en-
kelte sag i mange tilfælde vil være gavnligt, at myndighederne
— som professor Herlitz engang udtrykte det —- kommer til at
træffe deres afgørelser under ansvar for en velinformeret offent-
lig opinion. Under alle omstændigheter vil offentlighed i høj
grad kunne modvirke den mistillid til den offentlige forvaltning,
som — mistilliden være sig begrundet eller ubegrundet — så
ofte kommer til orde, ikke mindst fra sagførernes side.

M. h. t. betydningen af et offentlighedsprincip vil jeg frem-
hæve et enkelt synspunkt, som ikke er anført af indlederen, og
som jeg heller ikke andet steds er stødt på.

At offentligheden ikke har adgang til at se forvaltningens
aktstykker udelukker jo ikke dem, der har en sådan adgang,
fra at benytte den viden, de herigennem er i stand til at skaffe
sig. Medlemmer af en kommunalbestyrelse, kommunens tjeneste-
mænd og de, der nyder sådanne personers bevågenhed, t. eks.
journalister, der betjener blade, som støtter flertallet i en kom-
munalbestyrelse, kan få oplysninger, som andre er afskåret fra.
Dette stiller i høj grad parterne i en diskussion om offentlige
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anliggender ulige. Den indviede part kan køre frem med oplys-
ninger, som er ufuldkomne eller ligefrem fordrejede, uden at
modparten er i stand til at korrigere ham.

4. Spørgsmålet om forvaltningsmyndighedernes pligt til at
begrunde deres afgjørelser har ligeledes vakt betydelig interesse
i Danmark. Vedrørende den gældende retstilstand på dette om-
råde må jeg henvise til den udførlige fremstilling i Dansk for-
valtningsret s. 328—337. I det væsentlige kan jeg tiltræde ind-
lederens betragtninger m. h. t. en udvidelse af begrundelses-
tvangen. Af Poul Meyer er det i en af indlederen uden afstand-
tagen anført udtalelse blevet hævdet, at der ikke bør kræves
begrundelse af ansættelser eller andre afgørelser, der beror på
et skøn over en ansøgers personlige kvalifikationer. Det er rig-
tigt ikke at kræve begrundelse af ansættelser, men kun fordi det
her drejer sig om en begunstigende forvaltningsakt. Men tænk
på afskedigelser. Også sådanne kan bero på en bedømmelse af
vedkommendes personlige kvalifikationer; men det forekommer
mig at være et elementært retfærdighedskrav, at der gives tje-
nestemanden oplysning om afskedigelsesgrunden, også når der
er tale om manglende kvalifikationer. Det kan oplyses, at ifølge
den danske tjenestemandslovs § 8, 5. stk. har enhver tjeneste-
mand, der afskediges uden ansøgning, ret til efter begæring at
få skriftlig oplysning om afskedigelsesgrunden. Denne regel, som
kom ind i tjenestemandsloven i anledning af, at en højtstående
kommunal tjenestemand, der var blevet afskediget, forgæves
havde anmodet om at få oplyst, hvorfor han var afskediget,
foreskriver kun en efterfølgende begrundelse; men § 8, 4. stk.,
hvorefter enhver tjenestemand, der afskediges uden ansøgning
og uden at afskedigelsen skyldes sygdom, skal have adgang
til at udtale sig i sagen, må forstås således, at der skal gives
ham oplysning om afskedigelsesgrunden.

Det indvendes i regelen mod inførelse af begrundelsestvang,
at den sinker ekspeditionerne. I författningskommissionens be-
tænkning siges det, at den i lov om offentlig forsorg foreskrevne,
almindelige pligt for socialministeriet til at begrunde sine afgø-
relser »har medført en noget tung og tidskrævende ekspedition».
Det tunge og tidskrævende er dog formentlig først og fremmest,
at man tvinges til at afgøre sagerne efter grunde og ikke mere
eller mindre på må og få. At nedskrive begrundelsen kan vel ikke
tage lang tid.
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Jeg tør dog ligeså lidt som indlederen hævde, at enhver for-
valtningsakt bør begrundes, kun at begrundelse bør være obli-
gatorisk i langt større udstrækning, end tilfældet er.

I et foredrag i fjor fremsatte jeg den tanke, at man i visse
tilfælde kunde nøjes med at lade forvaltningsmyndigheden være
forpligtet til, efter at afgørelsen er meddelt den interesserede,
på dennes begæring at fremkomme med en begrundelse. Til den-
ne tanke blev der givet tilslutning af professor Heriitz og pro-
fessor Merikoski og nu af professor Andenæs. Således opmuntret
vil jeg gerne nu igen henstille en sådan ordning til overvejelse.

Det er indlysende, at en pligt for forvaltningsmyndighederne
til på en efterfølgende begæring at begrunde deres afgørelser
ikke vil være så byrdefuld som en pligt til på forhånd at forsyne
afgørelserne med en begrundelse; thi i de fleste tilfælde, navnlig
hvor afgørelsen ikke kan give anledning til tvivl, vil der ikke
blive forlangt nogen begrundelse.

Spørgsmålet er så, hvilken værdi man kan tillægge en sådan
efterfølgende begrundelse.

Det er klart, at den ikke i alle henseender gør samme gavn som
en ledsagende begrundelse. Den udfylder navnlig ikke fuldtud
den vigtige funktion at sikre grundighed i de overvejelser, som
ligger til grund for afgørelsen. Dog må det vel antages, at alle-
rede den mulighed, at der kan blive stillet krav om en begrun-
delse, vil opfordre til grundighed.

Det kan tænkes, at de fornyede overvejelser, som fremkaldes
af en efterfølgende begæring om begrundelse, vil medføre, at af-
gørelsen gøres om; men dette vil naturligvis kun sjældent blive
tilfældet. Den begrundelse, som skal stables på benene, vil
simpelthen blive et forsvar for den tidligere trufne afgørelse.
Et sådant forsvar vil imidledtid være fyldestgørende i henseende
til en begrundelsestvangs hovedformål, nemlig at give afgørel-
sens adressat et grundlag for hans overvejelse af, om det kan
nytte at klage til en højere forvaltningsmyndighed eller til dom-
stolene. Det kan vel tilmed forventes, at en efterfølgende be-
grundelse til opfyldelse af et særligt, af utilfredshed med af-
gørelsen affødt krav om begrundelse vil blive givet med større
udførlighed end de begrundelser, der gives som led af de løbende
ekspeditioner.

5. Med hensyn til indlederens udviklinger om parlamentarisk
kontrol med forvaltningsmyndighederne er jeg helt enig i, at en
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sådan kontrol er på sin plads ved forvaltningens fastsættelse af
generelle forskrifter, derimod ikke, når der er tale om konkrete
afgørelser.

En medvirken fra rigsdagens side ni. h. t. konkrete administra-
tive afgørelser kan foregå således, at afgørelserne henlægges til
kollektive myndigheder, i hvilke repræsenter for rigsdagen eller
dog medlemmer valgt af rigsdagen har sæde. En sådan ordning
er meget udbredt i Danmark. Oftest kan de af rigsdagen valgte
medlemmer ikke opfattes som kontrollanter, de tager direkte og
på lige fod med de andre medlemmer del i det administrative
arbejde. En egentlig parlamentarisk kontrol med forvaltnings-
myndighedernes konkrete afgørelser foreligger derimod, hvor
sådanne afgørelser skal godkendes af et rigsdagsudvalg, eller
der er adgang til at påklage dem til et rigsdagsudvalg.

Professor Alf Ross har udtalt sig for, at der for hvert af mi-
nisterierne skulde nedsættes et rigsdagsudvalg, der bl. a. skulde
rådslå med ministeriet om påtænkte foranstaltninger. Ross
tænker sig også, at et rigsdagsudvalg skulde kunne omgøre ad-
ministrative beslutninger.

Jeg vil gerne ligesom indlederen, men endnu skarpere tage
afstand fra disse forslag eller tanker, mod hvilke der kan rejses
adskilligt flere indvendinger, end indlederen har gjort. Jeg skal
blot nævne to.

For det første vil sådanne ordninger medføre en yderligere
komplicering og forsinkelse af det administrative arbejde. Man
kommer til at tænke på Struensees ord, da han i 1770 ophævede
geheimekonseilet og begrundede dette med, at statens foranstalt-
ninger »ved mængde af de derudi deel tagende personer af høy
rang og den af dennem i tidens længde erhvervede anseelse,
ikkun giøres meere besværlige og forvirrede, og deres udførsel
derved forsinkes».

For det andet vil det administrative personels ansvar blive
yderligere forflygtiget, og administrationens saglighed vil, som
fremhævet af indlederen, komme i fare. De administrative tje-
nestemænd vil komme under et forstærket politisk pres, de vil
stedse under sagernes behandling måtte stille sig det spørgs-
mål, hvorledes partirepræsentanterne i rigsdagsudvalget vil stille
sig til den ene eller den anden løsning. På den anden side vil
de føle sig dækket for ansvaret for beslutningen, når blot denne
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opnår eller tør antages at ville opnå tilslutning fra rigsdagsud-
valget eller et udvalgsflertal.

En helt anden slags parlamentarisk kontrol med administra-
tionen er den, der i Sverige udøves på rigsdagens vegne af justi-
tieombudsmanden (J.O.) og militieombudsmanden (M.O.). Den-
ne form for parlamentarisk kontrol har vakt megen interesse i
Danmark. Professor Herlitz har været indbudt til i forfatnings-
kommissionen at holde et foredrag om denne svenske ordning,
og tanken om, at man ved en grundlovsbestemmelse skulde ind-
føre en rigsdagens ombudsmand, har fundet betydelig tilslutning
både i forfatningskommissionen og fra anden side, bl. a. i for-
valtningskommissionen, se dens 7. betænkning s. 18 f. Jeg for
min del har både i de to kommissioner og andet steds udtalt mig
for en sådan reform.

Jeg deler således ikke indlederens skepsis i så henseende. Det
er naturligvis rigtigt nok, at spørgsmålet om indførelse af J.O.-
institutionen stiller sig helt anderledes i dag, end da den ind-
førtes i Sverige, og anderledes i Danmark end i Sverige; men
dette udelukker jo ikke, at den også i dag kan have sin beretti-
gelse, også i Danmark. Jeg mener på ingen måde, at den er over-
flødiggjort af det parlamentariske styre og den politiske og so-
ciale udvikling iøvrigt. Dette styre indebærer ikke tilstrække-
lige garantier overfor administrative fejl og misbrug.

Noget andet er, at institutionen, hvis den indføres i Danmark,
må tillempes efter de danske konstitutionelle og administrative
forhold.

Det er således en given sag, at en rigsdagens ombudsmand i
Danmark måtte føre tilsyn også med ministrenes embedsførelse.
Dette er jo en meget væsentlig forskel fra den svenske ordning.

Indlederen fremhæver rigtigt, at det strafferetlige embedsan-
svar er videregående i Sverige end i Norge og Danmark. Dette
forhold har jeg også påpeget i forfatningskommissionen, og det
var først min tanke, at rigsdagens ombudsmand ikke som i Sve-
rige skulde kunne rejse tiltale mod tjenestemænd, men at sådan
tiltale, hvis der ved ombudsmandens undersøgelser findes grund-
lag derfor, skulde besluttes og rejses af de sædvanlige påtale-
myndigheder.

Under forhandlinger i forfatningskommissionen blev det imid-
lertid med ret stor styrke gjort gældende, at ombudsmanden bur-
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de have beføjelse til at rejse tiltale eller forlange, at de sædvan-
lige påtalemyndigheder rejser tiltale.

Sin største betydning vil ombudsmandsinstitutionen under
alle omstændigheder få derigennem, at rigsdagen og offentlig-
heden bliver holdt underrettet om forhold indenfor forvaltningen,
som giver anledning til en saglig kritik. Jeg tror, at dette i høj
grad vil kunne skærpe det administrative personels ansvars-
følelse.

Professor NILS HERLITZ (Stockholm) : Herr ordförande, mina da-
mer och herrar! Jag förenar mig med professor Andersen i det tack
och den hyllning han har riktat till professor Andenæs för hans ut-
märkta framställning av detta ämne. Inför denna så väl avvägda och
så fullständiga framställning kan man verkligen stanna i villrådighet
om vad som egentligen skall sägas från svensk sida.

Att jag för min del i stort sett är ense med professor Andenæs i de
teser, som han uppställer med avseende på lagstiftningsarbetet, det
framgår redan av hans tryckta skrift. Jag vill tillägga, att hans all-
männa syn på problemet är sådan att jag också helt vill ansluta
mig till den. Det är självklart att den som länge och mycket liar
sysslat med dessa problem ändå kunde ha anledning och lust att
diskutera åtskilliga speciella spörsmål, men det tror jag inte till-
fället är lämpat för, tiden kommer inte att tillåta det.

Vad skall då sägas? Ja, det skall väl ändå sägas några ord ifrån
svensk sida med hänsyn därtill, att förhållandena ju i många hänse-
enden är så grundväsentligt olika i de nordiska länderna.

Professor Andenæs riktar med rätta uppmärksamheten på denna
fundamentala fråga: skall vi egentligen intressera oss för garantier
för de ursprungliga beslutens riktighet, det som jag en gång liar till-
låtit mig att kalla för det preventiva rättsskyddet, eller skall vi in-
rikta oss på frågan om kontroll över de redan företagna förvaltnings-
akterna?

Vad Sverige och Finland angår, har vi kanske sedan gammalt varit
vana att se framför allt på den första sidan av saken, i Danmark och
Norge är det litet annorlunda. Det finns stämningar här i Sverige
som går i en riktning hänemot dansk och norsk ordning såtillvida att
man säger, att vi får nog misströsta om förvaltningsorganen, av dem
är i nutiden ingenting att hoppas, vi får i stället lita till en utvidgad
domstolskontroll. För den som i motsats härtill är intresserad av att
göra så mycket som möjligt för rättssäkerhetsgarantierna inom för-
valtningen själv är det en glädje att konstatera, att liksom man i
England och Amerika fäster ständigt ökad uppmärksamhet vid denna
sida av problemet, så gör man nu detta även ifrån norskt och danskt
håll. Det är tydligt att det här är fråga om allmänt framträdande be-
hov i nutidens samhällen. Det är inte bara i följd av skiljaktiga histo-
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riska traditioner som vi i Sverige har anledning att intressera oss för
det preventiva rättsskyddet.

Om jag skall till en början tala om detta, uppställer sig först och
främst frågan: vi vill ha förfarandet bra ordnat, men behöver vi lag-
stiftning för ändamålet? Kan man inte nöja sig med vad domstolarna
åstadkommer i England genom sina regler om natural justice eller
i Amerika genom principen om due process of law, och kan vi inte
i Sverige nöja oss med den standard som regeringsrätten upprätthål-
ler i fråga om förfarandet hos de administrativa myndigheterna,
o. s. v.? Svaret måste bli nej, det räcker inte.

För det första vet man ju inte, vad domstolarna vågar sig på att
hävda i fråga om rättssäkerhetsgarantier, och framför allt är det här
fråga om en personal med till dels så litet av juridisk inriktning och
juridiskt tänkesätt, att man inte kan räkna på att den skall vara
mottaglig för den lärdom och den fingervisning som ligger i domstols-
praxis. Nej, vi behöver en lagstiftning för att få ett fast grepp om pro-
blemet. Sedan är frågan, hur långt man skall gå i det hänseendet.

Vad Sverige angår, är vi otvivelaktigt kvantitativt sett rätt långt
komna. Vi har mer av lagbestämmelser om dessa ämnen än Danmark
och Norge. Men ändå har riksdagen för nio år sedan uttalat sig för
en mera fullständig och en mera enhetlig lagstiftning rörande för-
valtningsförfarandet.

Professor Andenæs stryker under vilken oerhört omfattande, ömtå-
lig och differentierad uppgift detta är. Och jag är fullkomligt ense
med honom. Jag bör dock kanske säga, att när han talat om att här
krävs mycket mer än en mansålder, så vågar vi kanske i Sverige med
hänsyn till våra förarbeten i lagstiftning och vetenskap och praxis se
saken en nyans mera optimistiskt. Det ligger ju till på det viset, att
för närvarande forberedes en lagstiftning om besvär. Vi hoppas att
den skall bli av betydelse även på det här området, indirekt, genom
att påverka praxis och lagstiftning i fråga om det egentliga förvalt-
ningsförfarandet. Vidare hoppas vi att sedan lagstiftningen om be-
svär en gång har kommit till stånd, man skall gå vidare.

Jag skall som sagt inte alls komma in på de problem som då upp-
ställer sig, särskilt frågan om hur långt man kan gå i vad amerika-
nerna —- med ett litet krångligt ord — kallar för judicialisation av
förvaltningen. Jag vill bara konstatera att frågeställningarna enligt
sakens natur är desamma på alla håll, i våra länder såväl som i
andra länder. De viktigaste är redovisade av Andenæs. En svensk som
sedan länge varit van att se sådana här saker ur processrättsliga syn-
punkter kunde kanske rada upp ytterligare en hel del andra problem
med bakgrund i processrätten, men det skall jag inte komma in på.

Problemen är som sagt gemensamma, men finns det förutsättning
för en någotsånär likartad bedömning av dem? Ja, där finns ju skilj-
aktigheter, delvis fundamentala, särskilt med hänsyn till dansk och
norsk administrations helt olika ställning, den mindre utpräglade
subordinationen i Sverige, den större självständigheten förenad med

16—517260.



242 NILS HERLITZ.

det stränga straffrättsliga ansvar som tjänstemän hos oss har. Man
brukar också tala om de processuella, rättskipningsmässiga traditio-
nerna inom vår förvaltning. Själv har jag så ofta talat om dessa så-
som karakteristiska för svensk rätt, att jag känner ett behov att nu
inlägga en viss reservation. Låt oss undersöka kritiskt, hur det verk-
ligen förhåller sig med denna skillnad. Är skillnaden så stor mellan
Danmark och Norge å ena sidan, Sverige och Finland å den andra
som man gärna föreställer sig? I varje fall är dock problemen desam-
ma på de olika hållen och jag vet inte varför man inte skulle ha för-
utsättningar att bedöma dem på samma sätt. Därav följer att jag
mycket sympatiserar med tanken på ett nordiskt samarbete på det
här området, som jag f. ö. själv lanserade för ett par år sedan, väl
tillmärkandes med det strängt begränsade syfte, som professor Ande-
næs har betonat. Vi ser i Sverige med glädje fram mot ett sådant sam-
arbete.

Skiljaktigheterna är ju helt andra då vi kommer in på det andra
momentet i problemet: frågan om kontrollen och hur den skall vara
ordnad. En rent administrativ rekurs, någon sorts rekurs till sär-
skilda av regeringsmakten oberoende myndigheter, vi må nu kalla
dem förvaltningsdomstolar eller inte, eller talan inför de allmänna
domstolarna? Den frågan har blivit belyst från norskt håll i profes-
sor Andenæs' skrift, och vi har erfarit åtskilligt också om de danska
förhållandena. Kanske vore det av intresse att på den här punkten
litet skarpare betona egenheterna i svensik rätt.

Den viktigaste frågan är denna: i vilken utsträckning skall vi över
huvud taget ha en kontroll från organ som icke bero av regeringen?
Den andra frågan — som jag skall behandla först — är denna: vilka
organ skall i så fall fungera?

Ja, där står valet mellan allmänna domstolar och organ som vi med
större eller mindre rätt kallar för förvaltningsdomstolar. Det är inte
alls min mening att här driva någon propaganda för våra förvalt-
ningsdomstolar och deras införande i en eller annan form på andra
håll. De har sina brister, det vill jag stryka under. Förfarandet är jäm-
förelsevis svagt utvecklat och jämförelsevis summariskt. Men vi hop-
pas att den lagstiftning, som nu forberedes, skall lämna möjlighet till
att detta förfarande, då det gäller viktiga angelägenheter, blir bättre,
mera än nu ägnat att tillgodose rättsliga synpunkter. Som en utom-
ordentligt stor fördel räknar vi å andra sidan den billighet, som ut-
märker detta förfarande, och den flitiga användning som det i följd
härav får. En svensk står främmande för ett uttalande av professor
Andenæs; det är då han säger att det är ju naturligt att frågor om
förvaltningsakters laglighet kommer upp bara i ett relativt fåtal fall.
Vi är vana vid och vi sätter värde på att vägen till regeringsrätten
är en kurant väg som gås i en stor mängd av fall.

I fråga om förvaltningsdomstolarna har vi också andra problem,
som jag här bara skall antyda. Jag tänker på frågan om upprättande
av speciella förvaltningsdomstolar för särskilda områden. Jag är för
min personliga del rädd för den tendens att utveckla sådana som
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man nu kan iakttaga. Det föreligger förslag om inrättande av en social-
överdomstol och en lönedomstol — och kanske kommer andra saker
fram. I viss motsättning till professor Andenæs lägger jag en stor
vikt vid den administrativa rättsskipningens enhetlighet.

Men så kommer då den stora frågan: i vilken utsträckning skall
man över huvud taget ha en av regeringen oberoende prövning, vare
sig av allmänna domstolar eller av andra organ, som vi nu må kalla
förvaltningsdomstolar eller inte? I allmänhet har ju denna fråga i
olika länder i stort sett besvarats genom uppställande av generella
principer. Anglosaxarna säger att »questions of law» får domsto-
larna ta upp, men »questions of fact» förbehålles de administrativa
myndigheterna. Tyskarna och fransmännen och efter dem danskar
och norrmän säger att det är »rättsfrågor» som hör till domstolarna,
medan »skönsfrågor» är förbehållna förvaltningen.

Nu är det egendomliga med svensk rätt — som jag vill be de när-
varande noga uppmärksamma — att vi har inte gått den vägen. I det
ursprungliga förslaget till inrättande av regeringsrätten var det me-
ningen — landshövding Hammarskjöld föreslog det — att dra upp en
dylik rationell gräns. Men man såg på den tiden regeringsrättens in-
rättande som en rent praktisk angelägenhet utan principiell betydelse
och så blev lösningen följande: Rättsskydd vinnes genom besvär. Det
är den enda vägen som finns. Och dessa besvär går i regel i sista
hand till »Kungl. Maj:t», vilket kan betyda antingen Konungen i stats-
rådet (regeringen) eller regeringsrätten.

Detta innebär för det första — och det är kanske viktigast — att
då Kungl. Maj:t i statsrådet beslutar något, så finns inga möjligheter
till en kontroll öppna enligt svensk rätt. Man hör ibland talas om
att svenska ministrar har en svagare ställning än till exempel danska
och norska; de är bara Kungl. Maj:ts rådgivare, medan danska och
norska ministrar beslutar. Det är camouflage! Den reella skillnaden
är, att våra ministrar, som i realiteten hava samma inflytande över
besluten som de danska och norska, äro klädda i Kungl. Maj:ts mantel
och därigenom skyddas från den möjlighet till talan vid domstol, som
står öppen i Danmark och Norge.

Vad besvären angår, har lagen gjort en grovsortering, innebärande
att vissa grupper av mål, som man har tyckt vara ur rättslig synpunkt
betydelsefulla, går till regeringsrätten, medan de andra stannar hos
Kungl. Maj :t i statsrådet. Detta — att man bara gjort en grovsortering,
icke en principiell åtskillnad — innebär emellertid å ena sidan att
regeringsrätten ofta bedömer även skönsfrågor, och det är, som jag
vid flera tillfällen har utvecklat men nu inte hinner närmare belysa,
av mycket stor betydelse. Men det betyder å andra sidan att Kungl.
Maj:t i statsrådet i många fall slutgiltigt avgör även rättsfrågor i
besvärsmål utan någon möjlighet till efterföljande domstolsprövning.

Det är mycket tacknämligt, att denna märkliga lucka i vårt rätts-
skydd, som ställer Sverige i en särställning bland nutidens rättssta-
ter, blivit tillbörligen belyst för den svenska juristvärlden genom den
framställning vi nu har fått från danskt och norskt håll. Betydelsen
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av luckan beror ju naturligtvis på hur stor den är. Där finns mycket
märkliga tendenser nuförtiden. Det är inte bara det att till exempel
all krislagstiftning — med något litet undantag — är alldeles utanför
regeringsrättens domvärjo. Man är dessutom på väg att gå mycket
längre. Det finns också flera grupper av mål som på senare tid har
flyttats över till statsrådet från regeringsrätten. Värst av allt, får jag
kanske säga, är den tanke som är å bane i ett nu föreliggande för-
slag, nämligen att alla byggnadsmål skulle överflyttas från regerings-
rätten till konungen i statsrådet. Norrmän och danskar, som vet huru-
ledes kontrollen över administrationen särskilt har varit betydelse-
full just på de ömtåliga byggnadsmålens område, förstår kanske ge-
nom det exemplet bäst, hur prekärt vårt rättsskydd är.

Det tråkiga är att de skäl som här — liksom i andra liknande sam-
manhang — har anförts för inskränkningar i rättsskyddet är sådana
som i själva verket träffar livsnerven i hela vår administrativa rätts-
skipning. Man säger att en tillsynsmyndighet samtidigt måste vara
besvärsprövande myndighet. Det är att negera all gräns mellan admi-
nistration och jurisdiktion. Man säger att den, som har givit lagen,
också bör få pröva dess tillämpning. Det är att negera skillnaden
mellan lagstiftning och jurisdiktion. Man säger att allmänna intres-
sen är engagerade — stadsplaneintressen och estetiska intressen o. s. v.
Ja, naturligtvis. Men problemet är ju just att väga dessa allmänna
intressen emot de enskildas rätt. Man säger att det ofta är fråga om
en lämplighetsprövning —- och då skall väl inte regeringsrätten vara
med. Däremot sätter jag bara vad jag nyss antydde: att just regerings-
rättens ingripande på det skönsmässiga området har varit av utom-
ordentlig betydelse för oss, därför att den har fått tillfälle att där
utan direkt stöd av lag utveckla vissa betydelsefulla handlingsnormer
för de förvaltande organen. Det är sålunda själva livsnerven i vår
rättskontroll över förvaltningen som befinner sig i fara.

Mot dessa tendenser ville jag för min del ställa kravet på ett star-
kare utvecklat rättsskydd. Men där ryms stora problem som jag inte
skall komma in på, herr ordförande. Det är klart att går man den
vägen, så får det lov att ske under förutsättning att man inte bara
ger Gud vad Gud tillhörer utan också kejsaren vad kejsaren tillhörer.
Det får med andra ord ske under tillbörligt hänsynstagande till ad-
ministrationens behöriga självständighet inom sin sfär.

Jag för min del har den misstanken att vi par la force des choses
tvingas att i svensk rätt på ett eller annat sätt göra en principiell
åtskillnad mellan rättsfrågor och annat, liknande den som man gör
i alla andra länder. Och jag vill sluta med att säga, att kommer vi
in på den vägen, så blir det utrymme för vårt deltagande i ett nor-
diskt samarbete också på detta område, kanske inte i första hand
mellan lagstiftningsorganen men i varje fall mellan vetenskapsmän-
nen, för att efter mönster av professor Andersen, professor Max Sø-
rensen och andra närmare genomtänka, hur en sådan gräns i en-
skildheter skall uppfattas och dragas.
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Professor AARNE REKOLA (Helsingfors): Herr Ordförande. Mina Da-
mer och Herrar!

I—IV. Den ärade inledaren har i sitt referat grundligt redogjort för
de skäl, varför vinnande av rättsskydd även på förvaltningens om-
råde ur synpunkten av individens behov av rättsskydd framstår så-
som nödvändigt. Vid utredandet av de förfaringssätt, medelst vilka
ett sådant möjligast starkt rättsskydd kunde ernås på förvaltningens
område, har inledaren på ett lyckligt sätt gjort jämförelser med de
förfaringssätt, vilka i den allmänna domstolsprocessen hava ansetts
säkrast garantera individens rättsskydd. Förenande mig i stora drag
om det, som inledaren i dessa avseenden framfört, vill jag för min
del endast, i belysningen av de synpunkter inledaren anfört, något
beröra frågan om, på vilket sätt och i vilken mån individens behov
av rättsskydd på förvaltningens område kan anses vara tillgodosett i
Finland.

Man torde kunna säga, att det icke i Finland under de senaste ti-
derna före det andra världskriget rått nämnvärt missnöje med det
rättsskydd individen åtnjutit på förvaltningens område i allmänhet,,
ehuru naturligtvis i vissa fall förbättringar i några avseenden fram-
stodo såsom önskvärda. Detta berodde närmast på två omständighe-
ter, nämligen först och främst på, att landets högre tjänstemannakår
hade hittills nästan utan undantag erhållit juridisk utbildning, vil-
ken, såsom även inledaren har konstaterat, har varit ägnat att främja
rättssäkerheten i förvaltningen. Dessutom har hos oss funnits en till
sina viktigaste delar relativt tillfredsställande organiserad administra-
tiv rättsskipning, vilken bereder möjlighet att få rättelse i de flesta
förvaltningsåtgärder, som kränka individens rätt. Däremot har den
krigstida och efterkrigstida reglementeringsadministrationen i avse-
värd mån innefattat även sådant, som givit anledning till en ställvis
bitter kritik. Och även om det är att hoppas, att en frigörelse från
den av kristiden betingade reglementeringen småningom skall kunna
ernås, synes det dock, som om den offentliga hushållningen på lång
sikt sett, i allmänhet utvecklade sig, på en del håll mera, på andra
mindre, mot en planhushållning. På grund härav kommer individens
rättsskydd gentemot förvaltningen sannolikt även framdeles att hava
en avsevärt större betydelse än tidigare, varför frågan i detta aspekt
är allmängiltigt aktuell.

V. 1. Vad, för att övergå till detaljer, först vidkommer den kontra-
diktoriska principen, måste man vara ense med den ärade inledaren
därom, att denna princip borde i förvaltningen följas så långt, som
det praktiskt sett är möjligt, och jag tror, att av samma åsikt beträf-
fande såväl själva regeln som nämnda begränsning äro i synnerhet
alla, som på rättslivets arbetsfält hava kommit att se det ur part-
synpunkt. Denna princip har även högsta förvaltningsdomstolen i Fin-
land redan tidigare i några av sina avgöranden och cirkulär fastsla-
git och den kan anses i sina viktigaste hänseenden hava lått sin le-
gala bekräftelse i lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars
offentlighet.
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2. Muntligt förfarande är även ett förfaringssätt, vars tagande i bruk
ur synpunkten av rättssäkerheten i förvaltningen vore av särskilt stor
vikt. Man bör dock komma ihåg, att i glest bosatta land, till vilka
Finland måste räknas, en vidsträckt tillämpning av detta förfarings-
sätt lätt ledde till överdriven osmidighet i förvaltningen och bleve
för parterna oproportionerligt dyrt. Dock borde man sträva till att
göra detta förfaringssätt obligatoriskt åtminstone exempelvis på de
områden av den sociala vården, där det kan bliva fråga om individens
tagande i samhällets förvar.

3. Det är självfallet alldeles uppenbart, att förvaltningsmyndighetens
avgörande blir desto mera opartiskt och individens ställning i för-
valtningsförfarandet mera tryggad, ju mindre den som avgör ärendet
har del i anhängiggörandet av detta och införskaffandet av det mate-
rial som inkommer i saken, och att följandet av förhandlings- och dis-
positionsprincipen också i förvaltningen därför inom möjligheternas
ram är av vikt. Såsom även den ärade inledaren konstaterade, äro
möjligheterna i detta avseende dock begränsade. Inom vissa områden
av förvaltningen har man dock sökt följa dessa principer även i Fin-
land. Sålunda har i skattenämnder tillsatts särskilda statsombud, vilka
å statens vägnar införskaffa erforderlig utredning, vid behov söka
ändring i beskattningsbeslut och även i övrigt bevaka statens intresse
vid beskattningen. Ehuru skattenämnden och speciellt dess ordföran-
de härigenom ingalunda kommit att intaga ställningen av utomstå-
ende, vilka blott äga tillämpa lagen i det enskilda fallet, har beskatt-
ningen dock härigenom i viss mån fått karaktären av ett förhand-
lingsförfarande.

Genom den av inledaren nämnda fördelningen av åliggandena inom
ramen av samma ämbetsverk kan man även annars i många fall med
litet besvär och små kostnader leda rättsutvecklingen så, att den läm-
nade allt större rum för förhandlingsmetodens principer. En sådan
fördelning har i Finland införts bl. a. vid det administrativa discip-
linsförfarandet.

4. De vid förvaltningsförfarandet tillkomna handlingarnas offent-
lighet har i Finland varit regel redan länge och denna offentlighet
anses i princip i allmänhet oundgänglig. Offentlighetsprincipen har
i möjligast stor utsträckning fastställts även i den redan nämnda la-
gen om allmänna handlingars offentlighet av år 1951. Enligt min
uppfattning uppkommer icke genom denna offentlighet, om den be-
gränsas på sätt som framstår såsom oundvikligt, för landets admi-
nistration någon sådan olägenhet, vilken vore av allvarligare art, men
denna offentlighet är ägnad att i allra största mån bl. a. öka allmän-
hetens förtroende för förvaltningsåtgärderna.

5. Motiveringen av administrativa avgöranden är icke i Finland ens
närmelsevis fullkomlig, men motivering användes dock i tämligen stor
utsträckning i sådana ärenden, där den är mest behövlig. Då de högre
förvaltningsmyndigheterna, såsom redan sades, representeras av ju-
rister, har man vid förvaltningsförfarandet kommit att instinktivt till-
lämpa den allmänna processlagstiftningens grundsatser, och därmed
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har följt även en relativt allmän motivering av avgörandena, i syn-
nerhet där förvaltningsåtgärden omedelbart berört enskilda intressen.
Motivering av förvaltningsavgörandena förutsattes även uttryckligen
i vissa speciallagar rörande förvaltningsförfarandet, till och med i
skattelagstiftningen. Man måste även anse, att till god förvaltnings-
praxis hör att motiveringen ingår som en del i avgörandet, då detta
omedelbart berör enskilda intressen.

6. Rätten att söka ändring i förvaltningsärenden och vissa härvid
tillämpliga förfaringssätt har i Finland nyreglerats genom en den 24
mars 1950 given lag, varigenom vederbörande förlänats en ganska
vidsträckt rätt att i vanlig besvärsordning söka ändring i administra-
tiva beslut först hos lägre besvärsinstanser och till sist hos högsta
förvaltningsdomtolen. I samband med ändringssökande kunna de ad-
ministrativa rättsskipningsorganen upphäva förvaltningsavgörandet
även i fall förvaltningsmakten missbrukats (détournement de pou-
voir), ehuru i högsta förvaltningsdomstolen icke alltid fästs tillräck-
ligt avseende vid sådant missbruk.

I samband med denna rätt bör man även minnas den avsevärda be-
tydelse, som återbrytandet av laga kraft vunna utslag har på förvalt-
ningens område. Högsta förvaltningsdomstolen återbryter i fall, där
en administrativ myndighet tolkat lag felaktigt, årligen många laga
kraft vunna avgöranden enligt principen om analogisk restitution.
Även andra fall av återbrytande komma relativt ofta till användning.

Man torde kunna konstatera, att i Finland anses en speciell admi-
nistrativ rättsskipning nästan oundgänglig och knappast någon i hela
landet hölle för möjligt, att exempelvis högsta förvaltningsdomstolen
kunde upphöra och dess arbete överföras på de allmänna domsto-
larna.

7. Vid sidan av andra frågor rörande förvaltningsverksamheten
ville jag för min del fästa uppmärksamheten speciellt vid en enligt
mitt förmenande bekymmerväckande företeelse, nämligen den åtmins-
tone i Finland ofta i avsevärd utsträckning framträdande uppfatt-
ningen, att det icke vid förvaltningsförfarandet ens vid viktiga av-
göranden vore nödvändigt att fordra samma ojävighet som vid det
allmänna domstolsförfarandet. T. ex. statsrådets medlemmar anses
såsom chefer för sitt ministerium kunna ensamma avgöra till och
med stora ekonomiska spörsmål, vari såsom intressenter äro sam-
manslutningar, i vilkas ledning de själva äro med. Även om avgö-
randet härvid vore rättsenligt, vilket mången gång kan betvivlas,
är gemene man dock icke övertygade om objektiviteten i sådana av-
göranden, och statsmakten förlorar på grund härav en del av det
förtroende den så väl vore i behov av.

En annan beklaglig företeelse är de politiska gruppernas benägenhet
att exempelvis vid tjänstemannautnämningar såsom en på sak ver-
kande grund beakta vederbörandes partiståndpunkt. Denna benägen-
het vill särskilt framträda inom kommunalförvaltningen. Den kan dock
icke ens motiveras med påståendet, att tjänstemännen böra åtnjuta
folkets förtroende, då härmed i de särskilda fallen avses blott en viss
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grupps förtroende. Denna fråga är dock synbarligen ett sådant ogräs,
som det är svårt att rycka upp även på bättre odlade tegar än vad
Finlands karga jordmån bär.

VI. 1—2. Den ärade inledarens uppfattning, att den bästa garantin
för rättssäkerheten vore kollegiala ämbetsverk, är visserligen i princip
riktig, men redan med tanke på ökningen i kostnader kan kollegiali-
teten uppenbarligen icke införas annat än inom ett fåtal grenar av
förvaltningen. Och även om en kasuistiskt noggrann lagstiftning kun-
de vara en god garanti ur rättssäkerhetens synpunkt, kan den ibland
göra förvaltningsförfarandet alltför stelbent, varför intagandet av så-
dana noggrant kasuistiska stadganden i lag ingalunda alltid vore den
bästa lösningen. Det är att minnas, att »en god domare är bättre än
en dålig lag».

3. Parlamentarisk kontroll av förvaltningen utövar Finlands riks-
dag i huvudprincip endast i form av ministeransvarighet samt genom
statsrevisorerna, vilka äga utöva tillsyn över statsförslagets iaktta-
gande samt statsverkets tillstånd och förvaltning. De anmärkningar
de sistnämnda framställa hava ofta varit hälsosamma även ur syn-
punkten av individens rättsskydd.

4. Riksdagens justitieombudsman i Finland åligger bl. a. att vidtaga
åtgärder, då tjänsteman i tjänsteutövning gjort sig skyldig till svekligt
förfarande, »partiskhet» eller grov försumlighet, kränkt enskild med-
borgares lagliga rätt eller överskridit sin befogenhet. Justiiieombuds-
mannainstitutet har i landet en positiv betydelse särskilt på den grund,
att justitiekanslerns verksamhet har kanske i alltför hög grad ut-
vecklats i den riktningen, att han blivit regeringens jurist. Tyvärr har
också besättandet av justitieombudsmannabefattningen allt mera bli-
vit beroende av vederbörandes partilinje och således »partiskt», men
det bör erkännas, att de olika partierna dock hava strävat till att
till posten erbjuda sina bästa män.

VII. Domstolskontrollen har i Finland, för så vitt det är fråga om
de allmänna domstolarna, ringa betydelse. Den inskränker sig i huvud-
sak blott till brott i tjänsten och avgörande av skadeståndskrav.
Högsta förvaltningsdomstolen däremot är enligt lag skyldig att över-
vaka även de lägre myndigheternas rättsskipning på förvaltningsrät-
tens område. I Finland behöves det knappast för ernående av admi-
nistrativt rättsskydd en mera vidsträckt domstolskontroll, än den som
redan förefinnes i landet, men den borde stå på en högre nivå vad
beträffar rättsskipningen i lägre instans.

IX. De för förvaltningsförfarandet erforderliga stadgandena äro så
mångfaldiga och de måste för olika fall vara så olikartade, att deras
sammanfattning och kodifikation till en enhetlig lag om förvaltnings-
förfarandet kan erbjuda svårigheter. Men å andra sidan kan man med
säkerhet ur de för förvaltningsförfarandet erforderliga särskilda stad-
gandena finna även många sådana gemensamma rättssatser, som med
framgång kunna kodifieras, såsom man i Finland bl. a. avsett beträf-
fande stadgandena om ändringssökande.

På det vidsträckta fält, som organisationen av förvaltningen inne-
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fattar, finnes säkert även speciella områden, på vilka ett nordiskt
samarbete kunde i avsevärd mån vara fruktbringande. Det bör näm-
ligen beaktas, att om man vid sådant samarbete på något område kan
komma till ett gemensamt grundförslag, det är uppenbart, att man
i de olika ländernas lagstiftning strävade till att i mån av möjlighet
följa detta.

Høyesterettsdommer TERJE WOLD (Oslo) : Når en drøfter garantier
for rettssikkerheten ved administrative avgjørelser, er det selvsagt
mulig å se spørsmålet utelukkende som et spørsmål om den frem-
gangsmåte som administrasjonen må følge ved sin saksbchandling
for å trygge rettssikkerheten. Man aksepterer da det grunnlag for av-
gjørelsene som administrasjonen har i den materielle forvaltningsrett,
og problemet blir i virkeligheten bare et administrativt prosess-spørs-
mål. Professor Andenæs har i sin avhandling lagt vesentlig vekt på
denne side av saken, og jeg tror vi alle er enige i de prosessuelle
sikkerhetsgarantier han stiller opp. For Norges vedkommende kan
det i ethvert fall ikke være noen særlig tvil om at en reform er
sterkt påkrevet. —

Men som professor Andenæs også er fullt oppmerksom på, dreier
det seg her ikke bare om et prosessuelt forvaltningsrettslig spørsmål,
men om et grunnleggende samfunnsspørsmål, idet det i virkeligheten
er selve rettsutviklingen i samfunnet det gjelder. Det rår selvsagt
ingen uenighet om at vi ikke kan akseptere en samfunnsutvikling som
setter rettssikkerheten i fare. Allikevel er det her hovedproblemet
ligger.

Selv i våre nordiske land, hvor rettssamfunnet er grunnfestet på
folkestyre og et parlamentarisk styresett, er vi vitne til en utvikling
når det gjelder Statens stilling i samfunnet, som gjør det fullt beret-
tiget å reise spørsmålet om garantier for rettssikkerheten. Farten i
denne utvikling kan være forskjellig etter som regjeringen er kon-
servativ eller sosialistisk. Men ingen kan være i tvil om at Staten i
alle moderne land övertar stadig flere nye og større oppgaver på
alle samfunnslivets områder, og at administrasjonen gjennom sine
avgjørelser mer og mer griper inn i den enkelte borgers rettsstilling.
En kan være uenig i denne utvikling, men den synes ikke å kunne
stanses, og det er ingen vei tilbake. Allerede er administrasjonens av-
gjørelser av langt større betydning enn de judisielle, — ikke bare når
det gjelder borgernes innbyrdes rettsstilling, men også i stigende grad
når det gjelder den enkeltes rettsstilling i forhold til staten. Stats-
forvaltningen og den offentlige administrasjon har i samfunnet i dag
en veldig makt, som stadig1 vokser. Særlig etter krigen har denne
utvikling skutt vekst i alle land.

Det er i virkeligheten denne utvikling som tvinger rettssikkerhets-
spørsmålet fram og som har ført til at dette spørsmål har vært under
debatt på nordiske jurist- og administrativmøter i de siste 20—25 år.
Den veldige utvidelse av samfunnsoppgavene som har funnet sted,
har skapt en konflikt mellom samfunn og individ som under tiden
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kan synes nesten uløselig. — På den ene side samfunnsutviklingcn,
som krever at staten övertar stadig nye oppgaver og stadig griper
mer og mer kontrollerende inn i den enkelte borgers liv, — på den
annen side kravet til rettsbeskyttelse og rettssikkerhet for den enkelte,
— på den ene side kravet om at administrasjonen må ha den bemyn-
digelse og makt som er nødvendig for effektivt å løse sin oppgave,
og på den annen side kravet fra de enkelte borgere om garantier mot
vilkårlighet og overgrep. Jeg understreker dette såpass sterkt fordi
jeg synes at denne side av problemet er kommet for lite fram. Jeg
tror at skal vi løse den store og meget vanskelige oppgave: å bevare
og trygge rettssikkerheten under den sterke samfunnsmessige utvik-
ling som pågår, så er det nødvendig at vi legger hovedvekten på
selve innholdet av den materielle forvaltningsrett. Det er her vi
først og fremst må søke garantiene for rettssikkerheten.

Den enkelte borgers rettsstilling i samfunnet må nødvendigvis i
en viss utstrekning være undergitt skjønnsmessige avgjørelser av dom-
stolene og administrasjonen, og det må bli en vurderingssak, når en
kan si at den myndighet administrasjonen er tillagt i en lov er så
vid at det på det område som faller under loven ikke lenger består
noen rettssikkerhet eller ikke tilstrekkelige garantier for rettssikker-
heten. Også spørsmålet om hvilke garantier som må kreves beror
derfor på en skjønnsmessig vurdering for hver enkelt lov som gis,
— hvor lovens innhold og dens gjennomføring må gjøres til gjenstand
for en samlet bedømmelse. Det er ved en slik samlet bedømmelse at
rettssikkerhetsproblemet først og fremst må tas opp. — Men nettopp
fordi vi her ikke har noen eksakt målestokk å holde oss til, er det
så viktig hvilket utgångspunkt vi velger for vurderingen av de krav
til rettssikkerhet vi stiller opp. —

Professor Andenæs sier på side 9 i sin avhandling:
»En fruktbringende diskusjon forutsetter at kravet om rettssikker-

het ikke blir brukt med den baktanke å lamme administrasjonens
virksomhet. Utgangspunktet må etter mitt skjønn være at finner de
lovgivende myndigheter en eller annen form for regulering nødven-
dig, kan man ikke stille opp slike krav til behandlingsmåten at det
blir umulig å oppnå lovens formål. — På den annen side er det klart
at visse ofre får en finne seg i for å oppnå en betryggende behandling.
Og det kan være en sterk innvending mot å gjennomføre en regule-
ring på et eller annet område at den ikke lar seg gjennomføre på
en betryggende mate.»

Jeg tror at utgangspunktet professor Andenæs her velger er både
uheldig og uriktig. Det må være klart at det ikke bare er en sterk
innvending mot å gjennomføre en regulering at den ikke lar seg gjen-
nomføre på en betryggende mate, — men det er en avgjørende inn-
vending. — Skal rettssamfunnet bevares — og det er det grunnlag vi
arbeider på, -— da må intet forvaltningsmessig tiltak vedtas, dersom
det ikke er mulig å gjennomføre det uten at derved rettssikkerheten
for de enkelte borgere settes i fare. — Da må tiltaket vente til man
finner fram til de garantier som er nødvendige.
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Men dernest kan det heller ikke være riktig — som professor An-
denæs gjør — å sette opp som en arbeidshypotese at man ikke kan
»stille opp slike krav til behandlingsmåten at det blir umulig å oppnå
lovens formål». Vi behandler her garantier for rettssikkerheten, og
de krav som her ved en samlet vurdering finnes nødvendige, må
ikke oppgis eller reduseres for at lovens formål skal oppnås. — Pro-
fessor Andenæs har kanskje heller ikke ment dette, — men slik som
han uttrykker seg i avhandlingen, kan det være grunn til å under-
streke det jeg her har anført. — I det hele tror jeg ikke hensynet til
å oppnå lovens formål i og for seg bør være noen avgjørende prøve-
sten. — Det må være riktigere å ta sitt utgångspunkt i rettsstillingen
til dem som berøres av den regulering det her er tale om. — Det er
rettssikkerheten som må vurderes, og finner en først, etter en
samlet vurdering, at garantiene ikke er tilstrækkelige, så må regule-
ringen vike. — Vi befinner oss her på et område, hvor det alltid er
farlig å gå på akkord, og det er nødvendig — det viser de bitre er-
faringer vår generasjon har gjort — på ny og på ny å ta opp til prøv-
ning det fundamentale grunnlag vårt samfunn bygger på. —

At denne innstilling er riktig, hadde vi i Norge et ganske illustre-
rende eksempel på under debatten siste vinter om vår beredskaps-
lovgivning. — Jeg er ikke i tvil om at det hadde stor verdi at kravet
til rettssikkerheten under denne offentlige debatt nettopp ikke ble
avpasset etter hensynet til lovens effektivitet. —- Man fikk derved en
fruktbringende diskusjon om rettssikkerhetskravene, som hadde stor
betydning for lovens endelige utformning. —

Vi står her alltid overfor en uunngåelig konflikt mellom kravet til
rettssikkerhet og kravet til effektivitet. —

Professor Sundberg uttrykte det slik på det administrative møte
i Oslo i 1933:

»Medan rättsstaten endast kan tillgodose effektivitetsanspråken i den
mån de låter sig förena med rättssäkerheten, medgiver förvaltnings-
staten endast det mått av rättssäkerheten som effektivitetskravet kan
tillåta.»

Dette er et godt uttrykk for den konflikt som her er til stede, — og
det kan vel ikke være noen tvil om at vi må følge en vei som alltid
må ligge trygt på rettsstatens grunn.

II. Jeg er selvsagt fullt enig i at vi må vokte oss vel for å bruke
hensynet til rettssikkerheten som påskudd for å hindre et tiltak eller
en regulering som vi er politisk uenige i. Det er negativt og lite frukt-
bringende. Men selv på et helt saklig upolitisk-juridisk grunnlag
vil det alltid være delte meninger om nødvendigheten og betydningen
av de garantier det kan være tale om. Det reformarbeid vi står over-
for, vil derfor bli både vanskelig og langvarig. —

Jeg ser at professor Andenæs regner med at arbeidet i Norge kan
ta like lang tid som en prosessreform — en generasjons intenst arbeid
— kanskje mer. Jeg vil advare mot at man legger arbeidet an på den
mate. Det må kunne gå an å ta opp til behandling enkelte spørsmål
uten å vente på en omfattende prosesslov. Jeg for min del legger
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således stor vekt på offentlighetsprinsippet i administrasjonen. Når
det gjelder rettssikkerheten er offentlighetsprinsippet av grunnleg-
gende betydning. Jeg tror det er viktigere enn det kontradiktoriske
prinsipp. Jeg ville anse det meget uheldig om vi Norge skulle vente
en generasjon på å få det gjennomført. Slik kunne vel også andre
garantier tas opp til særskilt behandling og avgjørelse. — Det er i
denne sak meget viktig at den juridiske tenkningen og innsatsen følger
utviklingen. Utviklingen venter ikke. —

Professor Gastberg uttalte på det nordisk-administrative møte i
Oslo i 1949:

»Det er klart at når lovgivningen setter særedeles rommelige gren-
ser for det frie skjønn, så nytter det lite å gå til domstolene og klage.
Jeg tror i det hele ikke at man gjør den norske lovgiver noen urett
om man påstår at visse av de meget vidtgående reguleringslover fra de
senere år i sine vidtgående rommelige kompetanseregler for forvalt-
ningen nettopp tiisikter å eliminere domstolskontrollen. Det er nett-
opp den erkjente hensikt at det skal bli vanskelig for borgerne å legge
hindringer i veien for forvaltningens virksomhet ved å gå til dom-
stolene. — Det sier seg selv at et slikt system skaper en betydelig
risiko for vilkårlighet og for mistillit hos de alminnelige mann
overfor administrasjonen.»

Dette er sterke ord. Jeg vet ikke om de kan anvendes også på ut-
viklingen i de andre nordiske land. Jeg skal også vokte meg vel for
å ta noe standpunkt til den norske lovgivers motiver. Men det sier
seg selv at vi står overfor en meget farlig utvikling dersom det sam-
tidig med den voldsomme ekspansjon av statsforvaltningens makt —
bevisst tilstrebes å vanskeliggjøre og innskrenke adgangen til rettslig
kontroll av de administrative avgjørelsene. — Det motsatte må være
oppgaven. Nettopp fordi utviklingen nødvendiggjør en øking av ad-
ministrasjonens makt, er det mer nødvendig enn noen gang at makt-
økingen kompenseres med de nødvendige garantier for rettssikker-
heten. — Dette arbeid må i langt sterkere grad enn hittil tas opp
under forberedelsen og drøftelsen av hver enkelt forvaltningslov. Der-
som lovgiveren under utarbeidelsen av forvaltningsloven også tar
lovens gjennomføring opp til selvstendig drøftelse og ser lovens inn-
hold og gjennomføring i sammenheng, har vi her etter mitt skjønn
i et demokratisk samfunn den viktigste og sterkeste garanti for retts-
sikkerheten.

Forvaltningslovene er ofte hastverksarbeid. Det er knapp tid, —
det gjelder å få loven vedtatt, — og de vanskeligheter som gjennom-
føringen medfører, — utsettes. — Resultatet er at man ikke får den
drøftelse av problemene som er nødvendig i et demokratisk samfunn,
—- lovgiverens egen aktpågivenhet svekkes og vi oppnår ikke den sik-
kerhet som ligger i at lovgiveren under den offentlige behandling og
debatt tvinges til å tenke igjennom de konsekvenser den vide delega-
sjon av lovgivningsmyndighet kan ha for den enkelte og for hans
rettssikkerhet. — De egentlige overveielser av vanskelighetene kom-
mer ofte først når loven skal gjennomføres og de utfyllende regler
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gis av administrasjonen. Det hender ikke så sjelden at endog stor-
tingsmenn som selv har vært med på behandlingen av en lov, ikke
alltid har full översikt over rekkevidden av den lovgivningsmyndighet
administrasjonen har fått i loven. — Det er klart at alt dette hverken
styrker respekten for loven eller rettssikkerheten. — Det blir ofte
ikke bare formelt, men også reelt og verdimessig en forskjell på de
lover nasjonalforsamlingen gir, — og de lover administrasjonen ut-
ferdiger. — Hos oss i Norge kan man da også merke en tydelig reak-
sjon mot en altfor vid delegasjon til administrasjonen av lovgivnings-
myndighet. — Det er således symptomatisk at den komite som f. t.
arbeider med en ny prislov har fått i særskilt oppdrag også å utar-
beide forslag om gjennomføringen og behandlingsmåten av de saker
som kommer inn under lovens område. Det er så vidt jeg vet første
gang dette gjøres. — Jeg tror det må være riktig at man under den
ekspansjon av forvaltningsmakten som pågår, tar opp et målbevisst
arbeid for å begrense delegasjonen av lovgivningsmyndighet til det
som er absolutt nødvendig. Forvaltningslovene må utformes slik at
de i større grad enn hittil gir administrasjonen direktiver, — en
utvidet bruk av rettslige standarder må gjennomføres. — Den juri-
diske vitenskap må etter min mening i høyere grad enn hittil ta
opp de farer som en for vid og for lettvindt delegasjon av lovgiv-
ningsmyndighet innebærer. —

Men det er grunn til å gå videre. —
I de tilfelle hvor delegasjon av lovgivningsmyndighet er nødvendig1,

ville det i mange tilfelle være av den største betydning at de bestem-
melser administrasjonen deretter gir i henhold til bemyndigelsen ble
drøftet med representanter for nasjonalforsamlingen. Ofte ønsker også
administrasjonen selv å rådføre seg om den fullmakt som er gitt, og
få godkjennelse av de bestemmelser som utferdiges. — Man viker
imidlertid tilbake for en ny lovbehandling, og noen annen vei har en
ikke i dag. Jeg er ikke i tvil om at det vil styrke rettssikkerheten - —
og hva som kanskje er like viktig — tryg'ghetsfølelsen — om vi
i Norge fikk bestemmelser som åpnet adgang til rådlegging mellom
administrasjonen og representanter for Stortinget før administrasjo-
nen når det gjelder viktige forvaltningslover bruker de vide full-
makter som loven har gitt den. Jeg kan i den forbindelse nevne de
vide reguleringsfullmakter som er gitt i prisreguleringsloven. Dette
ville uten stor vanskelighet kunne ordnes ved at den Stortingskomite
som har behandlet vedkommende forvaltningslov fikk bemyndigelse
til å øve kontroll med den lovgivningsmyndighet administrasjonen er
delegert i vedkommende lov. Jeg skal ikke gå i detaljer om hvordan
dette best kan gjøres — før eller etter at bestemmelsen er gitt etc. • —
Jeg skal bare nevne at etter mitt skjønn allerede en ordning som in-
stituerte rådlegging mellom administrasjonen og vedkommende ko-
mite ville ha stor betydning. Jeg henviser til utenrikspolitikken, hvor
et sådant samarbeid allerede er i gang mellom regjeringen og Stor-
tingets utenrikskomite. Derimot tror jeg ikke det vil være heldig om
man instituerte en parlamentarisk kontroll med selve administrasjo-
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nens utøvelse — med de enkelte administrative avgjørelser. Jeg er her
enig med innlederen. Etter min mening er det grunn til å være på
vakt mot politikernes innblanding i administrasjonens enkeltavgjørel-
ser. Lovgiveren skal ikke administrere. Resultatet kan lett bli at dette
ikke fremmer rettssikkerheten. — Vi har allerede nå visse tendenser
til at politikere som distriksrepresentanter bruker sin politiske inn-
flytelse til hos administrasjonen å oppnå dispensasjoner og tillåtelser
som i virkeligheten undergraver den reguleringsordning vedkommen-
de politiker selv har vært med på å vedta. Denne utvikling er ikke
sunn og tjener ikke til å styrke hverken samfunn, solidaritet eller
rettssikkerhet. I det hele er trappesliteriet i departementet en uting,
som i virkeligheten bare understreker en uhyggelig side ved den makt-
stilling administrasjonen inntar i dag. — Rettssikkerheten ved de in-
dividuelle avgjørelser må sikres ved de prosessregler for behandlings-
maten vi får. — En helt annen sak er at administrasjonen gir Stor-
tinget meldinger om sin virksomhet som ledd i den politiske kontroll,
men dette antar jeg ligger på siden av det emnet vi behandler.

Højesteretssagfører POUL JACOBSEN (København) : Hr. formand,
mine damer og herrer. Jeg hørte med særlig glæde og tilslutning de
sidste bemærkninger af den sidste ærede taler, og jeg vil gerne fort-
sætte en lille smule, der hvor han slap, og navnlig også hæfte op-
mærksomheden ved det, han sagde, at nu havde man i en årrække
drøftet alle disse spørgsmål, og, må jeg fortsætte, tendensen i denne
årrække er, såvidt jeg kan skønne, i alle de nordiske lande gået i ret-
ning af at udvide administrationens myndighed, uden at nogen synes
at have interesseret sig for at indføre de nødvendige kontrolforan-
staltninger for at forhindre overgreb fra administrationens side. Jeg
forstår så godt, når den højtærede koreferent i sin tale, som jeg
iøvrigt i det store og hele kan give min fulde tilslutning, i sine første
bemærkninger fremkom med et meget pessimistisk syn på hele udvik-
lingen, idet han sagde, at hvis den udvikling fortsatte, var han ikke
bange for at sige, at var der måske noget om, at man styrede i ret-
ning af diktaturet. Jeg vil gerne sige dette endnu stærkere: Det er
min fulde overbevisning, at hvis der ikke meget hurtigt kommer en
kursændring i den udvikling, der foregår, så bliver alle vore store
ord i Norden om vor demokratisk retsstat til fraser, der inger steder
hører hjemme, for så styrer vi lige i retning af diktatur. Jeg kan også
i mine pessimistiske stunder komme til samme resultat som profes-
sor Poul Andersen og sige: kan det overhovedet hjælpe noget? Er
udviklingen ikke allerede for langt fremme, og må man ikke for-
udse, at det fortsætter på samme måde, således at det, vi kalder rets-
staten, den demokratiske retsstat, i virkeligheden ikke er til at redde?
Men jeg vil nu alligevel nødig tro, at det er tilfældet, og derfor vil
jeg sige, at hvis der ikke snart sker noget, går det galt. Det nytter
ikke med at tale, der må handles, og her mener jeg, at Nordens juris-
ter, når de er samlet, kunne gøre i hvert fald det, at man ved ethvert
land hver for sig, når som helst lejlighed gives, hæver fanen og siger
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sin mening om det nødvendige i at skabe retsgarantier for den enkelte
borger over for stat, over for administration og øvrighed.

Jeg kan sige, at for Danmarks vedkommende har det i de sidste
år med stærke skridt gået i den retning, at administrationens myn-
dighed er forøget, og garantierne for de enkelte borgere er blevet for-
ringet. Man giver den ene lov efter den anden, hvor man på vigtige
områder udelukker domstolskontrollen, den domstolskontrol, som er
det eneste vi har i Danmark. Man er fra administrationens side ved
lovgivning af administrative love så ivrig efter at udelukke kritik
fra domstolenes side, at man søger gennemført i hver lov næsten,
der gives, at domstolene ikke kan dømme om dit og ikke kan dømme
om dat, trods det, at jeg ikke tror, man kan sige, at danske domstole
har været særlig kritisk indstillet over for administrationen. Alligevel
ønsker man ikke nogen mulighed for kritik. Man indfører i stedet
nævn, hvor der ikke foregår nogen virkelig procedure som for en
domstol, og nævn, som kun har indstillende myndighed til selve ad-
ministrationschefen, til ministeren. Hele denne udvikling fører til,
at der i befolkningen opstår mistillid til retssystemet, og jeg ser også,
at professor Andenæs i sit fortræffelige skrift og også i det udmær-
kede, han sagde her i dag, er inde på, at hvadenten man mener, der
er rigtigt eller urigtigt, så er befolkningerne i Norden mere og mere
indstillet på, at det hjælper ikke at tale om ret over for administra-
tionen. Der er kun at gå bagtrappevejen, som professor Andenæs
siger. Denne udvikling er skadelig, og den modvirkes efter min me-
ning ikke ved at nøjes med at tro, at man hurtigt får en ny lovgiv-
ning. Hvis dette virkelig, som den sidste ærede taler sagde, skal tage
en menneskealder, tror jeg, det er for sent, for så kommer det aldrig.
Nej, jeg tror, at det man skal arbejde på, det er, om man ikke kan
forandre mentaliteten, navnlig hos juristerne. Hvis man kunne få
jurister, ja, og også politikere, til at forstå, hvor vigtig denne sag er,
hvor vigtigt det er trods alle betænkeligheder og alle ting, man kan
opstille, som taler imod dette eller hint, at kræve offentlighed i ad-
ministrationen og kontroll med denne. Professor Andenæs har jo —
det eneste jeg har at udsætte på hans skrift — efter min mening alt for
mange betænkeligheder og ser det hele alt for kompliceret. Man må
i et så vigtigt spørgsmål, som den sidste ærede taler sagde, gå til
grundnerven og skære alle betænkeligheder væk. Det er så vigtigt,
at der sker noget her, at man ikke kan trække noget i langdrag. Og
da vil jeg sige, at hvis politikerne ville forstå — og det må jurister-
ne sige til dem — at de må ikke lave love, hvor de giver uindskrænke-
de fuldmagter til administrationen. De må ikke vedtage love, der
giver administrationen magt til at udstede cirkulærer, hvorved den
oven i købet kan udvide den myndighed, som selve loven giver den,
og man må ikke på noget punkt fratage befolkningen retten til at
gå til domstolene med deres klager, når de mener sig forurettede af
administrationen. Og jeg vil sige til domstolene, at når de har mulig-
hed for at udøve kritik over for administrationen, og når de skal
bedømme administrationens fuldmagter, og der vil der naturligvis
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ofte fremkomme tvivlsomme tilfælde, men gør så hellere kritikken
over for administrationen stærkere, end man måske synes, frem for
at gøre uret mod for den enkelte boger, og husk på, at hver gang der
falder en dom, hvor man synes, at der undlades en kritik over for
administrationen, som burde komme, er man med til at undergrave
retsstaten. Og jeg vil sige til sagførerne, til advokaterne: Selvom vi
hver dag måske står i den situation at måtte sige til vore klienter, ja,
vi synes, I har ret, men der er ikke noget at gøre, så før alligevel en
del af disse sager, og det er den eneste måde, hvorpå vi kan medvirke
til at holde gryden i kog på dette område. Og jeg vil sige 1 il embeds-
mænd, der ligger ikke nogen kritik i det, jeg siger her, over for deres
dygtighed og over for deres reelle hensigter, men mentaliteten er for-
kert. Vore embedsmænd må ikke føle sig som statens herrer, og som
om de har magten over borgerne. De må forstå, at hvis de ønsker en
demokratisk retsstat, må de også ønske kontrol, og så må de også
ønske domstolskritik, og de må forstå, at de skal være statens tjenere
og ikke dens herrer.

Vi kan ikke gøre stort her i dag, og der var enkelte spørgsmål, jeg
godt kunne have lidet at rejse, men som jeg afstår fra. Men jeg vil blot
sige dette, og jeg synes, at dette mødes begyndelse tyder på, at det kan
gennemføres, at hvis drøftelsen i dag af denne sag kunne føre til, at
hele den nordiske offentlighed fik forståelsen af, hvor alvorligt Nor-
dens jurister ser på hele dette spørgsmål, og at vi i fællesskab i virke-
ligheden vil råbe et »vagt i gevær» over for den udvikling og tendens,
der findes i de nordiske lande, ja, jeg vil tilføje naturligvis mindst i
Sverige, som på dette punkt er langt forud for de andre nordiske
lande. Jeg får ikke tid til at uddybe det nærmere. Men hvis mødet
kunne konkludere i dette, så tror jeg, det er det meste, vi kan opnå i
dag.

Professor HALVAR SUNDBERG (Uppsala): Herr ordförande, mina
damer och herrar! När jag enligt vänlig anmodan också skall deltaga
i denna diskussion, är det några synpunkter, som jag skall tillåta mig
att framhålla.

Den situation, som uppstått, söker sin grund däri, att genom om-
bildning eller vid sidan av den gamla rättsstatsförvaltningen uppkom-
mit en administration av helt annan typ: den medborgarnas livsfö-
ring och verksamhet dirigerande socialistiska förvaltningen. Dessa
båda förvaltningstyper äro varandras principiella motsatser. Den förra
bygger på aktningen för medborgarens liv, frihet och egendom, i vår
rätt klangfullt proklamerad i RF § 16. Den senare anträffas i sin re-
naste form i de nationalsocialistiska och kommunistiska statsformer-
na. Den bygger på samhällsintressets dominans över individen enligt
tesen Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Rättssäkerhetsgarantierna skapa
ett skydd mot förvaltningsmyndigheternas maktfullkomlighet: de be-
gränsa därigenom samtidigt deras förmåga att förverkliga statsintres-
set. Man kan, om man vill, uttrycka det så: den ena följer principen,
att det är bättre att en skyldig går fri, än att en oskyldig straffas,
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den andra menar, att det är bättre att en dör för folket än att hela
folket förgås.

Strävan efter rättssäkerhetsgarantier inom den socialistiska förvalt-
ningen avser sålunda att negera denna förvaltnings huvudprincip ge-
nom att uppställa vissa för förvaltningen oåtkomliga värden. En sådan
strävan måste därför, i större eller mindre utsträckning, leda till en
kompromiss mellan tvenne motsatta förvaltningstyper, som både blir
besvärlig och minskar förvaltningens effektivitet.

Rättssäkerhet förutsätter, att förvaltningsmyndigheterna bindas av
normer, som de ej kunna sätta å sido, även om effektivitetshänsyn
skulle kräva detta: ett beslut skall tillkomma i vissa laga former,
beslutet skall hava en viss föreskriven form och dess innehåll skall
vara sakligt riktigt och det får icke fullfölja något annat ändamål än
det som den tillämpade författningen åsyftar. Handläggningen och be-
slutet få sålunda icke påverkas av personliga sym- eller antipatier,
och icke heller av partens eller tjänstemannens politiska åskådning.
Äro de makthavande villiga att betala detta pris, att dymedelst avsäga
sig möjligheten att främja sina politiska syften? Referenten synes i
själva verket anse, att så ej är fallet: »Det är en naturlig (!) sak»,
säger han (s. 15), »att en radikal og en konservativ regering' vil ha
forskjellig syn på administrasjonen . . . og at det derfor kan bli et
omslag i praksis når regeringen skifter». Men om en författning kan
tillämpas växlande allt efter regeringens färg, lärer man icke kunna
tala om rättssäkerhet.

Det är förvaltningens politisering, som är det karakteristiska draget
i utvecklingen, sammanhängande med att både lagstiftning och för-
valtning begagnas såsom instrument för genomförande av politiska
idéer och maktsträvanden; ej heller rättsskipningen har för övrigt
förblivit alldeles obesmittad härav. Denna utveckling har väsentligen
möjliggjorts genom obestämda fullmakter och ett allt vidsträcktare
område för det fria skönet. Genom underhandskonferenser med stats-
rådet, underhandsanvisningar från denne eller underhandsförfrågning-
ar hos denne upphäves de facto förvaltningsmyndigheternas själv-
ständighet och myndigheterna förvandlas till verkställare av de makt-
havandes politiska intentioner. Genom gynnande av s. k. partivänner
och anpassliga och missgynnande av kritiker, motståndsmän och
andra misshagliga effektiviseras genomförandet av de politiska strä-
vandena. Uppvaktningar och trappspring, som blivit normala förete-
elser, gynna anvisningar och uppgörelser utan kontroll och fullborda
härigenom bilden. Vilja verkligen de makthavande avsäga sig eller
begränsa sina möjligheter till maktens utnyttjande?

Skulle så vara fallet — vilket synes mig föga troligt men kanske,
om maktunderlaget vacklar, kan bliva möjligt — bör ökad rättssäker-
het i första hand eftersträvas genom att i förvaltningens organisation
iakttagas vissa erfarenhetsmässigt härför betydelsefulla principer.
Man bör organisatoriskt särhålla den lagstiftande funktionen från
den tillämpande, judiciella funktioner från administrativa och parts-
intresse från avgörandet, man bör framtvinga en bättre redovisning av

17—517260.
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beslutsskälen, när enskilds rätt och intresse beröres, och man bör
eftersträva snabba avgöranden så att icke, såsom vid stadsplane-
avtalen, långhalandet utnyttjas såsom förvaltningens påtryckningsme-
del till vinnande av ekonomiska förmåner för det allmänna som part
— allt detta har referenten med fog framhållit. Man bör genom klara
normer förhindra massavgöranden utan prövning, där saken först
upptages till sakprövning, om den enskilde är påstridig och ej låter
sig nöja med det »rutinmässiga avslaget». Man bör också iakttaga
den princip, som kasuistiskt uttalas i RF § 60 genom de där stadgade
förpaktnings- och monopolförbuden: att maktutövning och förvärvs-
verksamhet icke få förenas i samma hand i följd av det incitament
till maktmissbruk och sålunda bristande objektivitet, som därav ska-
pas. Referenten har också framhållit juristutbildningens betydelse.
Denna synpunkt synes mig för övrigt förtjäna särskilt beaktande.
I Sverige hava nämligen yppat sig strävanden att klyva den juridiska
utbildningen i en domstolslinje och en förvaltningslinje; redan tidi-
gare hava vi fått en av nationalekonomien dominerad förvaltnings-
examen, vars juridiska undermålighet tillfullo motsvarat kritikens far-
hågor vid dess tillkomst. Denna önskan att avskilja administrationen
från juridiken har delvis sin grund i önskan att undanröja det hinder
för effektiviteten, som juristens naturblivna hänsyn till rättssäker-
heten medför — och, även om så ej skulle vara avsikten, blir effek-
ten av juristernas utmanövrerande ofrånkomligt denna.

Däremot har man anledning ställa sig synnerligen skeptisk till möj-
ligheten att vinna något genom en reglering av det administrativa pro-
cederet. Huru skall man kunna finna några allmänna regler av vär-
de, bindande för det florilegium av myndigheter med vitt skilda upp-
gifter, som förvaltningen inrymmer? Dylika regler komma säkerligen
att kännas såsom olidliga tvångströjor, om de göras fasta, och göras
de ej detta, ge de illusion av rättssäkerhet utan att skapa den. Hela
tendensen har varit den motsatta: de äldre reglernas fortgående upp-
lösning. Kristidsförvaltningen har härvid fullbordat utvecklingen.

Den väsentliga rättssäkerhetsgarantien är emellertid att vinna ge-
nom besvärsinstitutet och domstolskontrollen. Endast på dessa vägar
kan trygghet skapas och den tilltagande misstron mot myndigheternas
objektivitet och goda vilja hävas. »Konungens domsrätt» utövas en-
ligt grundlagen av högsta domstolen. »Konungens rätt att pröva och
avgöra besvär, som enligt författningarna skola fullföljas i statsde-
partementen», ankommer däremot å regeringen och regeringsrätten.
Ingendera är enligt grundlagen en domstol, utan de äro administrativa
besvärsmyndigheter; man kan naturligtvis kalla dem förvaltningsdom-
stolar, blott man ej därigenom forledes till felaktiga slutsatser angå-
ende deras ställning.

Det administrativa besvärsinstitutet, som fram till 1909 var tämli-
gen ensartat, har efter regeringsrättens tillkomst sagda år kluvits och
utvecklats i motsatta riktningar. Regeringsbesvären eller de politiska
besvären hava alltmera upphört att vara en rättssäkerhetsgaranti; de
näringsidkare eller näringsidkarsammanslutningar, som tro sig kunna
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vinna något rättsskydd genom besvär över kommissioners och kris-
tidsmyndigheters beslut, lära vara lätt räknade. Besvärsinstitutet har
här mera blivit ett demonstrationsmedel, vars värde ligger i den pub-
licitet, som genom besvären åstadkommes. Givetvis får icke detta
generaliseras. På den gamla rättsstatsförvaltningens områden kunna
ännu besvär vinna en objektiv och rättslig prövning. Men tendensen
är sedan 1930-talet en fortgående uppluckring av formerna och ett
vidgat utrymme för politiskt och personligt bestämda avgöranden.
Någon praktisk möjlighet att vända utvecklingen tillbaka torde icke
för närvarande föreligga. Politiseringen är ett faktum.

Regeringsrättsbesvären hava bibehållit och utvecklat traditionerna
från rättsstatsförvaltningens dagar. Detta besvärsförfarande präglas av
att det utvecklats ur det gamla överrättsförfarandet, och den svenska
förvaltningens rättssäkerhetsgarantier få här verka. På detta område
synes därför den igångsatta utredningen om en administrativ process-
ordning kunna få betydelse. Man bör dock akta sig för att söka per-
fektionera besvärsprocessen till likvärdighet med domstolsprocessen.
Värdet hos besvärsinstitutet ligger i dess enkelhet och billighet; den
kan i stor utsträckning föras av medborgaren själv utan juridiskt
biträde. Naturligtvis kan åtskilligt vinnas genom fullständigare regler
men olyckligt vore, om besvärsförfarandet skulle göras lika omständ-
ligt, krävande och dyrbart som rättegången; härigenom skulle näm-
ligen dess nuvarande stora betydelse såsom ett lättillgängligt om ock-
så bristfälligt rättsmedel gå förlorat. Det sämsta vore dock, om genom
en halvmesyr besvärsförfarandet skulle i vissa hänseenden förbättras
och resultatet därav skulle bliva, att detta — något vartill tendenser-
na redan visat sig — skulle börja uppfattas såsom likvärdigt med
domstols dom.

Faran därav är desto större, som i följd av ett ålderdomligt undan-
tagsstadgande en dylik formell likvärdighet redan i vissa avseenden
föreligger. Detta gäller »de mål, som den allmänna hushållningen i ri-
ket, kronans varjehanda ingälder, så ock de, som någons ämbete eller
tjänst och fel där i röra»; de prövas av de administrativa myndig-
heterna själva. Detta ålderdomliga fiskaliska privilegium, vars inne-
håll väsentligen urholkades genom 1800-talets rättsstatsidéer, har ge-
nom en företeelse, som skulle kunna kallas den byråkratiska solidari-
teten — domstolarnas obenägenhet att underkänna förvaltningsmyn-
digheternas beslut — visat ny livskraft. Det har sålunda nyligen till-
lämpats av högsta domstolen i fråga om ett avgörande av en myndig-
het två sekel yngre än stadgandet — en tolkning som dock illa har-
monierat med den allmänna rättsuppfattningen samt givit och torde
komma att giva än mera eko i riksdagen. Skall ett avgörande i be-
svärsförfarandet erkännas såsom likvärdigt med domstols dom, måste
givetvis förfarandet göras likvärdigt. Detta innebär i första hand krav
på en med rättegångsbalken likvärdig processlag. Detta skulle emel-
lertid minska besvärsförfarandets faktiska betydelse såsom rättssäker-
hetsgaranti. Medborgarna skulle icke hava ekonomiska möjligheter
att utnyttja det. Likvärdigheten skulle dessutom kräva ett restlöst
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upphävande av den dubbelställning, som besvärsmyndigheten intager
genom officialprincipens stora spelrum: särskilt när statens fiskaliska
intressen beröras. Besvärsmyndigheten skall då på en gång fungera
såsom opartisk myndighet i tvisten mellan den enskilde och staten
och samtidigt bevaka statens partsintressen; särskilt gäller detta i
skattemål, vilkas handläggning också varit föremål för hård jurist-
kritik. Vad statens representant medgiver, binder ej myndigheten,
lika litet som hans yrkanden och bevisning; den enskilde motparten
strider därför mer eller mindre i blindo. En betydelsefull svaghet hos
besvärsprocessen är också, att parten har ringa utsikt få någon er-
sättning för sina kostnader, hans talan må vara aldrig så befogad.
Detta försvårar den enskildes processföring; gäller det ej stora vär-
den, är det billigare för honom att finna sig i en oförrätt än att
söka rättsskydd, ett läge som myndigheterna också otvivelaktigt, sär-
skilt inom skatteväsendet, utnyttja till hans nackdel.

Det yttersta rättsmedlet måste alltid bliva möjligheten att draga frå-
gan inför domstols prövning. Ingen skall påstå, att detta rättsmedel
är osvikligt. Den enskilde har här att räkna med den byråkratiska
solidariteten. Domstolsprövningen är i följd av denna i verkligheten
icke förutsättningslös, utan det föreligger en påtaglig benägenhet hos
domstolarna att presumera, att myndigheten haft rätt och att den en-
skilde alltså är en »kverulant» — ett även av referenten brukat smä-
deuttryck, alltför mycket erinrande om det tyska »Greuelpropaganda»
och i allmänhet oberättigat, enär den s. k. kverulanten i nio fall av
tio lidit en oförrätt, för vilken han vägrats upprättelse — kverulanten
kan naturligtvis vålla något besvär men han kan icke såsom den
mycket vanligare motsatta företeelsen, nämligen byråkratiskt prestige-
begär, föranleda någon rättskränkning.

Det må i detta sammanhang nämnas, att det av referenten omnämn-
da JO-ämbetet, tillkommet under en tid, då folkets frihetskrav var le-
vande, under senare tid väsentligt förlorat i betydelse såsom medbor-
gerlig rättssäkerhetsgaranti. I följd av det parlamentariska systemet
och JO:s ställning såsom riksdagens ombudsman är det sålunda osan-
nolikt, att JO skulle ingripa i politiskt inopportuna fall eller där
rättskränkningen begåtts av myndigheten i överensstämmelse med re-
geringens intentioner. Minst lika ineffektiv lär en parlamentarisk kon-
troll över förvaltningen bliva. I Sverige tala erfarenheterna beträf-
fande konstitutionsutskottets kontrollverksamhet otvetydigt för ett så-
dant antagande. Ingen rättrogen katolik kan med större trosvisshet
hävda påvens ofelbarhet ex cathedra än regeringspartiet slår vakt om
den politiska dogmen om regeringens fullkomlighet.

Även tanken på särskilda domstolar — tjänstemannadomstol, social-
domstol etc. — såsom medel för ökande av rättssäkerheten synes böra
avvisas. Tillskapandet av specialdomstolar leder icke blott till kom-
petenskonflikter av olika slag; den medför också faran för rättsord-
ningens uppdelning i vattentäta skott med olika rättsprinciper. Det
kan betvivlas att en sådan utveckling är av godo.

In summa: rättssäkerhetscarantierna äro att söka i ett förbättrat
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besvärsförfarande och i vidgad möjlighet till domtolskontroll, icke
endera utan bådadera. Men är man beredd att acceptera den inskränk-
ning förvaltningens rörelsefrihet och den minskade effektivitet, som
detta skulle medföra? Detta är kärnfrågan.

Riksmarskalken EKEBERG övertog ledningen av mötets förhand-
lingar.

Jur. dr TAUNO SUONTAUSTA (Helsingfors) : Herr ordförande, mina
damer och herrar! Jag tillåter mig att något komplettera de uppgifter,
som professor Andenæs i sin utmärkta avhandling givit angående den
senaste administrativa lagstiftningen i Finland och samtidigt framföra
några synpunkter.

Vad först angår offentlighetsprincipen, som är en viktig garanti
för rättssäkerheten, har i Finland nyligen stadfästs lagen om allmänna
handlingars offentlighet. I Finland har visserligen redan länge med
vissa undantag den grundsatsen varit gällande, att offentliggörande
av allmänna handlingar icke beror på myndighets prövning, d. v. s.
att allmänna handlingar är offentliga. Lagstiftningen, som var spridd
i specialstadganden, var dock icke tillfredsställande. Man har nu
sökt avhjälpa bristerna genom en särskild lag, som innehåller uttöm-
mande allmänna stadganden om allmänna handlingars offentlighet.

I detta sammanhang vill jag påpeka en omständighet som har bety-
delse för dagens diskussionsfråga. Ursprungligen avsåg1 väl offentliga
handlingars offentlighet främst rätt att från trycket utgiva hand-
lingar. Numera har det huvudsakligen fått betydelsen av handlingars
utbekommande från myndighet oberoende av deras utgivande i tryck,
så att myndigheternas verksamhet kommer att utövas i offentlighe-
tens ljus och under allmänhetens kontroll och förty med åtnjutande
av allmänt förtroende. Den finska reformen bör ses mot denna bak-
grund.

I väsentliga hänseenden överensstämmer den nya finska lagen med
vad som är gällande i svensk rätt. Men det föreligger också stora
skiljaktigheter, beroende på i Finland föreliggande erfarenheter och
behov. I den finska lagen tillämpas det förfarandet, att i lagen fast-
ställes principen om allmänna handlingars offentlighet, och erfor-
derliga undantag från offentligheten kan för i lag begränsade ända-
mål stadgas genom förordning, alltså med i lag stadgade villkor och
begränsningar.

Utan att kunna närmare beröra detaljer i den finska lagen, ville
jag betona att det icke saknar intresse att jämföra de lagtekniska me-
del med vilka man i finsk och svensk lagstiftning strävat till samma
mål, som ju måste vara att säkerställa handlingars offentlighet utan
att likväl behovet av sekretess där det verkligen föreligger lämnas
obeaktat.

Som ett annat principiellt och praktiskt betydelsefullt reformarbete
i Finland kan anses lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden
som trädde i kraft med ingången av detta år. I denna lag fastslås
principen att ändring genom besvär kan sökas i alla av förvaltnings-
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myndigheter fattade beslut, såvida icke vissa slag av beslut uttryck-
ligen äro undantagna. Besvärsrätt medges allmänt även beträffande
statsrådets och ministeriernas beslut, därest de innebär avgörande av
en rättsfråga. Annars ligger lagens praktiska betydelse däri, att där
för åstadkommande av största möjliga enhetlighet stadgas allmänna
regler beträffande besvärsrätten, besvärstiden, anförandet av besvär,
besvärsundervisningen samt verkställigheten av överklagat beslut.

Lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden är endast en par-
tiell reform. Frågan om en grundligare revision av den förvaltnings-
rättsliga lagskipningen har i Finland dryftats under hela självstän-
dighetstiden, och den förvaltningsrättsliga lagskipningen i högsta in-
stans blev ordnad redan 1918 genom inrättandet av högsta förvalt-
ningsdomstolen. Den förvaltningsrättsliga lagskipningen i lägre in-
stans, som i huvudsak utövas av de centrala ämbetsverken och läns-
styrelserna samt vissa andra myndigheter, är emellertid i behov av
reformering. Därvid har man planlagt ordnandet av sammansätt-
ningen av de myndigheter, vilka utöva förvaltningsrättslig lagskip-
ning i lägre instanser, förfarandet vid behandlingen av besvärsären-
den jämte andra till denna lagstiftning hörande ärenden samt sökande
av ändring i lagskipningsutslag. Man har tänkt sig de förvaltnings-
rättsliga lagskipande organen, d. v. s. de centrala ämbetsverken och
länsstyrelserna, ävensom statsrådets ministerier vid handläggningen
av förvaltningsrättsliga lagskipningsärenden sammansatta så, att den
kollegiala behandlingen och juristelementets deltagande i avgörande-
na skulle bli obligatoriska. Samtidigt har föreslagits att det skall stad-
gas allmän besvärsrätt till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om
sådana lagstridiga beslut och förordnanden beträffande vilka ordinärt
rättsmedel icke kan anlitas.

I avvaktan på en sådan allmän reform av den förvaltningsrättsliga
lagskipningen i lägre instanser har man ansett att en omorganisation
av den förvaltningsrättsliga lagskipningen för länsstyrelsernas vid-
kommande är en brådskande uppgift. Den största och viktigaste de-
len av den förvaltningsrättsliga lagskipningen är ju koncentrerad till
länsstyrelserna.

För närvarande är länsstyrelsen ett byråkratiskt ämbetsverk där
ärendena, även de förvaltningsrättsliga lagskipningsärendena i regel
avgöras av landshövdingen på föredragning av en föredragande. Man
är ense om, att de förvaltningsrättsliga besvärsärendena böra hand-
läggas och avgöras i plenum i enlighet med kollegieprincipen, d. v. s.
att den förvaltningsrättsliga lagskipningen skall handhas av ett organ
anslutet till länsstyrelsen och bestående av tre medlemmar. Diskus-
sionen gäller för närvarande bland annat frågan om landshövdingen
skall vara det nya kollegiets självskrivne ordförande eller om det
skall förses med en särskild, lagfaren ordförande. På fackmannahåll
är man tämligen ense om att en kvalificerad jurist skall presidera
kollegiet. Finlands juristförbund, som upptog frågan om den förvalt-
ningsrättsliga lagskipningens omorganisation till debatt vid Jurist-
dagarna senaste vår, har förordat att avgörandena skall överflyttas
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från den egentliga länsstyrelsen till en länsrätt, inordnad i länssty-
relseorganisationen och sammansatt som en domstol, med den juri-
diska sakkunskapen tillräckligt företrädd.

I länsrätt kunde handläggas icke blott besvärsärenden utan även
andra förvaltningsrättsliga lagskipningsärenden samt också ärenden,
som visserligen icke kunna anses som lagskipningsärenden men som
gälla så svåra rättsfrågor rörande enskilda eller i enskilda personers
rättssfär eljest så djupt ingripande åtgärder att handläggningen av
dem borde ske med iakttagande av ett förfarande, som erbjuder
största möjliga garantier med avseende å rättsskyddet. Finlands Ju-
ristförbund är av den åsikten, att länsrättens kompetens borde vara
allmän och således ej inskränka sig till vissa ärenden enligt den s. k.
enumerationsprincipen.

En särskild kommitté, som dryftar frågan om sammanslagning av
den statliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningen och kommunal-
beskattningen, har kommit till det resultatet, att besvären över kom-
munalbeskattningen borde överföras från länsstyrelserna till särskilda
länsskatterätter, som skulle behandla även statsskattebesvär. Finlands
Juristförbund är dock av den meningen, att det vid reformering av
behandlingen av beskattningsangelägenheter inte finns någon anled-
ning att bevara den rådande splittringen av organisationen och att
också beskattningsärendena borde behandlas i länsrätten. Den anser
alltså att en särskild länsskatterätt är onödig, särskilt med tanke på
likformighetens intresse.

Uppmärksamheten koncentrerar sig för närvarande i Finland alltså
till organisationsfrågan. Man har också i Finland ansett det vara en
brådskande uppgift att skapa nya garantier för en jämvikt mellan
medborgarnas rättskydd och de allt flera uppgifter och allt större
befogenheter myndigheterna ha i det moderna samhället. Rättsstats-
tanken fordrar att administrationens effektivitet bör fullständigas med
större rättsskydd.

Särskilt ville jag understryka, att man vid omdaning av den för-
valtningsrättsliga lagskipningen borde komma ifrån det planlösa virr-
varret av olika instanser, nämnder, råd och specialdomstolar. Admi-
nistrationens särskilda behov måste ju väl tillgodoses, men det hind-
rar inte att eftersträva större klarhet. Organisationens klarhet betyder
redan i sig själv ökat rättsskydd, och detsamma måste sägas om ens-
artade regler i allmänhet.

Det är i synnerhet därför som jag anser att det nordiska samarbe-
tet med gemensamma rådplägningar och utbytande av synpunkter är
så viktigt. Det kan ju också bidraga till att på det förvaltningsrätts-
liga området i varje land uppnås resultat, som i sin mån förverk-
ligar den gemensamma nordiska rättsstatsidén.

Høyesterettsadvokat J. GHR. MELLBYE (Oslo): Herr ordfører, mine
damer og herrer. Det problem som blir behandlet her i dag har
interessert norske praktiserende jurister sterkt i de senere år. Gjen-
nom vårt daglige arbeid får vi mere enn andre kontakt med den
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mistillit som i stor utstrckning gjør seg gjeldende overfor adminstra-
sjonens virksomhet. Når dette problem er blitt så aktuelt, skyldes det,
som det gjentagne ganger er påpekt, at administrasjonen i våra dager
er blitt tillagt ganske nye og mer omfattende oppgaver enn tidligere.
Disse opgaver er faktisk blitt løst på den mate at administrasjonen
har fått seg overlatt, ikke bare myndighet av den art som en kan si
er ordinær eksekutiv myndighet, men de har også fått seg overlatt
lovgivningsmyndighet i særdeles vidtgående omfang, og også myn-
dighet som i realiteten er dømmende myndighet. Dette er skjedd, så
vidt jeg kan se, uten at man har reflektert over den prinsipielle be-
tydning av fenomenet, og man er da i dag kommet i den stilling at
administrasjonen har fått seg tillagt en stilling som er i strid med
alt hva man forstår med tradisjonell, demokratisk rettskultur. Det er
ikke meget smigrende å måtte konstatere at dette er skjedd uten noen
vesentlig motstånd fra juristenes side. Jeg taler da selvfølgelig særlig
ut fra situasjonen i Norge. Problemet er da også, så vidt jeg kan se,
av langt mere omfattende karakter enn prof. Andenæs' opplegg i og
for seg viser. Problemet er, som det kom særlig skarpt fram i pro-
fessor Poul Andersens innlegg, om den politiske målsetting som vi har
i dag i de skandinaviske land overhodet er forenlig med en bevarelse
av de anerkjente demokratiske statsrettslige prinsipper. Det er for
så vidt særdeles interessant å konstatere at de innlegg som er kom-
met fra Danmark i denne diskusjon, og også prof. Sundbergs innlegg,
viser at det er dette generelle problem som i første rekke interesserer;
det er ikke mulig å nå fram til en tilstrekkelig sikker rettslig status
bare ved å gripe inn i de mere tilfeldige former for administrativ
maktutøvelse som prof. Andenæs pekte på, — man må gå ned til
de grunnleggende prinsipper. Når jeg har tillatt meg å nevne disse, i
og for seg nokså selvsagte ting her, er det fordi en spesiell side av
det har umiddelbar tilknytning til det prof. Andenæs har lagt opp i
sitt foredrag, men som jeg ikke kunne finne tilstrekkelig sterkt pre-
sisert der.

Iallfall i Norge er situasjonen den, at de administrative organer som
i videste omfang kan gripe inn i de enkelte individers personlige og
økonomiske status, de gir selv etter praktisk talt ubegrensede full-
makter de regler som de selv skal håndheve. Det kan gi anledning
til rent statsrettslige diskusjoner som jeg ikke her skal trekke i'ram.
Når det — som prof. Andenæs peker på — er av betydning for retts-
sikkerheten at de regler myndighetene skal handle etter er utfor-
met konsist og med skarpe kriterier, da sier det seg selv at man
kan ikke overlate til den administrasjon, som skal håndheve disse
regler, også å gi regiene. Som det fremgikk av h.r.dommer Wolds
inlegg har vi i Norge oplevet at Prisdirektoratet har gitt direkte
uttrykk for at de lovregler og administrative regler som Direktora-
tet arbeider etter, må utformes slik at de ikke gir anledning til
tvistigheter, m. a. o. de tar direkte sikte på å umuliggjøre domstols-
kontroll. En slik innstilling hos et administrativt organ er i og for
seg menneskelig sett naturlig. Det vil effektivisere sin virksomhet
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ved å unngå tidsspillende prosesser. Men det er også givet, at i en
slik innstilling ligger en betydelig fare. For meg står det derfor slik
at et konkret og virkelig nyttig tiltak for å skape rettssikkerhet ville
det være om man kunne komme tilbake derhen at de regler som
gjelder for administrasjonens makt-beføyelser gis av andre enn ved-
kommende administrative organ selv. Jeg kan ta et lite eksempel. Vi
har i Norge åtskillig etableringskontroll i forskjellige bransjer. Den-
ne kontroll er meget gammel, til dels opp til 10 år gammel, og er
skapt ut fra faktiske økonomiske forutsetninger som har vært til
stede i det vesentlige uforandret hele tiden. Den er selvfølgelig prak-
tisert etter visse generelle prinsipper, som man sikkert uten noen
som helst vanskelighet hadde kunnet gi uttrykk for i generelle for-
skrifter. Ikke desto mindre finnes det i svært mange bransjer over-
hodet ikke andre forskrifter enn denne enkle, at for å kunne etablere
seg, må man ha tillåtelse, intet mer. Et visst mon av delegasjon av
myndighet til administrative organer er det selvfølgelig nødvendig
å ha. Men der må finnes grenser for hvor langt man behøver å gå.
Innenfor de særdeles vidtgående fullmakter som f. eks. Prisdirekto-
ratet har, må der kunne skilles ut et betydelig felt av myndighet som
kan reguleres ved generelle regler og denne myndighet bør da etter
mitt skjønn tas vekk, ikke bare fra Direktoratet, men vekk overhodet
fra den utøvende makt. Prof. Andenæs har i sitt opplegg talt om den
parlamentariske kontroll. Den er selvfølgelig av verdi, men den har
flere vesentlige svakheter. For det første at den kommer etterpå
og dernest at den meget lett vil kunne bli preget av politiske prestisje-
hensyn. Det er selvfølgelig riktig at en nasjonalforsamling ikke i dag
kan overkomme å gi alle de regler som planhusholdningen krever,
men jeg har ikke sett at noen for alvor har tätt opp og drøftet dette
spørsmål, — er det nødvendig at nasjonalforsamlingen da delegerer
all makt nettopp til administrasjonen? Kan ikke nasjonalforsamlingen
selv, innenfor det apparat den har eller kan bygge opp, företa den
nødvendige generelle regulering og så får da dette organ selv i hvert
enkelt tilfelle avgjøre hvor meget det skal la gå videre til administra-
sjonen? Man har vært inne på den tanke at nasjonalforsamlingens
komiteer kunne utøve den generelle lovgivningsvirksomhet innenfor
de i lovene opptrukne fullmakter. Jeg kunne også tenke meg at det
ble etablert et permanent politisk organ som på nasjonalforsam-
lingens vegne ga de generelle regler og som så i disse ga administra-
sjonen konkrete fullmakter, men av langt snevrere art enn de vi har i
dag. En slik ordning ville uten tvil føre til en viss maktkonflikt mel-
lom dette organ som handler på nasjonalforsamlingens vegne og det
administrative organ, og det vil da i tur og orden føre til at vi
får mere konsise og detaljerte regler som prof. Andenæs stiller opp
som en retts-sikkerhets-garanti. Kan vi komme til en slik ordning vil
det også, så vidt jeg kan skjønne, kunne føre fram til andre resultater
som prof. Andenæs i sitt opplegg har nevnt som ønskverdige. Jeg pe-
ker på at administrasjonen ved en slik maktfordeling ville måtte be-
grunne behovet for de regler den ønsker. Det er for det første en ga-
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ranti i dette at man må overbevise andre, ikke bare seg selv, om at en
bestemt regel er nødvendig. Det vil også føre til at man på den mate
får de skriftlige forarbeider og den formulerte formålsangivelse som
vi i dag så ofte savner. Vi kan også gjennom en slik ordning få en
bredere debatt, og framfor alt, vi kan gjennom et politisk sammen-
satt organ få tatt hensyn på forhånd til de momenter som vil komme
fra opposisjonen. For det har ikke noen hensikt å skjule at den
rettsusikkerhet som gjør seg gjeldende i ikke liten grad vil va*re
representert av de opposisjonelle politiske partier. Denne lankc som
jeg har gitt uttrykk for er ikke blitt praktisert tidligere. Det henger
kanskje sammen med at den skulle være upraktisk, men det står for
meg slik at med de nye arbeidsoppgaver som i våre dager er tildelt
statsmaktene må det også bygges opp andre organer enn de vi har hatt
tidligere.

Av de øvrige momenter som prof. Andenæs har nevnt i sitt opplegg
vil jeg gjerne få lov til å legge inn et ord for ett enkelt som han
har skjøvet noe til side, nemlig offentligheten. Prof. Andenæs mener
at kravet om offentlighet dekker eller begrunnes av andre hensyn enn
de utpregede rettssikkerhetshensyn. Det er jeg ikke enig i. En korrekt
administrativ avgjørelse må selvfølgelig bygge på et riktig faktisk
grunnlag og for så vidt er jeg enig med ham i at det kontradiktoriske
prinsipp er av første orden. Men når det gjelder vilkårligheten, kravet
om at like tilfeller skal bli behandlet likt, er det ugjørlig å kunne ut-
øve noen kontroll hvis man ikke uhemmet kan få se hvordan sakene
tidligere er blitt avgjort. Kan man komme fram til en offentlighet
omkring saksbehandlingen, maken til den man har i Sverige, skulle
jeg tro at man til gjengjeld måtte, kunne lempe mer på kravet til
begrunnelse, spesielt hvis man kunne komme dit hen at man kan
forlange at det faktiske grunnlag som en administrativ avgjørelse er
truffet på skal være uttømmende angitt i sakens dokumenter, m. a. o.
slik, at det administrative organ som treffer en avgjørelse til enhver
tid må være forberedt på at avgjørelsens lovlighet skal bedømmes
utelukkende etter hva der foreligger skriftlig i aktene og at man ikke
kan komme trekkende etterpå med opplysninger som ligger utenfor
hva hvem som helst kan gjøre seg kjent med.

Professor BRYNOLF HONKASALO (Helsingfors): Spörsmålet om rätts-
säkerheten i det administrativa förfarandet, som professor Andenæs
i dag refererat på ett förtjänstfullt sätt, har ofta sysselsatt mig då jag
tänkt på den straffrättsliga rättsskipningens utveckling hos oss och i
andra länder. Det fullt motiverade krav, att de straffrättsliga reak-
tionerna, försåvitt man genom dem strävar till att anpassa individen
efter samhället, böra utformas med beaktande av delinkventens indi-
viduella egenart, har lett därtill, att en av de uppgifter, som ålegat
domstolarna vid undersökningen och bestämmandet av förutsättning-
arna för samt arten och omfattningen av dessa reaktioner, har från
dem övergått till olika administrativa organ. Allt efter som övergången
av nämnda uppgifter har skett, hava även de garantier för rättssaker-
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heten, som domstolsförfarandet bjuder, avsevärt försvagats. Man kan
näppeligen undgå det intrycket, att lagstiftaren vid de judiciella och
administrativa gränsernas förflyttning icke har fäst tillräcklig upp-
märksamhet vid den fara, som ur rättssäkerhetens synpunkt hotar
den individuella friheten, ifall man avstår från domstolsförfarandet i
brottmål, som vid sidan av nulla poena sine lege-principen har be-
traktats såsom den effektivaste garantin för sagda frihet. Blott i syn-
nerligen ringa omfattning hava de garantier, som domstolsförfarandet
bjuder, ersatts med motsvarande garantier i det administrativa för-
farandet. I detta sammanhang, där spörsmålet om garantierna for
rättssäkerheten i det administrativa förfarandet står under allmän
debatt, kan jag blott göra vissa häntydningar på nödvändigheten av
nämnda garantier på detta specialområde, varvid jag särskilt beaktar
mitt eget lands rättsliv.

I vårt land har man för ett tiotal år sedan tagit i bruk en reaktions-
form, som icke tidigare varit känd, nämligen åtalseftergift. I ett ny-
ligen utkommet kommittéförslag till lag angående unga förbrytare
föreslås, att den skulle i större omfattning tagas i bruk med avseende
å nämnda personer. Åtalseftergift innebär, att den, som misstänkts
för brott, har befunnits vara skyldig till brottet, men att offentlig åkla-
gare med beaktande av förbrytarens personlighet har ansett det vara
ändamålsenligt att icke underkasta honom behandling vid domstol.
Ett brott, t. ex. stöld, för vilket åtal icke skett, är därefter förknippat
med personlighetsbilden av den unga människa, som är föremål för
reaktionen, ehuruväl brottet icke föranlett vidare åtgärder från stats-
maktens sida. Konstaterandet av skuld, vilket utgör grunden för ifrå-
gavarande reaktion, kan vara menligt för vederbörande icke blott då
han åter får att göra med överheten utan även eljest. Det linnes icke
garantier för att brottet blivit objektivt utrett i ett sådant förfarande.
Reaktionens tillämpning har anförtrotts en myndighet, vars skyldig-
het det åtminstone hos oss regelmässigt även är att utreda brott och
vilkens ambition sålunda kräver, att någon person förklaras skyldig
till ett uppdagat brott. Den grundsatsen, att åklagaren även bör be-
akta de omständigheter, som tala för den misstänktes oskuld, kan
icke göra honom till en fullt opartisk iakttagare av omständigheter
som tala pro et contra. Den, som underkastats rannsakning, har i
ganska ringa omfattning möjlighet att försvara sig' åtminstone enligt
vår lag, som icke ens berättigar honom att kalla ett vittne till för-
undersökningen eller att därvid anlita försvarsadvokat. Enligt vår
rätt förutsätter åtalseftergift icke heller, att den misstänkte hade er-
känt sig vara skyldig till brottet eller samtyckt till ågärden. Den, som
blivit föremål för åtgärden, har icke rätt att söka ändring i avgöran-
det. Den omständigheten, att reaktionens tillämpning skulle anförtros
länsåklagaren (i Helsingfors förste stadsfiskalen), såsom kommittén
framställt, skulle icke utgöra någon stor garanti för åtgärdens rätt-
mätighet, då han i varje fall bör träffa sitt avgörande på grundvalen
av vederbörande offentliga åklagares utredning och framställning.

Likaså äro garantierna för ett rättmätigt och objektivt förfarande
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vid vårdnämnden otillräckliga. Av vårdnämndens åtgärder bero en-
ligt vår rätt alla brott, som förövats av personer under femton år;
likaså de brott, som begåtts av personer mellan femton och aderton
år, försåvitt dessa icke åtalats eller icke dömts till straff. Även ett an-
nat asocialt förhållande än det, som kriminaliserats i lagen, kan för
vårdnämnden giva anledning att skrida till åtgärder med avseende å
barn eller ung person. Till vårdnämnden hör icke enligt lag någon
person, som ägde erfarenhet i fråga om behandling av brottmål och
vars medlemskap i nämnden skulle utgöra en viss garanti för att åt-
gärder vidtagas blott med avseende å ett sådant barn eller en sådan
ung person, som förövat ett brott eller eljest visat sig hava asociala an-
lag. Det har icke meddelats föreskrifter om anordnandet av en proce-
dur för utredning av skuldfrågan i dylika fall samt icke heller på
något sätt dragits försorg om den misstänktes försvar. Ändringssö-
kande i vårdnämndens avgörande, som kan inverka synnerligen
ödesdigert på ett barns eller en ung persons liv, är tillåtet inom
mycket snäva gränser.

Även det förfarande, som hos oss iakttages i fängelsedomstolen,
kan icke ur rättssäkerhetens synpunkt anses vara tillfredsställande.
Det åligger fängelsedomstolen att avgöra bl. a. den omständigheten,
huruvida en vid domstol dömd ung förbrytare skall avtjäna sitt straff
i vanlig straffanstalt eller i ungdomsfängelse. Förordnar fängelse-
domstolen, att straffet skall avtjänas i ungdomsfängelse, forlanges det
för en till tukthus dömd person med två år och för en till fängelse-
straff dömd med ett år. Förfarandet i fängelsedomstolen har blivit
rent skriftligt. Med undantag av de förklaringar, som den dömde av-
givit vid förundersökningen och avgiver till fängelsepsykiatrikern, har
en ung förbrytare ingen möjlighet att inverka på fängelsedomstolens
avgörande, varjämte det icke heller utsetts någon person att bevaka
hans rätt. Ändringssökande är icke heller tillåtet, ehuruväl fängelse-
domstolens ifrågavarande avgörande i största möjliga omfattning1 in-
verkar på en ung förbrytares öde. Det är synnerligen egendomligt,
att ifrågavarande administrativa nämnd i lagen kallas för fängelse-
domstol, ehuruväl det förfarande, som däri iakttages, icke i något
avseende uppfyller de krav, som uppställes för domstolsförfarandet.

Jag har icke gjort ovanstående anmärkningar fördenskull, att jag
vore motståndare till de reformer, vilkas förverkligande kräves av
en vetenskapligt grundad individualpreventiv åskådning i lagstift-
ningen. Tvärtom är jag en varm anhängare av dem. Men jag hyser
ovillkorligen den uppfattningen, att reformer icke få genomföras på
rättssäkerhetens bekostnad. Jag är övertygad därom, att tillräckliga
garantier för rättssäkerheten kunna fås genom att i det administrativa
förfarandet taga i bruk de allmänna principerna för domstolsförfa-
randet i tillämpliga delar, för vilka principer professor Andenæs i
sitt referat redogjort. Det borde även alltid noggrant prövas, huruvida
den reform, som skall genomföras, nödvändigt kräver en torflyttning
av kompetensgränsen till förmån för det administrativa förfarandet. I
fall detta icke är förhållandet, bör en förflyttning av gränsen avstyr-
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kas. Likaså borde frågan om grundandet av en särskild rättsmedels-
instans upptagas till prövning, varvid den bästa sakkunskapen på
området vore representerad. Blott genom att noggrant vidhålla rätts-
säkerhetens skäliga krav kunna reformerna genomföras utan att
kompromettera själva individualpreventiva idén, som enligt min me-
ning förtjänar allt beaktande.

Dispachör HENRIK AMELN (Bergen): Herr ordiörer, ærede forsam-
ling. Det er et stort og betydningsfullt spörsmål som behandles her
i dag, kanskje et av de störste juristmötene har hatt, og det er glede-
lig, at det straks med prof. Andersen i spissen ble pekt på at det som
ble opplagt for oss, hvor fortjenstfullt det enn var, fra prof. Ande-
næs, det var dog mere periferiske ting. Man diskuterte hvordan man
skulle unngå uheldige symptomer, men man glemte at den egentlige
grunnsykdom, det er den tendens til å sette domstolene ut av funk-
sjon, og ved en slett og utilfredsstillende lovgivning gi administra-
sjonen fristelsen til vilkårlighet og tilfeldighet i sine avgjörelser. Det
er dette vi må være oppmerksom på.

Det moderne samfunnsutvikling nödvendiggjör, at det offentlige
griper inn på mange nye felter og på mange andre mater enn det
var nödvendig tidligere, men derfor burde man være försiktig med
å gripe inn på områder hvor det offentliges menn ikke kan ha den
fornödne kyndighet og översikt over forholdene. En filosof sa for
mange hundre år siden, den jevne, enkle mann skjönner seg bedre
på sine egne ting enn den störste politiker, og det er en stor sann-
het. Hva det tapes av arbeidskraft, av interesse og initiativ ved at
det offentlige griper forstyrrende inn, — vi hadde i Grekenland en
mann som het Prokrustes. Man syntes det var en overdreven behand-
ling han lot folk komme til del — vi behandles ä la Prokrustes mere
eller mindre de fleste av oss på en rekke samfunnsmessige områder.
Vi skal standardiseres, så vi kan föres gjennom livet i containers,
uten noen individuelle chanser for driftighet, interesse og initiativ.

Sentralisering, det er et stort onde? Når man som jeg i stillings
medför reiser meget hyppig mellom Bergen og Oslo, så legger man
merke til at en meget vesentlig del av passasjererne som öker jernba-
nens trafikk, er folk som må inn fordi de har fått avslag på konse-
sjoner, lisenser osv. osv. De må inn og tigge seg til 100 m. kabel til
lysverkene i den by hvor de er ansatt, de må tigge seg til det ene
og det annet. Det er en sværm av tilreisende og kan de öve det rik-
tige press, så har de visse chanser. Og de som er så heldige å bo i
nærheten at sentraladministrasjonen, har jo ganske andre chanser
til å plage denne, til den omsider gir opp.

Ethvert påskudd under en ekstraordinær situasjon fra förste ver-
denskrig blir benyttet til ekstraordinære forholdsregler, og det er
meget vanskelig når situasjonen nærmer seg det normale at få disse
avskaffet, så i virkeligheten er det forholdsreglene som i mange
henseender opprettholder den unormale situasjon. Selv de regler
som under okkupasjonen ble vedtatt hjemme hos oss, hadde admini-



270 HENRIK AMELN.

strasjonen på visse områder en viss forkjærlighet for å kunne be-
nytte. Hvis det var sån, som man synes å gå ut fra, at folk som gikk
i administrasjonen var flinkere, hederligere og mere moralske og dyk-
tigere på alle områder, eller de övrige -— som av og til får vite, at
de er velgere og folkets röst, — men gjennomgående blir sett på med
ytterste mistenksomhet, så var det jo rimelig at vi fra vuggen til
graven skulle være under offentlig behandlig i tide og utide. Men
hvis man ser på jurister f. eks., det kuli man har vært med på, så vet
man jo i grunnen på forhånd hvem som vil inn i administrasjonens
trygge bås og sitte med filer, journaler og skjemabehandling. Det er
den type som ikke tör svömme ut på havdypet, uten å ha pappas
svömmebelte på seg. Det er over evne for disse folk å sette seg inn
i livets vekslende mangfold, og det er hva det kreves ved enkelte
anledninger.

Jeg har som stortingsmann og medlem av en rekke offentlige sty-
rer og som ordförer hatt anledning til å fölge utviklingen i de siste
40 år i Norge. Det er ikke riktig, som herr Mellbye sa, at vi ikke
protesterer, vi protesterte så fillene flöy for 25 år siden da vi fikk
den beryktede Trustlov av Thagaard. Det blev uttrykkelig sagt i
Stortinget, der skal ikke legges hindringer i veien for Thagaards ene-
herredomme. Det er nemlig, mine damer og herrer, det pussige at når
det gjelder de offentlige kontrollörer, så er det ingen ting de hater
som kontroll når det gjelder dem selv. Da er det galt. En passant,
side 29 i sin interessante utredning, nevner herr Andenæs Trust-
lovens oppbygning. Der står i Trustloven at der skal være en kon-
trolldirektör, og så skal det være kontrollråd, formann og 4 med-
lemmer, og de skal være forfærdelig habile i alle retninger. Så skal
det være Ankenevnd. Men kontrolldirektören — skal være til stede
i alle möter. Da det norske folk var blitt fritt 8. mai 1945 og' man åndet
av tillit og tiltro til hverandre alle sammen, så fikk vi fra London som
gave Lex Thagaard som var en handske kastet i ansiktet på hele det
norske næringsliv. Det var mistenksomhet i alle paragraffer, men det
var bare en paragraff som jeg heftet med ved. I paragraff 1 i denne
lov, som ble vedtatt i 1947 og hvert år er blitt vedtatt. Når man selv
synes at en lov er svært slett og uheldig utformet og ufullstendig,
så kailer man den midlertidig, da har man lov til å lage sånne
lover. Og så hver 30. 6 så sanksjonerer man en tilleggslov som sier
loven skal gjelde 1 år til. — I denne lov står det at Prisdirektoratet
skal ha al den beföielse, som trustloven gir de forskjellige instanser,
som skulde kontrollere direktoratet. Det vil altså si at herr Thagaard
er kontrolldirektör, kontrollråd, ankenevnd, alt mulig. Man sier som
sagt det er bare en midlertidig lov, men nå har forholdet varet i 6 år.

Det er omtrent som at man ville sette midlertidig inn i vedtektene
i en bank! Banksjefen tillegges den myndighet som tidligere tillå
direksjonen, representantskap, kontrollkommite og revisjon. Ledelsen
har fått en maktfullkommenhet, under formell godkjennelse av fi-
nansdepartementet, som ikke har adgang til å gripe inn, fordi det har
ikke noe å sette isteden, til å utskrive avgifter som er större enn
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hele det norske statsbudsjett for 40 år siden og å bestemme ganske
vilkårlig hva pengene skal brukes til.

Man bestemte at der skulle være en avgift på eksport av margarin.
Så står det i premissene der er nemlig av og til premisser. Man har
bestemt at ta 80 c/o av merinntekten. Man har funnet å la vedkom-
mende fabrikk beholde 20 4 for at de skulle ha et litet insitament
for at de i det hela t att fabrikerer varer til export.

Det er sån med demokrati og rettsikkerhet at det er ikke noe som
en kan legge på is og ha det resten av tiden. Hver generasjon må
sörge for at det holdes oppe og holdes i hevd. For en som i 40 år har
fulgt med i lovgivningen hjemme hos oss, er det ganske sikkert at
det er et tendensiöst tilbakeskritt m. h. t. rettssikkerhet. Lovgivningen
forfuskes, enten til det latterlige i detaljer, eller så er det blanco-
blanketlover hvor myndighetene får overlatt alt mulig. Man holder
domstolene utenfor, det er direktörer, direktorater, nemnder, komi-
teer og alt mulig sånt som tar godtykkelig avgjörelser. Jeg kom til å
lese, tilfeldigvis — og tog den med her, en utmerket utredning av
prof. Andenæs som heter Grunnlov og Rettssikkerhet, som han har
skrevet under krigen, og den er heldigvis kan jeg si, preget av det,
og hvor han påpeker faren ved at man holder på å ödelegge rettsik-
kerheten. Der påpeker han, jeg har ikke tid til å sitere det, men han
påpeker hvor meget farlig det er at man rörer ved rettssikkerhetens
grunnpiller, og jeg er derfor noget skuffet at han ikke var nede i
kjelleren og så pk ^runnpillene, men nöyde seg med å oppholde seg
i de överste etasjer. Jeg tror som det ble sagt av noen tidligere taler,
at det er et meget vigtig spörsmål at nordens jurister her sier i fra,
at de gir et virkelig faresignal.

Idet jeg slutter, vil jeg nevne et par ting:
Vi som var på mötet i Finnland, erindrer Bergs takk til våre

finske kolleger, hvor han citerte Runebergs dikt om Landshövdingens
henvisning til Svea rikes lag. Og jeg kommer aldri å glemme vår ut-
merkede ordförers strålende innledning her, hvor han sa at flag-
get, språket og loven var grunnpillene for et folk. Det skal vi huske
her i dag: Det er loven, og respekten for loven som står i fare,
respekten for de som skal utöve loven, som står i fare ved dette her.

Jeg ga til min senere gode venn prof. Stang, for henimot 50 års si-
den da jeg fikk mitt eksamensbevis det vanlige löftet, å fremme rett
og avverge urett. Det er det vi rettens menn, som er her, plikter, gjöre
samfunnet oppmerksom på.

Det er ting som man trodde for 50 års siden ikke kunne hende
her, men de hender og kan hende her. Det er denne stormannsgal-
skapen bland lovgiverne og administratorer som vi skal bekjempe,
denne megalomania byråkratica! Takk.

Dr. jur. POUL MEYER (København): Flere af de foregående talere
har med rette peget paa, at baggrunden for den forvaltningspolitiske
diskussion, som vi fører i dag, er udviklingen hen imod en mere eller
mindre planøkonomisk velfærdsstat. Det er helt i sin orden at pege
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på denne baggrund, men jeg vil alligevel med udgangspunkt i den
sidste talers interessante og temperamentsfulde indlæg have lov til
at advare imod, at den forvaltningsretlige diskussion udarter til en
politisk diskussion.

De spørgsmaal, som vi her diskuterer, er jo fyldt med politisk
sprængstof, og hvis vi fra juridisk side skal gøre en faglig indsats,
må opgaven være at analysere samfundets tilstand, så objektivt som
det nu en gang er muligt, hvorunder vi naturligvis må forsøge at
danne os et begreb om de retningslinjer, hvorefter den fremtidige
samfundsudvikling vil forme sig. Hvis vi alt for stærkt fremhæver
vore individuelle politiske opfattelser af, om denne udvikling er god
eller dårlig, vil vi svække vor indsats saglige kraft.

På den anden side er det naturligvis rigtigt, således som især
højesteretsdommer Terje Wold fremhævede det, at diskussionen i
virkeligheden må ses på baggrund af retsudviklingen som helhed, og
i denne forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på, at man i vi-
dere omfang end hidtil burde undersøge denne samfundsmæssige ud-
viklings indflydelse på forholdet mellem den offentlige ret og privat-
retten. Efterhånden som den offentlige virksomhed udvides, ind-
skrænkes de områder, der traditionelt har været forbeholdt de rets-
discipliner, som vi sammenfatter under betegnelsen privatretten, og
der sker i virkeligheden en omformning af store dele af privat-
retten.

Dette var blot et par ord om baggrunden for diskussionen, om selve
denne skal jeg ikke gå i enkeltheder med de mange problemer, som
har været rejst ved denne og tidligere lejligheder, hvor retssikkerhe-
den i forvaltningen er behandlet, men jeg vil blot overfor opdelingen
af problemet i mange fotskelligartede enkeltproblemer have lov til
at pege på et synspunkt, som efter min mening må tillægges stor
vægt, og som man måske kan kalde den forvaltningspolitiske pro-
portionalitet. Synspunktet kan illustreres ved et eksempel.

Når jeg ved flere lejligheder, bl. a. da emnet blev drøftet på det
nordiske administrative møde i 1949, for dansk rets vedkommende
er gået stærkt ind for, at der i videre omfang end hidtil skal kræves
begrundelse af de administrative afgørelser, har dette krav tor eks.
fra svensk side mødt en ret ringe interesse, hvilket i og for sig ikke
er så mærkeligt, eftersom man i svensk ret i besværsinstitutet og de
formelle regler har en garanti for rigtig behandling', som vi slet ikke
har i Danmark, men som vi for vort vedkommende til dels kan opnå
ved at udvide kravet om begrundelse. Man kan ikke trække en en-
kelt foranstaltning ud af sammenhængen og diskutere dens betydning
isoleret betragtet, man må se på forvaltningssystemet i sammenhæng.

Hvis man vil slække kravene til de administrative afgørelsers til-
blivelse, må man af hensyn til retssikkerheden samtidig skærpe
kravene til afgørelsernes efterprøvelse, og omvendt, hvis systemet
har visse mangler i henseende til en rimelig efterprøvelse af trufne
afgørelser, må man forsøge at skabe den rette balance ved at stille
større krav til sagsbehandlingen ved afgørelsernes tilblivelse. Hvis



RETTSSIKKERHETEN VED ADMINISTRATIVE AVGJÖRELSER. 273

man slækker samtidig på alle områder, vil resultatet blive en ringere
retssikkerhed for borgerne.

I Danmark har man især fra politisk side fremhævet betydningen
af, at der indføres en justitsombudsmand, og jeg er enig med pro-
fessor Poul Andersen i, at en sådan institution vil kunne blive til
gavn for udviklingen af forholdet mellem borger og stat, men det
er en forudsætning herfor, at de forvaltningsretlige regler samtidig
ændres, og jeg tænker her især på reglerne om efterprøvelse, her-
under domstolsprøvelse, af administrative afgørelser og på regierne
om ansvar for tjenestemænd. Man har nemlig kun ringe interesse i en
justitsombudsmand, der nok kan pege på begående fejl, men som
ikke har nogen mulighed for at få de trufne avgørelser lavet om eller
draget de pågældende tjenestemænd til ansvar. I så fald vil vi stadig-
væk kun have det parlamentariske ansvar for den enkelte minister, og
med hensyn til effektiviteten af et sådant ansvar har vi i Danmark
uhyre dårlige erfaringer.

Selv om danske domstole i stigende grad tager administrative af-
gørelser op til efterprøvelse er domstolsprøvelsen som helhed dog
stadigvæk af et temmeligt ringe omfang, og det er jo allerede frem-
hævet, at vi ikke i Danmark kender det strafferetlige ansvar for tje-
nestemænd, således som man kender det i Sverige. I denne forbin-
delse finder jeg anledning til at pege på, at vi jo heller ikke har det
samme civilretlige ansvar, altså især erstatningsansvaret, som andre
steder. Det er ganske overordentligt sjældent, at der rejses regres-
t rav imod en tjenestemand, som ved sine fejl har pådraget det of-
fentlige en erstatningspligt.

Skal man behandle den forvaltningspolitiske diskussion på realis-
tisk måde, nytter det ikke at opstille store reformprogrammer, som
ønskes gennemført fra dag til dag, men man må successivt udbedre
det bestående system, og hvad man — set ud fra retssikkerhedens
synspunkt — taber det ene sted, må man søge at vinde et andet
sted.

Det er naturligvis rigtigt, at man, som højesteretssagfører Poul
Jacobsen fremhævede, må søge at ændre mentaliteten, også hos em-
bedsmændene, men man kan nu også skyde for meget på embeds-
mændene. Ikke mindst er der grund til at pege på, at under et mi-
nisterialsystem som det danske, vil embedsmændene ofte have an-
svar for mindre, end man vil give dem ansvaret for. I denne for-
bindelse kan jeg ikke stærkt nok understrege, at ministerialsystemet
jo i det hele taget er en vigtig forudsætning for hele den forvaltnings-
politiske diskussion i Danmark. Når man for eks. taler om en for-
bedring af sagsbehandlingen må man ikke glemme, at en formel sags-
behandling ganske kan tilsidesættes af en lille lap papir, som bringes
ud fra ministeren med en resolution om, hvorledes sagen skal af-
gøres. Så bliver der ikke mere sagsbehandling i den sag! Således er
forholdet nu engang, når man har et ministerialsystem med en
Merarikisk opbygget embedsorganisation.

Jeg er enig med professor Poul Andersen i hans pessimisme med
18—517260.
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hensyn til muligheden for vidtgående forvaltningsreformer i Dan-
mark. Forholdet er utvivlsomt det, at danske tjenestemænd er meget
lidt indstillet på reformer. Det viser sig jo også i det arbejde, der har
været udført af forvaltningskommissionen, hvor man har kastet sig
ud i en lang række enkeltheder, uden at man overhovedet kan øjne
noget overblik eller nogen sammenhæng i det hele. Jeg tror nok, at
man fra dansk side må skrinlægge alle forhåbninger om, at der fra
forvaltningskommissionen skal udgå noget egentligt reformarbejde.

Der er grund til at erkende denne pessimisme, men samtidig er
der grund til at pege på, at tjenestemændenes kår og kvalitet er en af
de faktorer, som tæller med i det almindelige billede af forvaltningen.
Heller ikke denne faktor kan man slække på, uden at retssikkerheden
som helhed svækkes. Lad mig sammenfattende sige, at dersom rets-
sikkerheden svækkes på een front — måske som følge af politisk ind-
flydelse, som tjenestemændene ikke har nogen indflydelse på — da
bliver det en opgave for juristerne at styrke andre fronter i tilsva-
rende grad, og jeg er enig med andre talere om, at den vej, vi i
Danmark i første række må gå, er en udvidet adgang for domstolene
til at efterprøve de administrative afgørelser.

Höyesterettsadvokat EDVARD LÖCHEN (Oslo) : Herr ordförer, mine
damer og herrer! Jeg tror tiden er kommet til at talerne bör vise
resignasjon. Jeg skal i hvert fall spare forsamlingen for å gjengi det
jeg har skrevet hjemme i Norge. Jeg kan så meget tryggere gjöre det
som det jeg hadde tenkt å si, allerede er ultalt fra norsk side og
specielt av höyesterettsdommer Wold som om det skulle ha vært sagt
ut fra mitt eget hjerte. Hans ord fait som balsam på min sjel og jeg vil
si også, som en tröst etter at prof. Poul Andersen hadde besvart nega-
tivt det spörsmål som jeg reiste ved det nordiske möte for handelsfolk
for et år siden hvor samme emne var fremme. Jeg reiste nemlig der
dette spörsmål: Er det mulig å bevare vår demokratiske rettsstat i det
planregulerte forvaltningssamfunn som vi nå er gått in i? Jeg forstod
prof. Andersen så at han mente det ikke var mulig. Höyesterettsdom-
mer Wold har gitt svaret, det svar som jeg også hadde tenkt å gi.
Jeg vil bare legge til: Vi vil ikke oppgi vår demokratiske rettsstat!
Personlig ville jeg föle det som en ydmykelse, en fallitt for den
nordiske rettskultur.

Og så et par tilleggsbemerkninger. Det er garantier vi dröfter, ga-
rantier for rettssikkerheten. Dette er store ord.

Å gjennomföre reltspleieprinsipper i forvaltningen er i og' for seg
helt utmerket, men det har etter min mening intet med garantier å
gjöre. Det viser seg best, hvis vi tar et historisk syn på det. Som
sikkert alle her i denne sal er jeg interéssert i historie, og det har
gledet meg i ledige timer spesielt å lese historien i originaldoku-
menter. I gamle lover, forordninger, reskripter, brever og forskjellig
slags saksforberedelse. Av det har jeg lært at det i vår gamle enevolds-
tid ikke stod sån til som vi har hört på skolen. Vi lærte der, at Olden-
borgerri, det var en fantastisk i vår tid utenkelig innblanding i men-
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neskenes private liv, og vi fikk videre inntrykk av at landsfaderen
opptrådte temmelig tilfeldig. Vel, å lese disse gamle brever og forord-
ninger i dag, det er ikke lenger så morsomt, for det hele minner svært
om våre egne lov-, pris- og departementstidender. Det som först og
fremst kommer fram av interesse for denne sak, er imidlertid den
maten, den omhyggelige maten som sakene ble forberedt på den gang,
— innhentelse av uttalelser fra allverden, begrunnede, ofte ypperlige
avgjörelser. Det har hendt meg etter at en stor sak var blitt prosedert
i ukevis at jeg kunne ende prosedyren med å si: Ja, så leser jeg opp
et dokument på 1/z side, skrevet for 200 år siden, der står kjernen i
det hele.

Når dette emne skal behandles videre i Norden la oss da ikke
overse det historiske synspunkt, men også her lære av våre forfedre
— av deres fordeler og feil.

Men dette skjedde altså under eneveldet. Administrasjonen, kongen
kunne optre egenmektig. Det er garantier mot det vi skal ha, og det
er noe vi må söke uienfor administrasjonen. Vi finner dem bare i
loven og domstolene.

Jeg priser Sverige lykkelig som har en administrativ domstol som
prover både rett og billighet. Jeg er enig med innlederen i, at en
slik domstol ikke er aktuell hos oss for tiden — kanskje — men hvor-
vidt det kan bli aktuelt å få en er jeg slett ikke så sikker på. Det
beror på våre domstoler og på våre lovgivere. Hvis våre domstoler er
seg sin oppgave voksen og vokter den menneskerett som legalitets-
prinsippet er, og hvis lovgiverne avfatter lovene slik at de ikke av-
skjærer domstolene muligheten av å prove sakene for retten, hvis
de ikke gjör det, og domstolene er våkne, så tror jeg ikke vi trenger
noen almindelig administrativ domstol i Norge. Men jeg ser det som
en mulighet at det kan komme som et politisk krav i den urgamle
striden for den enkelte, for det har jo alltid vært så, at den enkelte
undertrykte har forlangt skrevne lover, helt utformete lover, og dom-
stolsbehandling.

Så en ting til som jeg vil peke på til slutt.
Det er de erfaringer vi har gjort under siste krig, under okkupa-

sjonen, og ganskje spesielt de erfaringer vi gjorde som var i Norge
under okkupasjonen. Det var av og til eiendommelig å oppleve hva
det betyr dette å ha sitt eget lands klare lovregler fullt på sin side,
— hva det betyr for den enkelte stakkaren som går opp til diktatoren,
hva det betyr for den alminnelige mening hjemme, for det vi kaite
Hjemmefronten at man kunne peke på urgamle norske regler, og jeg
vil legge til, hva det også kunne bety for undertrykkeren, han som
ville sparke det hele til side. Det hendte, hvis man ikke selv ble
sparket ut da, hva man jo svært ofte ble, at en mann når nasisten först
hadde skreket ut, og en tysk nazist skrek jo stygt, i den avslap-
ningsperiode som alltid fölger etter skriket, kunne få puttet inn
noen urnorske lovregler, f. eks. fortelle nazisten at vi har jo den
eldste skrevne nordiske lov, den norske Gulatings-lov og at grunn-
prinsippet i den er dette, at »hver mann er lov verd for sitt». Nå
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var jo de bundet til det gamle germanske, og de kom da gjerne med,
at naturligvis skal vi fölge det gamle, men dermed var de jo mer og
mindre solgt. Jeg har ofte tenkt på, og jeg vet kolleger har tenkt
på detsamme, at det er ikke så helt lett å gå loddrett mot gammel,
god lov, og mot lov som også har menneskelig god moral på sin side.

Jeg vill understreke at det er av den störste betydning for oss
å ruste opp og ha vårt beredskap i orden også på dette felt. For hver
blankofullmakt vi gir administrasjonen, gir vi en kommende ytre
eller indre dikatator et våpen i hende. Vi slår loven ut av vår egen
hånd, han vil kunne si som så, ja jeg fölger norsk lov, etter norsk
lov er det administrasjonen som skal avgjöre, og jeg er administra-
sjonen. Det triste i Norge er at når vi går inn for dette, så får vi så
svært ofte det svar, ja, men blir de missbrukt disse lovene? Som om
det er det det er snakk om. Det er jo ikke den enkeltes dyktighet
og hederlighet, men prinsippet vi snakker om. Vi vil ikke ha det
autoritative styre!

Når nu disse saker skal behandles videre, så vil jeg foreslå som et
motto over forhandlingene, dette som stod i den eldste skrevne nor-
diske lov vi har: Hver mann er lov verd for sitt.

Advokaten GUSTAF WERNSTEDT (Stockholm): Herr ordförande, mina
damer och herrar! Debatten hittills har givit den säkra slutsatsen,
att det för närvarande inte finns några garantier för rättssäkerheten
vid administrativa avgöranden. Därigenom har debattens föremåJ i
stället blivit hur man skall återställa sådana garantier. Diskussionen
har då huvudsakligen rört sig om de former genom vilka sådana
garantier skulle kunna skapas. Genom ett inlägg av professor Sund-
berg fördes emellertid in ett nytt moment, då han nämnde att det
kan hända att den politiska makten kanske inte alls vill vara med
om att medverka till genomförandet av de former som juristerna kan
komma att uttänka.

Man kan tycka att i en församling av jurister bör man inskränka
sig till att tala om hur dessa former juridiskt sett skola uppbyggas
men jag tror att det är en minst lika väsentlig fråga att gå närmare
in på den sak som professor Sundberg antydde.

Det är nog riktigt att den politiska makten ser det som ett intrång
att behöva underkasta sig sådana former, som vi här uttänker för att
gynna rättssäkerheten. Men vi är inte den politiska maktens tjänare
— inte uteslutande i varje fall —; vi tänker inte bara ut de former
som den politiska makten vill använda sig av utan vi tänker även
på andra möjligheter. Och är det så att den politiska makten inte vill
medverka till att skapa garantier för rättssäkerheten, så bör väl vi
som jurister inte finna oss i detta utan vi bör försöka få den poli-
tiska makten att ändra åsikt.

Mot den bakgrunden frågar jag mig: Var är den politiska makten
egentligen känslig? Hur skall man kunna påverka den politiska mak-
ten i en fråga av detta slag?

Jag tror att den politiska makten är ganska känslig för uttalanden
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av stora och representativa sammanslutningar. Och det finns också en
annan sak, som den politiska makten är mycket känslig för — kanske
beroende på dåligt samvete — nämligen för påståenden om att det
härskar rättslöshet.

Mot den bakgrunden så tror jag att den representativa församling
som är här har en möjlighet att in corpore verka för denna fråga i
positiv riktning. Dels är det en stor sammanslutning och dels är det
en sammanslutning av obestridlig kompetens i rättssäkerhetsfrågor.
Ingen människa kan komma och säga, att någonting som mötet skulle
uttala på den punkten inte är riktigt eftersom mötet i sig innefattar
den högsta expertisen.

Man kan fråga sig under vilka former mötet skulle kunna öva en
sådan inverkan. Jag undrar om man inte kunde tänka sig den formen,
att mötet på ett eller annat sätt gav ett klart uttryck för den åsikten,
som jag trott mig finna är den allmänna här, nämligen, att det nu-
varande sättet för administrativa avgöranden inte innefattar tillräck-
liga garantier för den enskildes rättssäkerhet, att det i en rättsstat är
ett fundamentalt krav att det finns sådana garantier och att mötet
betraktar det som en angelägen uppgift för den politiska makten i
våra respektive länder att utan uppskov vidtaga sådana åtgärder, att
det framdeles kommer att finnas garantier för rättssäkerheten vid ad-
ministrativa avgöranden.

Jur. dr AARO AHTEE (Helsingfors): Den stora objektivitet, som
alltigenom karakteriserar professor Andenæs referat, har varit mig
högeligen tilltalande. Det är ett ovedersägligt faktum, att i synnerhet
de som i praktiken befatta sig med förvaltningsärenden, stå inför ett
ovanligt svårt problem, då de vid förvaltningen försöka upprätthålla
jämvikten mellan kravet på ändamålsenlighet och kravet på rätts-
skydd. En jämförelse med antikens Scylla och Charybdis faller en
härvid sannerligen ofta i tankarna.

Då här redan från Finlands sida behandlats en del av de viktigaste
frågorna, som gälla detta ämne, berör jag dem ej i större utsträck-
ning, utan ber blott att få fästa uppmärksamheten på ett par syn-
punkter av principiell natur. Enär jag härvid möjligen kommer att i
jämförelsevis hög grad understryka kravet på effektivitetens genom-
förande i förvaltningen, ber jag dock att för undvikande av missför-
stånd genast på förhand få påpeka, att jag naturligtvis erkänner nöd-
vändigheten av principen om förvaltningens lagbundenhet såsom ga-
ranti för medborgarnas rättsskydd.

Referenten har uttryckligen påpekat, att, fastän med rättssäkerhe-
ten traditionellt närmast avses säkerhet för att den enskilde ej lider
orätt, även den omständigheten är av stor vikt, att den enskilde ej
kan undgå det, som han enligt lag bör underkasta sig. Jag skulle
dock ännu kraftigare vilja betona denna senare synpunkts betydelse i
jämförelse med den förra. I den offentliga rätten är, speciellt i mot-
sats till vad fallet är i privaträtten, det offentliga intresset en gång
för alla i förgrunden. Dessutom närma sig de nordiska staternas sam-
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hällen na för tiden i sin utveckling allt uppenbarligare välfärdsstaten.
Och jag vågar till och med påstå att man just för att bevara den nor-
diska friheten och den nordiska samhällsordningens grundvalar,
måste se till att de mål verkligen uppnås, vilka de nordiska ländernas
jämförelsevis långt utvecklade lagstiftning uppsatt t. ex. på social-,
hälsovårds- och skatteförvaltningens område. När och såvitt den en-
skildes frihet begränsats genom en dylik lagstiftning, har detta i grund
och botten skett för att skydda de andra samhällsmedlemmarnas fri-
het. — Här några exempel. Om det t. ex. för intagande av en alkho-
list å vårdanstalt eller för indrivande av barnaunderhåll fordras stad-
ganden, vilka i synnerligen hög grad skydda vederbörande alkoholists
eller underhållspliktigas personliga synpunkter, kan det lätt leda där-
hän, att alkoholistens familj och omgivning fortsättningsvis få lida
eller att barnen lämnas utan underhåll. Ifall förutsättningarna för en
sinnessjuks tvångsintagning å vårdanstalt göras mera invecklade, kan
detta förorsaka till och med livsfara för hans omgivning. Ifall en viss
person eller persongrupp lämnas obeskattad jämlikt lagens avsikt,
kan detta, fastän kanske jämförelsevis omärkligt, av omständigheter-
nas tvång leda till en i motsvarande proportion högre beskattning av
andra skattepliktiga o. s. v. Kort sagt kan ett överdrivet stärkande
av en viss persons rättssäkerhet inom förvaltningen leda till ett åsido-
sättande av rättssäkerheten för andra medlemmar av samma samhälle.

Dessa synpunkter äro enligt min åsikt så viktiga, att de alltid borde
allvarsamt begrundas, när man genom lagstiftning eller i praktiken
försöker stärka den enskildes rättssäkerhet i detta begrepps traditio-
nella betydelse. Denna rättssäkerhets befrämjande är i många avse-
enden på sin plats och kommer kanske även i främsta rummet, men
man skall därvid också upprätthålla en fast kontakt med den av mig
nämnda andra, om jag så får säga, sociala rättssäkerheten. Även
denna sociala rättssäkerhet är synnerligen ofta en säkerhet för den
enskilde individen, som åter torde vara identisk med den enskildes
rättssäkerhet.

Denna av mig sålunda framhävda synpunkt förutsätter enligt min
åsikt i praktiken att det, särskilt med tanke på förhållandena och
rättsordningen i Finland, vid planerandet av den traditionella rätts-
säkerhetens ökande, fortsättningsvis är skäl att behandla olika slag
av förvaltningsverksamheten på olika sätt. Man bör göra åtskillnad
mellan den förvaltningsrättsliga lagskipningen, det processuella för-
valtningsförfarandet och det vanliga förvaltningsförfarandet när man
skapar garantier för den enskildes rättssäkerhet vid avgöranden inom
förvaltningen. I synnerhet vid den sistnämnda förvaltningsverksam-
heten, men även vid de tidigare nämnda, bör man samtidigt draga
försorg om andra personers rättssäkerhet, vilka ej direkt beröras av
åtgärden.

Jag önskar ändock ännu en gång betona, att det jag här nu fram-
fört ingalunda är sagt för att förringa värdet av den enskildes grund-
rättigheter, vilkas bevarande alla de nordiska ländernas grundlagar
så kraftigt betona. Jag avser speciellt den enskildes rätt till personlig
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frihet. Men här komma vi åter igen till den av mig redan tidigare
nämnda jämförelsen med det trånga sundet mellan Scylla och Charyb-
dis, genom vilket den väg leder, längs vilken vi uppnå verklig frihet
för den enskilde.

En annan synpunkt, som på sätt och vis ej har samband med den
tidigare framförda, men som jag här ändå skulle vilja beröra i kort-
het, angår rätten till ändringssökande inom förvaltningen och för-
valtningsverksamhetens övervakande genom annan yttre kontroll. Hos
oss i Finland är, särskilt på grund av den från begynnelsen av inne-
varande år gällande nya lagen om ändringssökande i förvaltnings-
ärenden, möjligheten till ändringssökande speciellt inom statsförvalt-
ningen synnerligen allmän. Anmärkningsvärt är dessutom, att riks-
dagen vid antagandet av sagda lag ännu utvidgade möjligheterna för
ändringssökande utöver det, som lagberedningen och regeringen ur-
sprungligen hade föreslagit. I princip kan härom ej sägas annat än
gott. Det torde vara skäl att såsom en liten säregenhet även nämna,
att sagda lag antagit en allmän princip, att besvär över administrativ
statsmyndighets beslut har uppskjutande verkan på beslutets verk-
ställighet, men att inom Finlands kommunalförvaltning åter gäller
en motsatt princip, enligt vilken således de kommunala myndighe-
ternas beslut i allmänhet kunna verkställas redan innan de vunnit
laga kraft.

Min avsikt är dock ej att närmare behandla ändringssökandets
problem. Jag skulle däremot önska betona den yttre laglighetskon-
trollens vikt vid sidan av det ordinarie rättsmedelssystemet. Refe-
renten, som även har berört denna fråga, förefaller i en del avseenden
i viss mån avvisande gentemot denna kontroll. Av mångahanda skäl
anser jag dock att en dylik yttre kontroll är synnerligen betydelse-
full. Detta redan av den orsaken, att betydelsen av ändringssökande
på initiativ av part till en del minskas av den förefintliga möjligheten
att återupptaga vissa förvaltningsärenden till förnyad behandling.
Sammaledes minskas den av de högre myndigheternas rätt att både
genom allmänna bestämmelser och till och med genom inskridande
i enskilda fall, i vissa fall ingripa i de lägre myndigheternas verk-
samhet. Den yttre kontrollens vikt understrykes även av den av pro-
fessor Andenæs alldeles riktigt framhållna synpunkt, att denna kon-
trolls förefintlighet redan i och för sig märkbart ökar medborgarnas
känsla av rättssäkerhet. Hos oss i Finland är denna kontrolls effek-
tivitet i nära samband med stadgandena om tjänstemännens straff-
barhet, vilken synpunkt professor Herlitz betonat även för Sveriges
del.

Av alla dessa orsaker anser jag den övervakning vara av synnerligen
stor betydelse, som justitiekansler och riksdagens justitieombudsman
liksom även offentliga åklagarna i allmänhet ex officio bedriva
inom förvaltningen. Med tillhjälp av denna kontroll kan man i syn-
nerligen stor utsträckning inverka på förvaltningstjänstemännens
verksamhet för att åstadkomma att de därvid så noga som möjligt
följa lag. Särskilt med tanke på justitiekanslers och riksdagens justi-
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tieombudsmans verksamhet bör man härvid naturligtvis uppställa det
kravet, att deras utnämning skall vara opolitisk och att de få tillräck-
lig arbetskraft till sitt förfogande.

Direktør EGON LARSEN (København): Hr. ordfører, mine damer
og herrer. Der er talt en del om embedsmanden contra det praktiske
liv, og i den relation får jeg lyst til at oplyse, at jeg er opdraget som
embedsmand, og at jeg nu er funktionær i en grundejerorganisation,,
der jo først og fremmest beskæftiger sig med de praktiske livs pro-
blemer. Men også i den egenskab føler jeg mig i mange henseender
som den gamle embedsmand på godt og ondt. Forholdet er jo dette,
som ikke må glemmes, at embedsmanden skal følge loven. Han får
visse, tit vidtgående, direktiver af den politiske magt, men forsåvidt
som disse ikke er i overensstemmelse med gældende lov, er det lians
pligt at gøre opmærksom herpå, og i min embedstid har jeg et par
gange med held gjort opmærksom på dette, og man har frafaldet at
foretage de administrative foranstaltninger, der var tale om. Med dette
som udgangspunkt skal jeg kort pege på et par praktiske forhold fra
Danmark, som jeg tror kan bidrage til belysningen af det emne, vi
i dag behandler.

Først vil jeg fremhæve den nye lejelov af 14. juli 1951 § 77; ifølge
denne lovbestemmelse kan der efter en regel i stykke 3 forbydes leje-
forhøjelse for lejligheder i ejendomme, der er opført før 1890, og
hvor Lejen den 1. September 1939 var under 800 kr. om året. Det er
særlige huslejenævn, der afgør dette, og de har ikke fået mange
direktiver i loven. Der står blot, at man kan nægte den lejeforhø-
jelse, som loven giver mulighed for, hvis den pågældende ejendom
på væsentlige punkter er af betydelig ringere kvalitet end gennem-
snittet af ejendomme i kommunen. Huslejenævnene har allerede af-
sagt en række kendelser, hvor man over en bred front forbyder en
sådan lejeforhøjelse uden nærmere at karakterisere, hvad der kvali-
ficerer ejendommen til ikke at få lejeforhøjelse, og samtidigt har man
uden støtte i loven hævdet, at disse afgørelser ikke kan forelægges
for domstolene, hvis de er enstemmige. Dette er selvfølgelig meget
beklageligt, og der bliver nu anlagt flere retssager om disse spørgs-
mål. Det punkt, jeg her nævnte, hører jo under den afdeling, som
professor Andenæs kalder individuelle afgørelser, som er bestemmen-
de for enkelte borgeres retsstilling.

Den anden hovedafdeling, som professor Andenæs stiller op, er den
virksomhed, som består i at give generelle forskrifter. Det drejer sig
altså om forvaltningsakter, som udføres i kraft af delegation fra
lovgivningsmagtens side. Det er navnlig på dette punkt, at der ef-
ter min formening er fare på færde, og hvor der tiltrænges en
eller anden forholdsregel, hvad man nu med tiden kan blive enige
om. Men der synes jeg, når man vil gå nærmere ind på dette spørgs-
mål, at man må trække udviklingslinien op i de nordiske retssam-
fund af i dag, omtrent som professor Poul Andersen gjorde det, dog
med visse supplementer.
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I Danmark f. eks. er befolkningen fordoblet i løbet af omtrent et
halvt århundrede, og der rejser sig da en række problemer, som
aldrig før har været aktuelle. Disse problemer understreger nødven-
digheden af planøkonomi, rationalisering og centralisering o. s. v.
o. s. v., og dette har navnlig på ejendomsrettens område ført til en
række love, som i det væsentlige er ensartede i de nordiske lande.
Når man nu her, som fra højesteretssagfører Poul Jacobsens side,
peger på, at man først og fremmest skal søge at opdrage embeds-
mændene og søge at opdrage politikerne til at vise retfærdighed
navnlig i den forstand, at man ikke går borgernes individuelle ret-
tigheder for nær, så tror jeg ikke, at adressen er helt rigtig. Jeg tror,
at det, der i første række tiltrænges, er at orientere befolkningen,
vælgerne, om udviklingen og så spørge dem, om der i det samfund,
vi nu engang lever i, skal gælde sådanne regler, som vil medføre
en række vidtgående indskrænkninger i borgernes private tilværelse,
således at de individuelle frihedsrettigheder og dermed den indivi-
duelle velfærdsstat lidt efter lidt forsvinder til fordel for en slags
flertalsdiktatur. Det er efter min mening der, man først og frem-
mest skal sætte ind — her kunne man jo udmærket tage initiativet
fra den nordiske juristforenings side. Jeg har i hvert fald gennem
mange forhandlinger den erfaring, at det ikke nytter meget at for-
søge på at orientere politikerne i den henseende. Det afgørende for
dem er hverken retssynspunkter eller faktiske kendsgerninger, men
det »politisk mulige» — »kendsgerningerne forvirrer» dem. I dag er
det nærmest således, at det er politikerne, der lægger linierne for
at hidlokke vælgerne, altså det er politikerne, der bestemmer vælger-
ne, og ikke omvendt. Dette forhold har i Danmark affødt en række
løst formulerede kompromislove med vidtgående bemyndigelser til
embedsmænd, nævn og kommissioner (hvor politikerne dominerer
mere og mere), hvilket atter har medført mange konflikter — jeg
skal afstå fra nærmere at omtale dem, men mit materiale — navnlig
på byplanlovgivningens område — står til rådighed, hvis man måtte
ønske det. Der gribes jo nu på mange områder ind i grundejernes
rettigheder, og det er på grund af vidtgående fuldmagter til admi-
nistrationen meget svært for borgerne at få at vide, hvad der er lov
og ret, hvad de har at rette sig efter; dette gælder i Danmark navnlig
med hensyn til byplanvedtægterne og de forskellige zoner, der i hen-
hold til loven om bymæssige bebyggelse (af 23. april 1949) graduerer
udnyttelsemulighederne på de ubebyggede arealer omkring byerne.
Her gives i forvaltningsdekreterne alt for få oplysninger om, hvad
der skal foregå i fremtiden, og i takt med de antydede, men bare
ikke aktuelle muligheder, lader man grundværdierne stige, således at
ejendomsskyld og navnlig grundstigningsskyld tvinger ejerne bort
længe før øgede udnyttelsesmuligheder (på grund av usikkerheden)
kan realiseres. Man har endog været så abstrakt — for at tale neutralt
— fra kommunernes side, at man blot reserverer områder i privat eje
til offentlig brug uden nærmere at tilkendegive, hvad de skal bruges
til, og uden at tilbyde eller anerkende ekspropriation. Det har været
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ført en stor debat om dette spørgsmål i København —• jeg skal ikke
trætte med at omtale debatten, men blot nævne, at spørgsmålet fore-
løbig har fundet sin avgørelse ved en østre landsretsdom af 2. juni i
år, der går ud på, at det offentlige ikke behøver at specificere sine
planer. Denne afgørelse er imidlertid appelleret til højesteret bl. a.
med støtte af grundejerorganisationerne, og man afventer nu afgørel-
sen her. Der kan endnu nævnes en række andre meget vidtrækkende
beslutninger af tilsvarende art, gadenedlæggelser, ophævelse af pri-
vate servitutter o. s. v., men som sagt det vil føre for vidt at gå i
detailler.

Når man så vil spørge, hvad skal man da gøre for at sikre bor-
gernes retsstilling på det område, vi her behandler, ja så er det
ikke embedsmændene, kritikken i første række skal vendes imod, men
derimod imod Lovgivningen. Jeg tror ikke, at almindelige sikker-
hedsforanstaltninger på dette område vil føre til noget heldigt re-
sultat. Det gælder derimod om i de konkrete love at præcisere de
forhold og sikre sig imod de misbrug, som professor Andenæs har
trukket frem i sin afhandling, og som jeg ikke skal gentage. En
prøvelsesret af forvaltningsakterne har også sin store betydning. Her
vil jeg nævne, at vi på et enkelt område, nemlig med hensyn til
de kondemnationer, der i Danmark afsiges af boligkommissionen i
henhold til saneringsloven (af 31. maj 1939), har et prøvende organ,
nemlig boligtilsynsrådet, og det har vist sig at virke aldeles fortrin-
ligt ved på en udmærket måde at skifte sol og vind lige imellem det
offentlige og grundejerne. Jeg tror altså ikke, man skal stile imod et
generelt prøvelsesinstitut for administrative afgørelser, en forvalt-
ningsdomstol i lighed med den, der er indført i Sverige ved loven
om regeringsretten af 26. maj 1909 (med senere ændringer) eller en
justitieombudsman i henhold til regeringsformens § 96 (jfr. instruk-
tion af 14. marts 1941), der refererer sig til de specielle svenske
forfatningsretlige forhold. Efter hvad jeg har hørt, viser erfaringer-
ne fra Sverige dels, at det er meget vanskeligt at formulere en sådan
lov på fyldestgørende måde (også den svenske lov må suppleres med
de almindelige erstatningsregler) og dels, at det er meget vanskeligt
at få rejst en sag i henhold til denne lov. Jeg tror snarere, at man
på hver særlovgivnings område skulle have et prøvelsesorgan i een
eller to instanser, der borger for virkelig objektive afgørelser.

Endvidere bør det tilsikres, at domstolene altid kan afgøre spørgs-
mål om øvrighedsmyndighedens grænser og også de konkrete rets-
spørgsmål ved lovens anvendelse — herunder de retlige forudsæt-
ninger for dispositionstilladelser og dispensationer eller nægtelser af
disse — samt spørgsmålet om, hvorvidt erstatningsfastsættelsen ved
ekspropriation er sket ud fra riktige retlige og faktiske forudsæt-
ninger. Dette må medføre pligt for forvaltningsorganerne til at moti-
vere deres beslutninger i tilstrækkeligt omfang.

Til allersidst skal jeg med hensyn til et spørgsmål, som Andenæs
også rejser, nemlig den parlamentariske kontrol, oplyse, at en sådan
har vi fået i Danmark i loven om regulering av bymæssige bebyg-
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gelser af 23. april 1949, § 3. Det er kort og godt sådan — det vil
også føre for vidt her at omtale detaillerne — at de byudviklingspla-
ner, som skal godkendes af byplannævnet efter at være forelagt
boligministeren, skal af ministeren forelægges for et særligt riksdags-
udvalg på 15 medlemmer. Men til trods for, at der har været behandlet
adskillige principielle sager på dette område, har den parlamentariske
kontrol i virkeligheden ikke haft nogen som helst selvstændig betyd-
ning. Man kan slet ikke sige, at dette udvalg har kunnet præge ud-
viklingen i nogen retning, fastsætte en linie, det har i virkeligheden
indskrænket sig til blankt at sige god for de planer, som den på-
gældende kommune har ønsket at gennemføre. Jeg tror derfor ikke,
at man kan løse dette spørgsmål konkret ved et parlamentarisk kon-
trolorgan for hver speciallov, men snarere ved indførelse af et almin-
deligt lovråd i overensstemmelse med det svenske lagråd (regerings-
formens §§ 21 og 87). Dette lovråd skulle navnlig tilsikre, at det i
alle love, der vedrører borgernes individuelle rettigheder (herunder
navnlig ejendomsretten) tydeligt skal angives, hvilket formål loven
forfølger, og hvad lovens hensigt hermed er, og hvorvidt formål og
hensigt er i overensstemmelse med forfatning, samt at de enkelte rets-
regler formuleres således, at der i mindst muligt omfang bliver ad-
gang for forvaltningsorganernes udøvelse af diskretionære skøn. Helt
kan skønnet naturligvis ikke udelukkes, men administrationens sag-
kyndige, der assisterer ved eller giver forslag til den tekniske ud-
arbejdelse af lovforslag, overvurderer næsten altid betydningen af
den smidighed i forvaltningen, der kan opnås ved løst formulerede
regler, hvorved grundprincippet om de frie borgeres rettigheder
ændres til et koncessionsprincip, der tenderer henimod absolutisme
— ændrede tilstande kræver næsten altid nye retsregler.

Selvom befolkningen måtte ønske, og udviklingen måtte nødvendig-
gøre, at der skal gås videre ad planøkonomiens og rationaliseringens,
vej, så tror jeg dog i modsætning til professor Poul Andersen, at ud-
viklingen — hvis de foranstaltninger, jeg har nævnt, bliver gennem-
ført — i hvert fald et meget langt stykke vil kunne følges med rets-
statsprincippet eller det, vi med et moderne udtryk kalder for hæv-
delsen af den demokratiske retsstat.

Professor WALTER ARMAS PALME (Helsingfors): Herr ordförande,
ärade församling! Till det som de tidigare talarna från Finland an-
fört i denna sak finns det egentligen inte så mycket att tillägga. Jag
tar till ordet närmast för att betona Finlands nära gemen skåp med
Norden, för att visa, att man i Finland har samma problem som i de
andra nordiska staterna, i synnerhet samma problem som i Sverige.

I Finland har ju garantierna för rättssäkerheten vid administrativa
avgöranden utvecklat sig på den grund, som blev lagd under Fin-
lands månghundraåriga förening med Sverige. Efter skilsmässan från
Sverige år 1809 har utvecklingen i Finland på det förvaltningsrätts-
liga området i stora drag gått i samma riktning som i Sverige. Vi
har inte i Finland som i Danmark och Norge någon efterprøvning
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av administrativa avgöranden vid de allmänna domstolarna. Dock kan
domstol i enstaka fall komma att pröva administrativa avgöranden
i samband med tjänsteåtal mot förvaltningstjänstemän, liksom fallet
är i Sverige.

Det förefaller emellertid som om vi i Finland skulle starkare
betona skillnaden mellan den förvaltningsrättsliga, den s. k. admi-
nistrativa lagskipningen, och det egentliga förvaltningsförfarandet
än vad man synes göra i Sverige. Garantierna för rättssäkerheten på
förvaltningsrättsskipningens område är hos oss tillfredsställande i
högsta instans, sedan högsta förvaltningsdomstolen inrättats efter
vårt frihetskrig år 1918. Denna domstol i Finland motsvarar i det
stora hela regeringsrätten i Sverige, ty dessa domstolar har sam-
ma uppgift. Men dock finns den skillnaden mellan dem, att rege-
ringsrätten är behörig för vissa uppräknade förvaltningsmål — man
har ju här i Sverige tillämpat enumerationsprincipen — medan
högsta förvaltningsdomstolen har en mera allmänt angiven kom-
petens. Syftemålet är nämligen med de lagstadganden, som i Fin-
land givits angående högsta förvaltningsdomstolens behörighet, att
denna domstol skall äga behandla i det stora hela alla förvaltnings-
rättsliga lagskipningsmål. Blott i vissa undantagsfall är annan myn-
dighet än högsta förvaltningsdomstolen kompetent att i sista instans
handlägga förvaltningsrättsskipningsmål, såsom t. ex. tjänsteöver-
domstolen.

Denna utveckling i Finland har lett därhän, att hos oss frågan om
gränsdragningen mellan förvaltningsrättsiiga lagskipningsmål och
egentliga förvaltningsärenden har en mycket stor betydelse och även
blivit rätt svårlöst. Man har hos oss i allmänhet ansett, att, om det
i en förvaltningsrättslig angelägenhet huvudsakligen är fråga om en
rättstillämpning, skall den handläggas i förvaltningsrättslig lagskip-
ningsväg, i sista instans av högsta förvaltningsdomstolen, därest ej
annat är föreskrivet i någon författning, som rör saken, och, om
det återigen gäller huvudsakligen att tillämpa ändamålsenlighets-
synpunkter, skönsmässiga synpunkter, skall saken handläggas av
vanliga förvaltningsmyndigheter, i sista instans i regel av regering-
en, i egentlig förvaltningsrättslig ordning.

Frågan om gränsdragningen mellan förvaltningsrättsskipningen
och det egentliga förvaltningsförfarandet är ju sist och slutligen ett
lagstiftningsspörsmål. Dess besvarande beror ju på, hur noggrant
och ingående lagstiftaren har reglerat fallet, men högsta förvalt-
ningsdomstolen har i alla fall härvidlag en rätt avsevärd prövnings-
rätt och har också i många fall vågat dra rätt djärva konsekvenser
i fråga om denna gränsdragning.

Ja, vi är alltså i Finland rätt nöjda med förvaltningsrättsskipningen,
såvitt det är fråga om sista instans. Däremot är vi egentligen inte
så nöjda med förvaltningsrättsskipningen i mellaninstansen. i den
lägre instansen, och inte heller med förvaltningsrättsskipningen i
den lägsta instansen. Vi har ju i Finland utarbetat förslag till för-
bättrande av den förvaltningsrättsliga lagskipningen i lägre instans.
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Det mest berömda förslaget är det av år 1936, utarbetat av lagbered-
ningen med presidenten Ståhlberg som äldste ledamoten. Men tills-
vidare har dessa förslag inte lett till några som helst lagstiftnings-
åtgärder, beroende på enligt vad jag kan finna, att Finland efter de
tunga krigen är så fattigt. Vi har inte råd att börja omorganisera för-
valtningen på det här området i större omfattning. Det skulle bli rätt
dyrt, om vi skulle genomföra en grundlig och en fullt tillfredsstäl-
lande omorganisation. Vi har i stället stannat vid små detaljomorgani-
sationer, som gäller närmast den viktigaste mellaninstansen, nämligen
länsstyrelsen. Jag skall inte närmare gå in på denna fråga, enär en
tidigare talare, dr Suontausta redan berört densamma, utan blott un-
derstryka, att förslaget att omorganisera länsstyrelserna går i princip
närmast ut på att länsstyrelserna skall bli kollegialt sammansatta och
bestå av tre ledamöter med juridisk utbildning. Det är ju samma fråga
som här i Sverige varit framme otaliga gånger.

Vad sedan rör spörsmålet om garantierna för rättssäkerheten på
det egentliga förvaltningsförfarandets område, så måste man säga be-
träffande Finland, att de är bra mycket svagare än i fråga om för-
valtningsrättsskipningen. Vi har egentligen rent ringa garantier här-
vidlag. Kanske de främsta är något historiskt betonade. Förvaltnings-
tjänstemännen är som professor Rekola redan påpekat juridiskt ut-
bildade, d. v. s. de har samma skolning som domarna hos oss vid de
allmänna rättegångsverken, och även i egentliga förvaltningsärenden
tillämpas i ej alldeles ringa utsträckning likartade rättsregler som i
rättegångsmål, vilket torde ha sin förklaring i förvaltningstjänste-
männens juridiska utbildning. Dessa är kanske de bästa garantierna
för rättssäkerheten i vårt egentliga förvaltningsförfarande. Jag skulle
i motsats till assessor Ahtee vilja betona, att rättssäkerhetssynpunk-
terna har lika stor betydelse i Finland som i de andra nordiska län-
derna. Jag förstår ju också att assessor Ahtee inte ville på något sätt
ifrågasätta den stora betydelse rättssäkerhetssynpunkterna har på
det förvaltningsrättsliga området, men jag skulle vilja kraftigare än
han understryka rättssäkerhetens synnerligen stora betydelse på detta
gebit.

Av vad jag sagt framgår ju, att vi i Finland har mycket att lära
av det arbete, som nedlagts på detta område i Danmark, Norge och
Sverige, och att vi också hoppas, att det nordiska samarbetet på detta
gebit skall begynna blomstra och växa sig starkt.

Banksjef SJUR LINDEBRÆKKE (Oslo): Herr formann, mine damer
og herrer. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet i denne debatt,
bl. a. fordi jeg i det alt vesentlige er enig i de synspunktene som
prof. Andenæs har lagt opp for oss i dag. Jeg synes at prof. Andenæs
har gitt oss et både alsidig, et nökternt og et meget positivt opplegg
som bör danne grunnlag for en fruktbringende debatt om disse spörs-
mål, også i fremtiden. For ganske klart må det jo være at vi er ikke
ferdig med disse spörsmål i dag, — også de nordiske juristmöter
bör komme tilbake til dem i fremtiden.
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Jeg vid gjerne understreke at jeg ikke deler den fölelse som jeg
til en viss grad har inntrykk av har preget debatten i dag, — en
fölelse av resignasjon eller pessimisme forsåvidt som en har gått
ut fra at det er nödvendig at nasjonalforsamlingene i de nordiske
land, i den utstrekning som har funnet sted, delegerer sin myndig-
het til administrasjonen. Det har vært underförstått i debatten som
noe nær sagt selvfölgelig at det er nödvendig med en vidstrakt de-
legasjon fra de folkevalgte nasjonalforsamlingenes side til administra-
sjonen. Det er jo denne forutsetningen som gjör at de problemer det
her gjelder, har fått et så stort omfang som de har fått i praktisk for-
valtningspolitikk, og ut fra et konstitujonelt synspunkt, kanskje först
og fremst i mitt eget land i etterkrigsårene. Jeg tror det vil være
riktig, — og personlig foler jeg trang til å gi uttrykk for det etter-
som jeg har sittet i den norske nasjonalforsamling i disse år etter
krigen — å understreke at det förste krav som må reises, og det er
et fundamentalt krav, det er at den fullmaktsloven som den folke-
valgte nasjonalforsamlingen selv gir, inneholder konkrete regler som
begrenser den fullmakt som danner hjemmel for de bestemmelser
administrasjonen setter i verk.

Det förste krav som må reises, det er at fullmaktsloven i selve
lovvedtaket angir, ikke bare området for reguleringene, men også
selve det legislative formål som skal sökes oppnådd. Dernest må en
kreve at fullmaktsloven med all rimelig tydelighet fastlegger de ret-
ningslinjer som skal fölges når bestemmelsene skal utstedes til frem-
me av det angitte formål. Retningslinjene i selve lovvedtaket må
inneholde en virkelig myndighetsgrense, som alle vedkommende
kan oppfatte og forstå, og de må være angitt på en slik mate at dom-
stolene kan finne dem i fullmaktsloven, og at domstolene kan bruke
dem. Dette er etter min oppfatning essentielle krav til selve lovgiv-
ningsmakten, og til lovens utforming. Det er etter min oppfatning
uten sammenlikning det viktigste kravet som reiser seg i denne for-
bindelse. Som det nu er, i Norge kanskje först og fremst, med de
blancofullmakter vi har på det næringspolitiske område, er det ikke
tvil om, som også prof. Andenæs understreker, at de bestemmelser
som på denne maten blir truffet av departementene og direktora-
tene de er i de fleste tilfelle langt viktigere ut fra et næringspoli-
tisk og politisk synspunkt enn de aller fleste av de lover som nasjo-
nalforsamlingen ellers behandler. Argumentasjonen i Norge for å gi
disse blanco-fullmakter, er, at det er umulig i selve lovvedtaket å
begrense fullmakten. Jeg drister meg til å si at denne argumentasjon
er et postulat. VI har nemlig aldri försökt i Norge etter krigen å
begrense selve den fullmakt loven skal gi. Man har så å si a priori
gått ut fra at det var nödvendig med en blanco fullmakt til admi-
nistrasjonen. Og det har vært, og det er, en blanco fullmakt til ad-
ministrasjonen som idag danner basis for hele reguleringen av næ-
ringslivet i mitt land. Personlig er jeg nokså sikker på at man gjen-
nomgående undervurderer den folkevalgte nasjonalforsamlings for-
utsetninger for i selve sitt lovvedtak å konkretisere både formåls-
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angiveisene og de retningslinjene som skal trekkes opp. Bare ved at
lovens formål i konkret form legges fram i Stortinget, og bare ved
at konkrete retningslinjer trekkes opp, kan den offentlige debatten
i Stortinget bli hva den bör være: Nemlig garantien for at den of-
fentlige opinionen kritisk kan fölge og kritisk kan vurdere den poli-
tiske utvikling. Jeg vil gjerne understreke det. Jeg vil gjerne under-
streke Stortingsdebattenes betydning i det parlamentariske liv, og
de krav til lovforslagenes formulering som debattene stiller om de-
batten skal bli hva de bör være. Et forslag om en blanco fullmakt
fra lovens side til administrasjonen, avföder naturligvis også de-
batt, store og meget vidlöftige prinsippdebatter. Det har vi mange
eksempler på etter krigen. Slike debatter vil da först og fremst kon-
sentrere seg om det rent konstitusjonelle spörsmål om hvorvidt dele-
gasjonen går ut over den ramme som vår Grunnlov trekker opp.
Den siden av saken er naturligvis i og for seg viktig nok. Men hvis
debattene i de folkevalgte nasjonalforsamlingene virkelig skal bli av
betydning som orientering for hele den våkne samfunnsopinion, hvis
debatten skal bli hva den bör være, nemlig det avgjörende binde-
leddet mellom opinionen ute i folket og de politiske avgjörelsene
som treffes, da må debattene konkretiseres, da må opinionen ha
klart for seg gjennom disse debatter, hvilke konkrete spörsmål det
egentlig dreier seg. Ja, jeg vil være fristet til å si at nasjonalfor-
samlingen selv må få klart for seg hvilke konkrete spörsmål det
egentlig dreier seg om og som nasjonalforsamlingen bör ta stilling
til. Men denne kontakt og denne forutsetning for å fölge med i det
politiske liv på avgjörende sentrale områder, har ikke opinionen,
når nasjonalforsamlingen på helt principielt grunnlag treffer vedtak
om at den ved en blancofullmakt skyver fra seg myndigheten til
administrasjonen i avgjörende spörsmål og når det gjelder å trekke
opp i virkeligheten retningslinjer for hele den næringspolitiske og
sosiale utvikling.

Innenfor den ramme, som jeg her har antydet, er jeg fullt klar
over at det er og må være basis for delegasjon i stor utstrekning. Jeg
skal ikke så sent på dagen ta tiden med å gå nærmare inn på hvilke
former for parlamentarisk kontroll av denne delegasjon som bör
settes i verk. Det ville ta for lang tid.

Til slutt vil jeg bara få understreke, at det avgjörende og det som
er av fundamental betydning for den demokratiske utvikling, det
er å gjenreise tilliten til de administrative avgjörelser. Jeg tror det
er riktig, som prof. Andenæs fremhever at vi på mange mater er
oppe i en tillitskrise, og min erfaring er i hvert fall, at denne mang-
len på tillit i de alt overveiende antal tilfelle, er urettferdig overfor
de mange dyktige og saklig innstilte tjenestemenn som i dag sitter i
norsk administrasjon. Men tillitskrisen er der, og det er en opp-
gave også for oss å yte et bidrag til å kunne löse den. Og da står det
for meg slik at det uten sammenlikning viktigste er, å finne fram til
nye og effektive arbeidsmetoder som kan bröyte vei for at de folke-
valgte nasjonalforsamlingene kan gjenvinne sin sentrale stilling i
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det frie folkestyre. Det står for meg slik at det både er naturlig og
nödvendig, at også de nordiske jurister, og de nordiske juristmöter i
fremtiden vil yte et aktivt bidrag til lösning av denne sentrale opp-
gave.

Professor HERLITZ (Stockholm): Herr ordförande! För en kon-
servativ politiker skulle det vara mycket frestande att följa den siste
ärade talaren på de tankebanor, dit han ledde oss. Jag skall emel-
lertid motstå frestelsen och bara ta tiden i anspråk för några slut-
reflexioner.

För den som har förvaltningsrätten till speciale har detta varit en
stor dag, då de centrala problemen inom förvaltningsrätten har bli-
vit föremål för den samlade nordiska juristvärldens uppmärksam-
het. Och det har också varit en stor glädje att konstatera, med vil-
ket allvar och intresse problemen har tagits upp, vilken stark om-
sorg om rättssäkerheten som här har kommit till uttryck. Probie-
mets allvar har starkt understrukits, det har talats om att frågan
gäller, huruvida vi kan fullt ut genomföra det som de härskande
politiska riktningarna i våra länder eftersträvar, med bibehållande
av verkliga rättssäkerhetsgarantier. Jag har inte varit inne på den
tankebanan i dag, men jag vill stryka under att man här står inför
ett mycket allvarligt problem. Nog av, det är en glädje att konsta-
tera den samlade opinion i avseende på detta spörsmåls betydelse,
som man har tyckt sig förmärka i denna sal i dag.

Jag utgår ifrån, att juristmötets stadgar är sådana att inte någon
resolution här ifrågakommer, såsom föreslagits. Vad som nu återstår
för oss är väl att var på sitt håll arbeta vidare med de olika frågorna.

Det som varit det centrala för professor Andenæs har egentligen
inte blivit så mycket diskuterat, nämligen frågan om garantier för
de primära avgörandenas riktighet. Men det är å andra sidan knap-
past någon — jo, möjligen professor Sundberg — som rent princi-
piellt har reagerat emot önskemålet om att lagstiftaren skall upp-
märksamma detta ämne, och jag hyser därför förhoppningar att
det är något som kommer att uppmärksammas i våra skilda länder.

Och så är det det stora spörsmålet, om i vilken utsträckning och
i vilka former det skall vara möjligt att underkasta administratio-
nens och regeringens avgöranden en domstolsmässig kontroll, genom
administrativ domstol eller allmän domstol. Det är ett problem vil-
ket, som jag betonat redan tidigare och som ytterligare belysts av
professor Palme, ställer sig särskilt allvarligt för oss, eftersom man
ur viss synpunkt får säga, att kontrollen är mindre vidsträckt hos
oss än i något annat av de nordiska länderna.

Jag antar att det står klart för oss allesammans, att då vi går till
dessa uppgifter var och en i sitt land, så är det utomordentligt
vanskliga och svårlösta uppgifter som vi har att bemästra. Jag antar
att det står klart, att där blir det inte fråga om ett hävdande av
rättssäkerhetskravet — hur vi nu vill utforma det — quand méme.
Läget är nu en gång det, att det kravet skall vägas emot annat. Det
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är en ömtålig uppgift; vad man här skall göra kräver utomordent-
ligt mycket av juridisk takt, juridiskt omdöme, juridisk smak, för-
måga att ge suum cuique. Det är vanskligt att lagstifta om förvalt-
ningsförfarandet: hur långt skall vi gå utan att pålägga alltför tunga
tvångströjor men ändå skapa de garantier vi önska? Och det är sär-
skilt vanskligt att dra upp de rationella gränslinjer som bör bestå
mellan domstolsmakten och regeringen. Här står vi inför det som
ter sig som det allt överskuggande författningsproblemet i de mo-
derna staterna: hur skall man skifta makten mellan de politiska or-
ganen och domstolarna? Annorlunda uttryckt: hur mycket infly-
tande kan vi övertala folket att ge åt domstolar? Uppdragandet av
dessa linjer fordrar ett stort mått av tankearbete. Dagens diskus-
sion har ingivit mig många reflexioner om de utomordentliga svå-
righeter, som möter då vi här skall forma ut fasta, klara, genom-
tänkta regler.

Vi har att arbeta var för sig med dessa problem. Men vi ha också
anledning att hoppas på ett visst mått av samarbete. De nordiska
lagstiftningsdelegerade har i så måtto uttalat sig för ett sådant att de
norska och de svenska delegerade har varit intresserade av det. Får
jag begagna tillfället att konstatera, att professor Andersen som re-
presentant för dansk rätt uttalat sin anslutning till denna tanke •• —
jag minns inte om han gjorde det i dag men han har gjort det vid
ett tidigare tillfälle. Sammalunda hans kollega i Århus professor
Max Sørensen. Må det vara ett varsel om att man kanske också kan
räkna på Danmarks betydelsefulla medverkan på detta område. Och
så är det Finland. Då vi här talar om samarbete, så vill vi svenskar
aldrig glömma att framhålla, att på det område vi diskuterar har
finsk vetenskap med den nordiska förvaltningsrättens grand old man
Kaarlo Juhani Ståhlberg i spetsen varit en föregångare låt vara del-
vis insvept i den molnstod som ett för oss otillgängligt språk utgör.
Låt oss hoppas att även från Finlands sida yppas intresse för del-
tagande i detta samarbete.

Referenten professor ANDENÆS (Oslo) : Det emne som vi har hatt
til behandling i dag omfatter naturligvis så meget at det ikke er å
undre seg over at diskusjonen er kommet til å svinge snart hit og
snart dit, og at en ikke har fått noen svært inngående belysning av
enkelte spörsmål. Jeg våger likevel å summere opp som et inntrykk
av debatten, at det stort sett har vært tilslutning til de rettssikker-
hetskrav som jeg i min innledning og i det trykte referat skisserte
opp. Mange har understreket kravet ennda betydelig' sterkere enn
jeg våget å gjöre. Jeg tror kanskje det har vært en svakhet ved debat-
ten at de praktiske forvaltningstjenestemenn har vært så lite repre-
sentert, jeg tror at man kanskje da ville ha fått en nyansering av
synspunktene som ville ha vært verdifull, men som opinionsytring
tror jeg nok at debatten vil få sin store verdi for det framtidige
arbeid.

19—517260.
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Det er flere av deltakerne i debatten som har vært inne på de
politiske problemer som knytter seg til spörsmålet. Prof. Poul An-
dersen og flere i tilknytning til ham har gitt uttrykk for en viss
pessimisme m. h. t. muligheten av overhodet å overholde rettsstats-
prinsipper i en stat hvor man har en sterk kontroll av næringslivet —
det er jo særlig1 det punkt som har vært diskutert. H.r.dommer Wold
tok ikke direkte opp det spörsmål, men han kom inn på det ut ira
et annet utgångspunkt. Han tok fatt i noen uttalelser i mitt trykte
referat, hvor jeg bl. a. hadde sagt at utgangspunktet etter mitt skjönn
måtte være, at finner de lovgivende myndigheter en eller annen
form for regulering nödvendig, så kan man ikke stille opp slike krav
til behandlingsmåten at det blir umulig å oppnå lovens formål. Opp
mot dette stilte dommer Wold det utgångspunkt at rettssikkerhets-
kravet må være det prinsipale, og kan man ikke gjennomfore en
regulering eller en viss gruppe av inngrep uten at dette rettssikker-
hetskravet er tilfredsstilt, så får den regulering heller være.

Man kan naturligvis ikke unngå å bli varm om hjertet overfor den
höye vurdering av rettssikkerhetskravet som en slik uttalelse inne-
bærer. Jeg er også fullt ut villig til å erkjenne at de uttalelser av
meg som dommer Wold der tok utgångspunkt i, ligger på et meget
lavt presisjonsnivå, og derfor vel kunne gi utgångspunkt for mot-
sigelse og påtale. Det som foresvevet meg, da jeg skrev dette, var en
tanke omtrent i denne retning: Man bör alltid ved utformningen av
den praktiske politikk ha for öve at regiene fra et rettssikkerhets-
synspunkt blir så gode som mulig, men det er ikke her spörsmål om
alt eller intet, men det er spörsmål om et mere eller et mindre, og
derfor må man i hvert enkelt tilfelle veie mot hverandre de interesser
som knytter seg til en viss form for inngrep og de rettssikerhets-
krav som man önsker å tilfredsstille. Jeg tror altså ikke at man som
dommer Wold gjorde kan stille opp noe ubetinget krav om at visse
rettssikkerhetsgarantier alltid og under alle omstendigheter må opp-
rettholdes. Forholdene kan ligge slik an at det er så sterke behov
som står bak disse inngrep at man må gi avkall på garantier som
man under normale forhold ville ha betraktet som uettergivelige;
når f. eks. halve befolkningen i en by blir stående huslös, ved bom-
bardement eller naturkatastrofer, ja, da er man nödt til å skaffe hus-
rom uten at man har anledning til å foreta noen virkelig rettferdig
fordeling av byrdene ved dette, man må ta husrommct der hvor
det kan skaffes. Og i en situasjon med krig og indre uro rår det vel
heller ikke tvil om at man kan være nödt til å foreta frihetsinngrep
og andre inngrep på et grunnlag som man under normale forhold
ville betrakte som ganske utilfredsstillende.

Jeg vil for övrig uttale min tilslutning til dr. Meyers uttalelser om
faren ved altfor raskt å kjöre debatten inn på det politiske spor.
Fra enkelte sider har det vært en tendens til å betrakte disse spörs-
mål om selve behandlingsmåten innenfor administrasjonen, som jeg
först og fremst beskjeftiget meg med i min innledning, som juri-
diske subtiliteter av underordnet interesse. Jeg tror det er en litt



RETTSSIKKERHETEN VED ADMINISTRATIVE AVGJÖRELSER. 291

farlig innstilling, jeg tror at når vi er kommet så kort på dette om-
råde, så er det nettopp fordi det har vært vanskelig å få politikerne
til å interessere seg for denne iallfall tilsynelatende mere tekniske
side av problemene. Det er de direkte politiske interessekonflikter
som har vært gjenstand for striden, og spörsmålet om den nærmere
regulering av behandlingsmåten, det er kommet i bakgrimnen. La
meg trekke en parallell til forholdet mellom materiell privatrett og
prosessrett. Man kan naturligvis si at de grunnleggende problemer
det er det den materielle retts sak å uttale seg om. Den inneholder
også de mest interessante problemer, det er iallfall min personlige
oppfatning som jurist, men hvis vi jurister ned gjennom tidene hadde
betraktet prosessretten — altså regiene om hvordan man skal komme
fram til en betryggende behandling av sakene — som juridiske sub-
tiliteter, ja da hadde vi ikke fått gjennomfört de reformer innenfor
rettergangen som vi har.

Et eneste lite punkt til. Jeg har i det tryikte referat nevnt noe om
at det ville kreve en mannsalders intenst arbeid å gjennomlore en
vidtgående reform av forvaltningsmyndighetenes arbeidsformer.
Dommer Wold tok fat på den uttalelse, og hadde oppfattet meg på
den mate at jeg mente at det ikke skulle skje noe i denne menneske-
alder mens man arbeidet, at man altså skulle avskjære seg fra de
partielle reformers vei. Det var naturligvis ikke min mening*. Jeg har
selv pekt sterkt på hvordan den letteste og enkleste mate å gjöre en
innsats på, det er nettopp gjennom de spesielle forvaltningslover,
at man der i hvert enkelt tilfelde fester oppmerksomheten på spörs-
målet: Hvordan kan vi nu utforme behandlingsmåten på betryggende
vis? Og også når man kommer over til den mer generelle lovgivning,
er jeg absolutt av den mening at det vil være hensiktsmessig å ta
for seg begrensede emner og se om man kanskje kan få i stand en
lovgivning der. Spörsmålet om en generell administrasjonsprosess-
lov eller noe i den retning, det er noe som tiden får vise om man
kan komme fram til.

Herr ORDFÖRANDEN: Någon ytterligare talare är icke anmäld. De-
batten i detta ämne är nu avslutad.

Herr ORDFÖRANDEN: Det återstår för oss att handlägga några
föreningsangelägenheter. Jag vill först lämna meddelande om ett
beslut, som vid den samfällda styrelsens sammanträde i ons-
dags fattades i ett ärende som torde intressera åtskilliga av de
närvarande och som vi därför ha trott böra delges in pleno.
Beslutet innefattas i § 7 av styrelseprotokollet. Paragrafen
lyder:

I skrivelse den 2 december 1950 från Den Danske Dommer-
forening till den danska lokalstyrelsen hade Dommerforeningen
hemställt att lokalstyrelsen måtte överväga frågan angående
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ett särskilt nordiskt domarmöte i anslutning till de nordiska
juristmötena. En liknande framställning hade från Den Norske
Dommerforening riktats till den norska lokalstyrelsen. Sedan
framställningarna föredragits och eifter diskussion rörande frå-
gan om särskilda fackmöten i anslutning till juristmötena be-
slöt styrelsen följande uttalande:

»Alltifrån begynnelsen har det varit de nordiska juristmöte-
nas uppgift att sammanföra de nordiska ländernas jurister från
skilda arbetsfält till gemensamma överläggningar i ämnen av
intresse för dem alla och till gemensam kamratlig samvaro.
Frågan om mötenas uppdelning i större eller mindre utsträck-
ning i fackligt betonade möten mellan domare, advokater, admi-
nistrativa ämbetsmän o. s. v. har vid flera tillfällen framförts
men ej föranlett annan åtgärd än en hänvisning till möjligheten
att anordna sådana möten omedelbart före eller efter ett jurist-
möte. Den samlade styrelsen har ej ansett sig böra frångå den-
na ståndpunkt, men vill dock på det sättet tillmötesgå framställ-
ningen, att förslag till förhandlingsämnen av intresse främst föl-
en viss större krets av jurister skola upptagas till välvilligt
övervägande vid uppgörande av program för juristmöte.»

Herr ORDFÖRANDEN: Jag har vidare att meddela att till mö-
tet ankommit följande telegram:

»Estniska juristföreningen i Sverige som representant för de
estniska juristerna i fria världen ber att få framföra sina hjärt-
liga hälsningar till kollegerna i Norden. Ordföranden Metslov.»

Herr Ordföranden erhöll mötets uppdrag att besvara telegram-
met och därvid framföra mötets tack för hälsningen.

PLATS FÖR NÄSTA J U R I S T M Ö T E .

Herr ORDFÖRANDEN: Sedan återstår endast frågan om plats
för nästa juristmöte. Jag lämnar ordet till ordföranden i den
norska lokalstyrelsen høyesterettsdommer Grette.

Høyesterettsdommer GRETTE: Herr formann, mine damer og
herrer! För dette möte blir avsluttet, skal det etter lovene for
De nordiske Juristmöter treffes bestemmelse om tid og sted for
det neste möte.
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Etter det som er hevdvunnen skikk, går jeg ut fra som av-
gjort at det neste möte skal holdes i 1954.

Formannen i styret for den islandske avdeling har bedt meg
meddele at det islandske styre har dröftet mulighetene for å
holde det neste möte i Reykjavik, men at dette desverre stöter
på så store praktiske vanskeligheter at det denne gang ikke lar
seg gjennomföre.

Det blir da den norske avdeling som får den ære å innby til
juristmötet i 1954. Vi drister oss ikke til å tro at det blir mulig
for oss å få i stand et juristmöte som kan stå på höyde med
dette möte eller med de möter som ble holdt i Köbenhavn i 1948
og i Helsingfors i 1937. Jeg kan bare si at vi skal gjöre det så
godt vi formår.

Jeg tillåter meg da å foreslå at juristmötet i 1954 blir holdt
i Oslo.

Herr ORDFÖRANDEN: Jag är övertygad om att jag uttrycker
alla de svenska mötesdeltagarnas mening, då jag hjärtligt tac-
kar för den vänliga inbjudning som framförts av høyesteretts-
d om mer Grette. Det skall bli oss en stor glädje att hörsamma
denna inbjudan och att om tre år få möta våra kolleger från
övriga nordiska länder i Oslo.

Till riksmarskalken EKEBERGS uttalande anslöto sig för de
danska deltagarna professor USSING, för deltagarna från Fin-
land vicehäradshövdingen LAURI BORENIUS samt för Island
hæstaréttardomari TRYGGVASON.

MÖTETS AVSLUTANDE.

Herr ORDFÖRANDEN: Vårt program är genomgånget; intet åter-
står att behandla.

Det Nittonde Nordiska Juristmötet är till ända. Anslutningen
har varit större än någonsin. Deltagarantalet överstiger 950 och
förhandlingarna ha varit flitigt besökta. Om mötets betydelse
för rättsutvecklingen i Norden är det ännu för tidigt att döma,
men det må tillåtas mig att uttala den förhoppningen att mötet
skall väl hävda sin plats i jämförelse med sina föregångare. Om
jag härutinnan blir sannspådd, tillkommer äran därutav främst
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dem, som genom värdefulla förarbeten eller deltagande i diskus-
sionen bidragit att här så den sådd som vi hoppas skall mogna
till skörd, till gagn och heder för rättslivet i Norden.

Till sist ber jag att få betyga min stora tacksamhet för det
förtroende och den välvilja, som från alla håll visats mig i min
egenskap av mötets ordförande. Ett särskilt tack riktar jag till
Herrar Vice Ordförande och till mina övriga kolleger i de fem
ländernas styrelse och icke minst till mina unga landsmän Bengt
Lassen och Sten Rudholm, som sedan lång tid tillbaka med före-
dömlig skicklighet och självuppoffring ägnat snart sagt all sin
fritid åt att förbereda detta möte och genomföra dess program.

Det Nittonde Nordiska Juristmötet är avslutat.

Høyesterettsdommer GRETTE: Herr formann, mine damer og
herrer! Når vi idag står ved avslutningen av det 19de nordiske
juristmöte, må jeg på vegne av alle dem som her har vært til
stede, og særskilt på vegne av juristene fra Danmark, Finnland,
Island og Norge, få takke for den store opplevelse som dette möte
har vært for oss.

Det kan trygt sies at det möte vi nå har deltatt i, på en verdig
mate går inn i den lange rekke av nordiske juristmöter. De em-
ner vi har dröftet, omfatter spörsmål som er betydningsfulle,
både sett fra det praktiske rettslivs og fra et lovgivningspolitisk
synspunkt. Jeg finner grunn til særlig å nevne dagens diskus jons-
emne — vi står her overfor problemer som i samfunnslivet idag
er av helt fundamental betydning.

Jeg har den tro at dette möte, på samme mate som så mange
tidligere juristmöter, vil sette sine spor i rettslivet i Norden. Og
jeg vil gjerne legge noe til: jeg er ikke i tvil om at De nordiske
juristmöter i de tider vi nå gjennomlever har en större oppgave
enn noensinde tidligere — dette fordi det nå mere enn noen-
sinde för er maktpåliggende at de nordiske folk står sammen
for å verne om selve de bærende prinsipper i rettssamfunnet.
Det er i denne ånd våre forhandlinger er fört, og jeg tror vi alle
foler det så at dette gir vårt möte en særlig betydning.

En ting jeg særskilt må nevne er det personlige samvær mel-
lom Nordens jurister som er en viktig side ved juristmötene, og
som det også ved dette möte i rik utstrekning er blitt plass for,
takket være den storartede gjestfrihet som er vist oss under
vårt opphold i Sveriges hovedstad.
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Jeg retter en ihjertelig takk til det svenske styre og til dem
som har stått ved styrets side under det store og krevende ar-
beid som det har vært å forberede dette möte og före det til en
så lykkelig avslutning.

Og særskilt må jeg rette en takk til lederen av vårt möte, riks-
marskalken Birger Ekeberg. Jeg skal ikke idag gå nærmere mn
på hvilken betydning det har hatt at riksmarskalken Ekeberg,
med den helt enestående posisjon han har i Norden, i en men-
neskealder av hele sitt hjerte har gått inn for å fremme det som
er De nordiske Juristmöters formål. Jeg kjenner til at riks-
marskalken hadde önsket å tre tilbäke fra ledelsen av jurist-
mötenes svenske avdeling, men vi har idag til vår store giede
hört at dette ikke er blitt til virkelighet. Jeg vil da bare si at vi
alle er takknemlige for at De nordiske Juristmöter også i de
år som kommer, vil stå i forgrunnen blandt de oppgaver som
Birger Ekeberg ofrer seg iför med sin varme interesse.

Riksmarskalken EKEBERG: Jag ber att å mina styrelsekolle-
gers och egna vägnar få framföra mitt varmaste tack till min
vän Sverre Grette för hans alltför vänliga ord.


